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Problém je, že dodnes sa zamestnala len pätina z nich a minimum v práci
aj zotrvá. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Spory mesta Košice s firmou EEI pokračujú

V hodnotení ekonomickej slobody sa Slovensko zhoršilo

Predstavitelia parkovacej spoločnosti EEI uviedli, že firma je rozhodnutá
odísť z Košíc a neprevádzkovať tam parkovací systém. Ukončenie činnosti
podmieňuje korektným ukončením zmluvy, vrátane odpredaja
parkovacej infraštruktúry za trhových podmienok a kompenzáciou ušlého
zisku. Firma bude podporovať rokovanie s košickým magistrátom o
mimosúdnom urovnaní sporu a ukončení pôvodnej zmluvy.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Na predaj je 90 % akcií firmy KMET Handlová
Firma BCF s.r.o. oznámila v decembri ponuku na predaj svojho 90 %
podielu v spoločnosti KMET Handlová za 5,5 mil. €, ktorá v meste
Handlová zabezpečuje distribúciu tepla. Mesto Handlová však túto
ponuku nevyužije. (Zdroj: TASR)

Nemocniciam stále chýbajú peniaze
Stredné a malé nemocnice naďalej volajú po dofinancovaní. Asociácia
nemocníc Slovenska poukazuje, že na navýšenie platov, sociálne balíčky
a dovolenkové poukazy v tomto roku potrebujú 65 mil. €. Zhruba v
polovici februára začne asociácia opätovne rokovať so zdravotnými
poisťovňami a bude požadovať chýbajúce finančné zdroje. (Zdroj: SME)

Verejné lekárne v Žiline dosiahli zisk 163 tis. €
Tri verejné lekárne Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline vytvorili v
roku 2018 dvojnásobne vyšší zisk v porovnaní s predchádzajúcim rokom,
pričom medziročne ide o nárast vo výške 96 780 €. (Zdroj: TASR)

Majetok v 2. pilieri dosiahol 8,21 mld. €
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,21 mld. €. Čistá
hodnota majetku sa zvýšila o 9,7 mil. €. V garantovaných dlhopisových
fondoch objem prostriedkov dosiahol 6,3 mld. €, pričom vzrástol o 6,3 mil.
€. V negarantovaných fondoch objem majetku predstavoval 1,9 mld. €,
pričom vzrástol o 3,4 mil. €. (Zdroj: TASR)

Na Slovensku je 55 % jedno a dvojcentových mincí
Slováci by sa dokázali zaobísť bez používania jedno a dvojcentových
mincí. Vyhovovalo by to aj maloobchodu či Národnej banke Slovenska
(NBS). Analytici NBS vypočítali, že vplyv stiahnutia týchto mincí by bol v
rozsahu 0,5 až 1 cent mesačne na priemernú domácnosť.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Vyplácanie 13. a 14. platu sa zmení
Podmienka poskytovania zvýhodneného 13. platu a následne 14. platu sa
upraví. Zníži sa potrebná suma vyplateného peňažného plnenia
zamestnávateľom, aby si daňovo-odvodové zvýhodnenie mohol uplatniť
pri 13. plate. Po novom bude pevne stanovená sumou 500 €, nie
definovaná podmienkou priemerného mesačného zárobku. (Zdroj: SME)

Príplatky pre učiteľov za kredity sa zrušia
Súčasný kreditový príplatok pre učiteľov by sa mal zrušiť. Postupne by ho
mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj. Vyplýva to zo zákona o
pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne ministerstva
školstva. (Zdroj: TASR)

Časť dane uhradí za poľnohospodárov štát
Poľnohospodárom bude štát uhrádzať časť zaplatenej spotrebnej dane z
minerálnych olejov. Parlament schválil návrh zákona o poskytnutí pomoci
v poľnohospodárskej prvovýrobe. Predpokladaný objem pomoci je v
návrhu zákona rozpočtovaný na úrovni približne 30 miliónov eur ročne v
rokoch 2019 až 2021. Zákon začne platiť na Slovensku od 1. apríla 2019.
(Zdroj: SME)

Štát dá 30 mil. € na preškolenie ľudí pre automobilky
Štát sa rozhodol vyjsť v ústrety automobilovému priemyslu a prisľúbil do
roku 2021 pripraviť 20 tisíc nových uchádzačov o zamestnanie v tomto
sektore. Do projektu zo štátneho rozpočtu poputuje vyše 30 mil. €. Za prvý
polrok fungovania sa školilo na pozíciu operátora výroby vyše 5 000 ľudí.
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Slovensko je 65. ekonomicky najslobodnejšou krajinou sveta. Vyplýva to z
najnovšieho Indexu ekonomickej slobody, ktorý zostavila organizácia The
Heritage Foundation. V rámci hodnotenia 180 krajín sveta Slovensko
získalo 65 bodov, čo bol však medziročný pokles o 0,3 bodu. Nad
zlepšením fiškálneho zdravia a vládnych výdavkov totiž prevážilo
oslabenie podnikateľskej a menovej slobody. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Zamestnanci Audi Hungaria skončili štrajk
Štrajk v Audi Hungaria v Győri sa v stredu skončil. Predstavitelia
Nezávislého odborového zväzu Audi Hungaria sa dohodli s vedením
podniku v otázke miezd pre tento rok. Vedenie pristúpilo na pôvodné
požiadavky odborárov, v zmysle ktorých rast miezd pre tento rok bude vo
výške 18 %. (Zdroj: SME)

Wizz Air Holdings klesol kvartálny zisk
Východoeurópska nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air Holdings
zaznamenala v 3. kvartáli svojho finančného roka 2018/19 strmý pokles
zisku o 88 %. Dôvodom boli vyššie náklady, najmä na palivo, ktoré
prevážili nárast jej príjmov. Spoločnosť naďalej očakáva za celý rok do 31.
marca 2019 čistý zisk od 270 do 300 mil. €. (Zdroj: TASR)

Štvrťročný zisk Siemensu je 1,01 mld. €
Nemecký konglomerát Siemens zaznamenal v 1. štvrťroku svojho
finančného roka 2018/19 väčší pokles zisku, ako mu predpovedali
analytici. Dôvodom boli najmä jednorazové príjmy v predchádzajúcom
roku. Siemens tiež pracuje na fúzii svojej železničnej divízie s francúzskym
Alstomom, ktorú by chcel dokončiť v prvej polovici 2019. (Zdroj: TASR)

McDonald's vzrástol zisk za 4. štvrťrok na 1,42 mld. $
Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's dosiahla vo 4. kvartáli
minulého roka prudký rast zisku, pod čo sa podpísal fakt, že v poslednom
kvartáli 2017 firmu zaťažili náklady spojené s daňovou reformou v USA.
(Zdroj: SME)

Novartis oznámil nárast tržieb
Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis oznámil za 4. kvartál 2018
nárast tržieb o 6 % na 45,44 mld. €. Jeho čistý príjem však klesol o 40 %.
Pokles čistého príjmu bol spôsobený vyššími nákladmi na
reštrukturalizáciu, odpismi, nákladmi na fúzie a akvizície, ako aj nárastom
investícií. (Zdroj: TASR)

Boeing dosiahol tržby viac ako 100 mld. $
Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil za 4. kvartál minulého roka
vyšší rast zisku aj tržieb, než sa čakalo, čo prispelo k rekordným výsledkom
za celý rok. Firma vykázala tržby nad 100 mld. $. Výsledky podporili
dodávky komerčných lietadiel v závere roka.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Volvo zaznamenalo zisk 2,6 mld. SEK
Švédsky výrobca nákladných áut Volvo oznámil, že vyplatí špeciálnu
dividendu vo výške 5 švédskych korún po tom, ako v 4. štvrťroku 2018
dosiahol o niečo lepšie ako očakávané výsledky. Za celý minulý rok
spoločnosť navrhla dividendu vo výške 10 SEK na akciu. (Zdroj: TASR)

Fed nezmenil úrokové sadzby
Americká centrálna banka (Fed) ponechala úrokové sadzby nezmenené a
zároveň uviedla, že čo sa týka budúceho zvyšovania sadzieb, "bude
trpezlivá". Je to zatiaľ najjasnejší signál obáv Fedu o vývoj ekonomiky.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Banco Santander dosiahla v 4. štvrťroku zisk 2,07 mld. €
Španielska Banco Santander, najväčšia banka v eurozóne, v stredu
oznámila, že jej čistý zisk vo 4. štvrťroku 2018 vzrástol o 34 % na 2,07 mld.
€. Hrubý príjem Santander sa vo 4. kvartáli zvýšil o 4 % na 12,54 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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