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11 rokov v septembri 2018. Momentálne je už trhová cena cukru o niečo
vyššia, stále ale z dlhodobého hľadiska ide o pomerne nízke úrovne.
(Zdroj: Webnoviny)

Bratislavská firma postaví minipivovar
Firma Gastonia plánuje postaviť v Považanoch pivovar. S výstavbou začnú
už v apríli a bude financovaná zo súkromných zdrojov investora a z
európskych fondov. Produkcia minipivovaru bude určená pre potreby
hostí blízkeho ubytovacieho zariadenia. Investor zatiaľ nevie odhadnúť
náklady na realizáciu, z doteraz zverejnených údajov však vyplýva, že
firma nemá žiadne tržby či zisk a majetok tvorí len základné imanie.
Investíciu teda zrejme zrealizuje z majetku, ktorý priniesol do firmy nový
vlastník v z Česka v októbri minulého roka. Viac informácií nájdete na
www.platformasims.sk. (Zdroj: SIMS)

EÚ sa chce stať lídrom vo výskume a inováciách

Rimavská Sobota vytvorí zelený priemyselný park

Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila
úrokové sadzby. Zároveň tiež signalizovala, že tento rok už nebude
sprísňovať menovú politiku. Menový výbor jednohlasne ponechal kľúčový
úrok v pásme 2,25 % až 2,50 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Samospráva Rimavskej Soboty sa bude uchádzať o príspevok v
maximálnej výške 800 000 € na zriadenie zeleného priemyselného parku v
severnej časti mesta. Vytvorí sa tak predpoklad na to, aby mesto mohlo
začať aktívne rokovať so SARIO o všetkých druhoch a typoch investorov.
(Zdroj: TASR)

IKEA Industry Slovakia rozširuje výrobu drevotriesky
Líder svetového predaja nábytku – švédsky koncern IKEA – mieni v
Malackách pristúpiť k rozšíreniu produkcie drevotriesky. Povoľovacím
úradom predložila slovenská výrobná dcéra IKEA Industry Slovakia
projekt, podľa ktorého sa ročná produkcia zo Záhoria rozšíri z doterajších
375-tisíc na 450-tisíc m3. (Zdroj: Trend)

Merkury Market v Trnave investuje
Poľský predajca stavebných materiálov, nábytku a bytových doplnkov
Merkury Market plánuje podstatne rozšíriť svoje existujúce výstavnopredajné centrum v Trnave. Na okraji mesta chce pristaviť ďalšie predajné
priestory a skladovú halu a vytvoriť 32 nových pracovných miest.
(Zdroj: Trend)

Po inšpekcii začali v Mondi SCP opatrenia
Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP začal po
kontrole zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia robiť opatrenia
proti výpadkom systému spaľovania zapáchajúcich látok. Spoločnosť to
bude stáť desaťtisíce až stotisíce eur. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Unimed Pharma má od decembra pozastavenú výrobu
Výroba liekov vo farmaceutickej spoločnosti Unimed Pharma je
pozastavená. Vyplýva to z vyhlásenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
(ŠÚKL). Výrobu hromadne vyrábaných liekov pozastavili v decembri 2018,
keď ŠÚKL počas inšpekcie zistil viacero závažných nedostatkov.
(Zdroj: Webnoviny)

Majetok v 2. pilieri vzrástol na 8,44 mld. €
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,44 mld. €. Čistá
hodnota majetku sa zvýšila o 64,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

Zamestnanosť v bankovníctve bola vlani vyššia o 3,4 %
Ku koncu vlaňajška v bankovom sektore na Slovensku pracovalo viac ľudí.
Celkovo tento sektor zamestnával 20 649 pracovníkov, čo predstavuje
nárast o 677 ľudí, keďže rok predtým pre banky pracovalo 19 972 ľudí.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ministerstvo navrhuje zmenu v úhradách liekov
Revízie úhrad liekov, v rámci ktorých sa rozhoduje o ich preplácaní zo
zdravotného poistenia, sa budú robiť po novom. Ministerstvo
zdravotníctva zmenilo pravidlá pre tvorbu tzv. úhradových skupín, ktoré
zohľadňujú terapeutickú indikáciu a štandardnú dávku liečiva v lieku.
Súkromné zdravotné poisťovne si však myslia, že zmena vyhlášky
šťastným krokom nebola. (Zdroj: TASR)

Cukor je najlacnejší od roku 2000
Cukor v našich obchodoch je najlacnejší od začiatku milénia. Od zrušenia
kvót zlacnel o pätinu, čo je zároveň druhý najvýraznejší pokles ceny v EÚ.
Cena cukru dosiahla na svetových trhoch svoje minimum za posledných
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Európska komisia privítala predbežnú dohodu o budúcom programe EÚ
pre výskum a inováciu Horizont Európa. Program je doteraz
najambicióznejším programom v oblasti výskumu a inovácií a EÚ sa vďaka
nemu chce stať svetovým lídrom vo výskume a inováciách. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Americký Fed nezmenil úrokové sadzby

Odložený brexit môže priniesť riziká
Odloženie brexitu do 30. júna by mohlo priniesť vážne právne a politické
riziká. Uviedla to Európska komisia krátko po tom, ako Európska rada
potvrdila prijatie listu britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá
požiadala o odklad termínu odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej
únie do 30. júna 2019. (Zdroj: TASR)

Google dostal pokutu 1,5 mld. €
Európska komisia udelila americkej spoločnosti Google pokutu v hodnote
takmer 1,5 mld. € za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Je to už
tretia pokuta od EÚ za zneužitie dominantného postavenia na trhu za
posledné dva roky, teraz za reklamnú službu AdSense. (Zdroj: Webnoviny)

Opel prepustí vývojárov v Rüsselsheime
Nemecká automobilka Opel spustí nový program odstupného, aby
zredukovala vývojové centrum v Rüsselsheime. Pôvodný plán presunúť
2 000 ľudí do francúzskej spoločnosti Segula nevyšiel pre odpor
odborárov. Napokon sa dohodli, že inžinierom Opla najprv predložia
rozšírenú ponuku odstupného. (Zdroj: TASR)

Hyundai a Kia vstupujú do odvetvia zdieľania áut
Juhokórejské automobilky Hyundai Motor a jej dcéra Kia spoločne
investujú 300 mil. $ do indickej platformy pre zdieľanie jazdy Ola. Tieto tri
spoločnosti budú spolupracovať na vývoji riešení pre vozový park pre
indický trh. (Zdroj: TASR)

Porsche SE dosiahla zisk 3,5 mld. €, vzrástol o 6 %
Spoločnosť Porsche SE oznámila za minulý rok rast zisku, pod ktorý sa
podľa nej podpísal pozitívny vývoj vo Volkswagene. Zároveň uviedla, že
zvýšila počet akcií VW s hlasovacím právom na 53,1 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

MAN Group klesol zisk a stúpli objednávky
Nemecký výrobca nákladných áut MAN Group oznámil za minulý rok
pokles prevádzkového zisku o vyše 7 %, na druhej strane hodnota
objednávok vzrástla o vyše desatinu. Spoločnosť oznámila, že
prevádzkový zisk dosiahol vlani 332 mil. €. (Zdroj: TASR)

Škoda Auto predala minulý rok o 4,4 % viac áut
Automobilke Škoda Auto klesol vlani zisk po zdanení na 28,89 mld. CZK,
tržby však zaznamenali rast na nové maximum 416,7 mld. CZK. Firma
predala 1 253 700 vozidiel, čo znamená rast o 4,4 %. (Zdroj: TASR)

Novinári chcú zabrániť Křetínskému prevziať Le Monde
Od októbra, kedy bankár Matthieu Pigasse nečakane predal Danielovi
Křetínskému svoj podiel 49 % v holdingu Le Nouveau Monde, vyjadrujú
pozorovatelia obavy z rastúcej pozície českého miliardára vo
francúzskych médiách. V sídle denníka Le Monde sa novinári snažia
zabrániť českému podnikateľovi v získaní kontrolného podielu v
novinách. Dohoda, ktorej cieľom je zablokovať jeho snahy, je v záverečnej
fáze rokovaní. (Zdroj: Trend)
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