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skleníkových plynov. Do roku 2022 chce dotovať enviroprojekty vyše 58
mil. € ročne. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma PolyFol Group žiada dotáciu 5,5 mil. €

Online nakupovanie je obľúbené

V odpadovom hospodárstve neznáma spoločnosť PolyFol Group s českým
majetkovým pozadím plánuje v Senici postaviť recyklačnú fabriku za vyše
12 mil. €. Firma sľubuje, že ročne Slovensko zbaví plastového odpadu v
objeme 20 tisíc ton. Investor na svoju investíciu pýta od envirorezortu
eurodotáciu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Besico Martin postaví nové haly za 25 mil. €
Novovzniknutá firma Besico Martin plánuje vybudovanie haly so
skladovacou a výrobnou funkciou pre svoje potreby. Okrem skladovania
na 40 % plochy uvažuje aj o ľahkej výrobe a montáži pre automobilový
priemysel. Investícia vo výške 25 mil. € v obci Sučany pri Martine vytvorí
290 pracovných miest, pričom 140 z nich bude vo výrobných
a skladovacích činnostiach. Viac informácií o firme nájdete na
www.platformasims.sk (Zdroj: SIMS)

SEPS investuje 83 mil. €
Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) plánuje v tomto roku
preinvestovať 83 mil. €. Investície oproti minulému roku navyšuje, keďže
vlani slovenský prevádzkovateľ prenosovej elektrizačnej sústavy
preinvestoval 65,5 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Salini a Dúha sa nevenujú tunelu Višňové dostatočne
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uviedla, že počas posledných dvoch
rokov bolo nasadenie zhotoviteľa na stavbe desaťnásobne vyššie ako v
súčasnosti. NDS dlhodobo požaduje od zhotoviteľa nasadenie
adekvátnych kapacít a staviteľovi vyčíslila možné škody. Škoda z
prepadnutia eurofondov môže dosiahnuť takmer 800 mil. €. Okrem toho
je tu 500 mil. € ako možný nárast nákladov na tento úsek. Spolu tak ide o
sumu 1,3 mld. €. (Zdroj: Pravda, Trend)

Ministerstvo vnútra si vybralo dodávateľov elektroniky
Ministerstvo vnútra SR nakúpi elektroniku v hodnote viac ako tri milióny
eur. Určená je pre zariadenia a pracoviská rezortu. V súťaži uspeli firmy
Sofor, Gratex International a Microcomp - Computersystém. Tie budú
ministerstvu dodávať skenery, výpočtovú techniku či počítačové
zariadenia v celkovej hodnote 3 124 539,40 €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prepad libry zasiahne slovenský export
Británia patrí podľa výšky vzájomného obchodu k najdôležitejším
obchodným partnerom Slovenska v rámci EÚ a je rovnako dôležitá ako
Rakúsko či Maďarsko. Prípadný prepad kurzu britskej libry voči euru po
brexite by sa tak výrazne prejavil znížením zisku našich exportérov.
(Zdroj: TASR)

Letisková spoločnosť Žilina môže prejsť pod ŽSK
Poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) budú
rozhodovať o prevode akcií Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., na ŽSK.
Schvaľovať budú nadobudnutie akcií Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. od
Ministerstva dopravy a výstavby. Po prevode by mal byť zachovaný podiel
SR na základnom imaní Letiskovej spoločnosti Žilina vo výške 34,01 % a
podiel ŽSK bude predstavovať 65,99 % s podmienkou, že kraj získa týmto
prevodom 65,52 % podiel na podnikaní Letiskovej spoločnosti Žilina za
kúpnu cenu 1 €. (Zdroj: TASR)

IT spoločnosti lákajú Slovákov z Británie domov
Medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku, prišli hľadať
svojich zamestnancov do Veľkej Británie. Na našom pracovnom trhu
chýba 10-tisíc IT špecialistov a rovnaký počet pracovníkov v zdieľaných
službách. Štát ich chce získať späť, začali pohovormi v Londýne.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Envirorezort podporí znižovanie emisií
Ceny emisných kvót, teda poplatkov za škodlivé látky, ktoré priemyselné
podniky vypúšťajú do ovzdušia, v tomto roku opäť porastú. Ministerstvo
životného prostredia zvýši štátnu podporu programov znižovania emisií
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Nakupovanie cez internet je medzi Slovákmi obľúbené. Skúsenosti s
online nákupmi má takmer každý Slovák, a to 92 % mužov a 90 % žien. Až
tretina Slovákov takto nakupuje každý alebo takmer každý mesiac. (Zdroj:
TASR)

Tempo rastu eurozóny môže spomaliť viac
Tempo rastu ekonomiky eurozóny by sa mohlo tento aj budúci rok
spomaliť viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Ukázali to výsledky
prieskumu Európskej centrálnej banky Survey of Professional Forecasters
– SPF. Sú ďalším zo signálov o spomaľovaní hospodárstva regiónu, ktorý
platí eurom, a to v čase, keď ECB ukončila svoj program masívnych
stimulov. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Intel sa vrátil k zisku
Najväčší výrobca čipov na svete, americká spoločnosť Intel, sa v 4.
štvrťroku 2018 dostala z červených čísiel. Čistý zisk dosiahol 5,20 mld. $ a
tržby vzrástli o 9 % na 18,66 miliardy $. (Zdroj: TASR)

Ericson znížil svoju stratu
Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson v 4. kvartáli 2018
znížil svoju stratu. Pričinil sa o to dopyt po nových sieťach 5G, keďže
mobilní operátori sa snažia urýchliť ich zavádzanie. Za tri mesiace do
konca decembra 2018 sa jeho čistá strata znížila na 6,55 mld. SEK z 18,48
mld. SEK v rovnakom období predchádzajúceho roka. (Zdroj: TASR)

Novartis vytvára zásoby liekov v Británii
Švajčiarsky výrobca liekov Novartis je ďalšou firmou, ktorá oznámila, že si
vytvára zásoby liekov v Spojenom kráľovstve v rámci príprav na jeho
blížiaci sa odchod z EÚ. (Zdroj: TASR)

L'Oreal sa pripravuje na neriadený brexit
Francúzska kozmetická spoločnosť L'Oreal sa pridala k ďalším európskym
firmám, ktoré sa pripravujú na prípadný neriadený odchod Británie z
Európskej únie. Firma zvyšuje zásoby svojich produktov v Británii pre
prípad, že do plánovaného odchodu krajiny z EÚ 29. marca nedôjde k
dohode medzi Londýnom a Bruselom. (Zdroj: TASR)

Colgate-Palmolive vzrástol zisk o 90 %
Americká spoločnosť Colgate-Palmolive oznámila za 4. kvartál rast zisku
o takmer 90 % na 606 mil. $, napriek poklesu tržieb. Výsledky ovplyvnil
fakt, že v poslednom kvartáli predchádzajúceho roka zaťažili firmu vyššie
jednorazové náklady. (Zdroj: TASR)

OMV a Eni vstúpili do arabského ropného koncernu
Rakúska ropná spoločnosť OMV a jej taliansky konkurent Eni vstúpili do
ropného koncernu zo Spojených arabských emirátov Abu Dhabi National
Oil Company. Hodnota spoločnej investície Eni a OMV dosahuje okolo 5,8
mld. $. (Zdroj: TASR)

Toyota plánuje zvýšiť predaj v Číne
Japonská automobilka Toyota plánuje zvýšiť predaj svojich áut v Číne v
tomto roku o vyše 8 %. V prípade potvrdenia prognózy by to znamenalo
spomalenie rastu predaja, keďže v minulom roku sa predaj áut Toyoty na
kľúčovom automobilovom trhu zvýšil o vyše 14 %. (Zdroj: TASR)

Shutdown stál USA 6 mld. $
Americká ekonomika stratila v dôsledku čiastočnej odstávky federálnych
inštitúcií 6 mld. $. Prezident Trump podpísal zákon o dočasnom obnovení
fungovania federálnych inštitúcií bez toho, aby sa mu podarilo vymôcť si
peniaze na výstavbu múru. Financovanie inštitúcií bolo pozastavené
rekordných 35 dní, čo je najdlhšie obdobie v histórii USA. Fungovanie
inštitúcií sa však obnovilo len na 3 týždne. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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