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SPPK: potrebujeme mladých ľudí

Skupina Tatra banka vykázala pokles zisku
Tatra banka Group zaznamenala ku koncu vlaňajška medziročný pokles
konsolidovaného zisku o 3,6 % na 119,9 mil. €. Zaznamenala rast úverov
aj vkladov. Pokles zisku bol spôsobený najmä vyššou tvorbou opravných
položiek a vyššou daňou z príjmu. (Zdroj: www.vofinanciach.sk)

NDS plánuje rozšíriť starú Seneckú cestu do roku 2026
Starú Seneckú cestu I/61 medzi Bratislavou a Sencom plánujú začať
rozširovať v roku 2023. Ukončenie prác Národná diaľničná spoločnosť
(NDS) odhaduje na rok 2026. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ŽOS Zvolen už 25 rokov opravuje rušne
Dve zmodernizované motorizované vlakové jednotky odovzdala
slovenská spoločnosť Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. (ŽOS
Zvolen) českej spoločnosti KŽC Doprava. Obe vozidlá spolu stáli 3 mil. €.
(Zdroj: TASR)

CME zvažuje predaj firmy
Mediálna skupina Central European Media Enterprises (CME) začala
skúmať svoje strategické možnosti vrátane predaja firmy. V pondelok to
uviedla CME, ktorá na Slovensku vlastní televíziu Markíza a ďalšie stanice.
Oznámenie spôsobilo, že akcie spoločnosti na americkej burze Nasdaq
vyskočili o vyše 8 %. (Zdroj: SME)

Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK)
poľnohospodári a potravinári potrebujú do výroby nových ľudí, a to najmä
mladých, ktorí budú obsluhovať moderné poľnohospodárske a
potravinárske stroje, na poliach budú pracovať s presným GPS
navigačným systémom či budú rozumieť robotike. (Zdroj: TASR)

Systém eKasa štartuje od 1. apríla
Do ostrého štartu projektu eKasa už zostáva iba týždeň. Od budúceho
pondelka musia mať svoje registračné pokladnice online pripojené na
finančnú správu všetci podnikatelia, ktorým po tomto dátume vznikne
povinnosť evidovať tržby. Podnikatelia, ktorí už v súčasnosti tržby evidujú,
sa musia do systému pripojiť do konca júna.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Potravinárska zahraničná bilancia sa prudko zhoršuje
Negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami pokračuje podľa
Potravinárskej komory Slovenska od roku 2015 vo voľnom páde. Zatiaľ čo
v potravinárskej produkcii prišlo od roku 2015 k výraznému poklesu o
0,735 mld. €, dopyt po týchto výrobkoch nahradil zvýšený dovoz
zahraničných potravín, ktorý od roku 2015 do roku 2017 narástol o 1,216
mld. €. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Ekonómovia zhoršili prognózu rastu ekonomiky USA

Piešťanské kúpele navštívilo vlani 45 tisíc ľudí
Slovenské liečebné kúpele Piešťany hostia predsedov parlamentov
Vyšehradskej štvorky a krajín Beneluxu. Klienti aj z týchto krajín patria k
návštevníkom, ktorí tam desaťročia vyhľadávajú známe bahno a liečivú
vodu. Ďalšími krajinami, z ktorých klienti vyhľadávajú služby v Piešťanoch,
sú Nemecko, Izrael, arabské krajiny, Česko, Rusko, Rakúsko a Poľsko. Vlani
navštívilo kúpele 45 000 ľudí. (Zdroj: TASR)

Americkí ekonómovia zhoršili prognózu vývoja ekonomiky USA na tento
rok. Dôvodom sú pokračujúce obchodné spory a spomaľovanie rastu
svetového hospodárstva. Národné združenie podnikových ekonómov
predpokladá, že v roku 2019 vzrastie americká ekonomika o 2,4 %, zatiaľ
čo v predchádzajúcej decembrovej prognóze počítali s rastom o 2,7 %.
(Zdroj: TASR)

Český zahraničný dlh klesol o 15 mld. CZK

IT Valley získal certifikáciu GCME
Klaster Košice IT Valley hodnotí svoje pôsobenie počas vlaňajšieho roka
pozitívne. Klaster získal počas minulého roku certifikáciu Golden Cluster
Management Excellence (GCME). To ho zaraďuje medzi 50 najlepších na
svete. Združenie IT Valley má aktuálne viac ako 50 členov, ktoré tvoria
firmy, vzdelávacie a regionálne inštitúcie. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Zahraničný dlh Česka sa vlani znížil takmer o 15 mld. CZK. Podľa údajov
Českej národnej banky klesol zahraničný dlh Českej republiky o 14,8 mld.
CZK. Koncom roka 2018 dosahoval 4,355 bil. CZK, o rok skôr to bolo
približne 4,37 bil. CZK. Súčasný dlh predstavuje 81,9 % HDP.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Turecko plánuje dovážať viac plynu z Iránu

Skupina Kofola dosiahla nárast tržieb o 2,2 %
Skupina Kofola dosiahla v minulom roku celkové tržby v objeme
277,61 mil. €, čo je oproti roku 2017 viac o 2,2 %, resp. o 6,06 mil. €.
Prevádzkový zisk (EBIT) vo výške 17,3 mil. € zvýšila medziročne o 15,3 %,
alebo o 2,29 mil. €. Na českom a slovenskom trhu vzrástli vlani tržby
medziročne o 7,3 %. (Zdroj: SME)

Hlavné mesto dostalo od UVO pokutu 388 tis. €
Úrad pre verejné obstarávanie skonštatoval porušenie zákona pri
obstaraní zimnej údržby v Bratislave. Pokuta bola úradom vyčíslená na
388 006 € s tým, že pokiaľ bratislavská samospráva bude súhlasiť so
všetkými zistenými skutočnosťami, pokuta sa v súlade so zákonom zníži o
50 % na sumu 194 003 €. (Zdroj: Trend)

Turecko plánuje zvýšenie dovozu zemného plynu z Iránu. Turecko je
členom NATO, ktorého najsilnejší člen, USA, sa rozhodol jednostranne
odstúpiť od jadrovej dohody s Teheránom a uvaliť na Irán hospodárske
sankcie. Turecká ekonomika je však silne závislá od dovozu energií a práve
Irán patrí ku kľúčovým dodávateľom ropy a plynu. Takmer 40 % elektriny
vyrábajú v krajine elektrárne, v ktorých je palivom zemný plyn.
(Zdroj: TASR)

Nemeckí topmanažéri zarobili 7,5 mil. €
Príjmy nemeckých topmanažérov z burzového indexu Dax 30 vlani znovu
vzrástli. Šéfom správnych rád, ktorí zotrvali vo funkcii celý rok, stúpli
príjmy v priemere medziročne o 3,6 % na 7,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

Norwegian Air si prenajmú lietadlá

SÚSCCH bude mať nové centrum za 9 mil. €
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., (SÚSCCH) v
Banskej Bystrici bude mať nové Preventívno-ambulantné diagnostické
centrum. Investíciu v celkovej hodnote takmer 9 mil. € bude financovať
cez komerčný úver. (Zdroj: wwwopeniazoch.sk)

Nemocnice v Trenčianskom kraji nebudú privatizovať
Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach, Myjave a v Považskej Bystrici
zostanú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja bez možnosti privatizácie, alebo akejkoľvek inej formy prenechania
kompetencií zriaďovateľa v prospech tretej strany. Rozhodli o tom
poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja. (Zdroj: SME)
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Aerolínie Norwegian Air si prenajmú lietadlá a odložia predaj starších
modelov zo svojej letky. Dôvodom je uzemnenie strojov Boeing 737 MAX.
(Zdroj: TASR)

Predstavitelia Nord Stream 2 chcú od Dánska povolenie
Predstavitelia projektu plynovodu Nord Stream 2, ktorý má prepravovať
ruský plyn do Nemecka, vyjadrili presvedčenie, že získajú doteraz
nevybavené povolenie na výstavbu v Baltskom mori od Dánska. Jens D.
Mueller, hovorca Nord Stream 2, uviedol, že spoločnosť predložila návrhy
na dve alternatívne trasy okolo dánskeho ostrova Bornholm.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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