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EÚ vyčlenila 250 mil. € na školské mlieko a ovocie

Tatra banka dosiahla zisk 109,64 mil. €
Tatra banka plánuje akcionárom vyplatiť dividendy v sume 38,13 mil. €.
Banka o návrhu na výplatu dividend z nerozdelených ziskov, ako aj o
vysporiadaní minuloročného zisku bude rozhodovať na valnom
zhromaždení, ktoré sa bude konať 25. apríla. Spoločnosť v minulom roku
dosiahla podľa individuálnej účtovnej závierky zisk 109,64 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prima banka nevyplatí dividendy
Prima banka Slovensko neplánuje z vlaňajšieho zisku vyplácať dividendy.
Podľa návrhu na rozdelenie minuloročného zisku na účet hospodárskeho
výsledku minulých období by malo smerovať 19,81 mil. €. Zákonný prídel
do rezervného fondu predstavuje sumu 2,2 mil. €. V minulom roku
dosiahla banka zisk 22,01 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Letisková spoločnosť Žilina sa prevedie na kraj
Časť majetkovej účasti štátu v Letiskovej spoločnosti Žilina (LSZA) sa má
previesť na Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Ministerstvo dopravy a
výstavby SR navrhlo realizáciu zámeru odplatného prevodu časti
majetkovej účasti štátu, ktorá predstavuje 65,52 % na základnom imaní
obchodnej spoločnosti LSZA, na ŽSK, ktorý je súčasným menšinovým
akcionárom LSZA. (Zdroj: Trend)

Dotácia na výstavbu NCC bude 29 mil. €
Na výstavbu Národného cyklistického centra (NCC) dá štát 29 mil. €.
Čerpanie dotácie je naplánované na obdobie piatich rokov 2019 až 2023.
Financovanie prevádzky projektu bude kryté prevádzkovými príjmami
projektu NCC a prípadné prevádzkové straty budú hradené zo zdrojov
Slovenského zväzu cyklistiky. (Zdroj: TASR)

Majetok v 2. pilieri dosiahol 8,44 mld. €
Podľa údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských
spoločností objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,44
mld. €. Čistá hodnota majetku sa zvýšila o 8,9 mil. €. (Zdroj: TASR)

Nízkouhlíkové hospodárstvo bude stáť 90 mil. € ročne
Slovensku sa podarilo znížiť emisie skleníkových plynov oproti roku 1990
o 44 %, čím sa radí k najlepším v Európe. Nové opatrenia si však vyžiadajú
dodatočné investície domácností, ale aj podnikov. Celkové náklady do
roku 2030 sú odhadované približne na 120 až 900 mil. € ročne.
(Zdroj: TASR)

Vláda prispeje na úsporné domy
Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, ktorý má
motivovať vlastníkov k výstavbe takýchto obydlí, zavádza návrh vládnej
novely zákona o energetickej hospodárnosti budov. Možná výška tohto
príspevku by mala byť 8 000 €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Zákon pre prípad tvrdého brexitu je schválený
Poslanci schválili návrh zákona, ktorým sa upravuje pomocou
prechodných ustanovení viacero zákonov pre prípad tvrdého brexitu.
Legislatívou bude pozmenených 19 zákonov, okrem iných napríklad
zákon o daňových poradcoch, zákon o príspevku na pohreb, zákon o
sociálnom poistení či zákon o službách zamestnanosti. Materiál rieši aj
pobytové práva, otázky štúdia vo Veľkej Británii či uznávanie vodičských
preukazov. (Zdroj: Trend)

Európsky parlament kritizoval Slovensko
Poslanci Európskeho parlamentu schválili väčšinu absolutórií k rozpočtu
EÚ za rok 2017. Slovensko bolo v tejto súvislosti kritizované za verejné
obstarávanie, nakoľko postupy predkladania ponúk v rámci verejného
obstarávania mohli nadobudnúť pololegálne formy, ktoré bránia
spravodlivej hospodárskej súťaži. Slovensko a Česko boli spomenuté aj
pre narastajúce nerovnosti pri poľnohospodárskych platbách.
(Zdroj: TASR)
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Aj v školskom roku 2019/2020 milióny detí v školách členských krajín EÚ
dostanú mlieko, ovocie a zeleninu v rámci školského systému EÚ. Celkovo
bolo vyčlenených 250 mil. €, z toho 145 mil. € na program distribúcie
ovocia a zeleniny a 105 mil. € na mlieko a rôzne mliečne výrobky.
(Zdroj: SME)

ECB možno oddiali zvyšovanie úrokových sadzieb
Európska centrálna banka (ECB) môže ešte oddialiť zvyšovanie úrokových
sadzieb a zvážiť opatrenia na zmiernenie vedľajších účinkov negatívnych
úrokových sadzieb. Vyhlásil to prezident ECB Mario Draghi a dodal, že
riziká, ktoré ohrozujú rast eurozóny, sa zvyšujú. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Lufthansa chce nové lietadlá, zvažuje aj Boeing 737 MAX
Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje kúpiť trojciferný počet
lietadiel, ktoré v budúcich rokoch nahradia terajšie stroje v jej flotile. Pri
nákupe nových úzkotrupých lietadiel pritom uvažuje ako o airbusoch
A320neo, tak aj o 737 MAX od Boeingu, ktoré boli po dvoch haváriách v
rozpätí piatich mesiacov stiahnuté z oblohy. (Zdroj: TASR)

Volkswagen bude spolupracovať s Amazonom
Nemecká automobilka Volkswagen sa rozhodla spojiť sily s americkou
spoločnosťou Amazon. Vznikne dátová platforma "Volkswagen Industrial
Cloud," ktorá umožní integráciu údajov zo 122 závodov automobilky.
Firma tak bude môcť urýchliť výrobné procesy a znížiť náklady. Do roku
2025 chce spoločnosť produktivitu vo svojich výrobných závodoch s
výnimkou Číny zvýšiť približne o 30 %. (Zdroj: SME)

Ford končí s výrobou osobných áut v Rusku
Ford Sollers, spoločný podnik americkej automobilky Ford a ruskej
spoločnosti Sollers, zatvorí dva montážne závody a továreň na výrobu
motorov v Rusku. Odíde tak z ruského trhu s osobnými vozidlami.
Spoločnosť Ford Sollers sa po reštrukturalizácii sústredí na úžitkové
vozidlá, zatiaľ čo výrobu osobných áut v júni ukončí.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Standard & Poor's znížila rating Jaguar Land Roveru
Agentúra Standard & Poor's Rating Services znížila úverový rating britskej
automobilky Jaguar Land Rover a jej materskej spoločnosti Tata hlbšie do
neinvestičného pásma. Oznámila preskúmanie a možné ďalšie zníženie
ratingu v dôsledku čoraz väčšieho rizika brexitu bez dohody a zavedenia
ciel na dovoz áut do USA. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Španielsko uložilo pokutu Siemensu ďalším 14 firmám
Španielsky úrad pre hospodársku súťaž uložil pokutu spoločnostiam
Siemens, Alstom, Actividades de Construcción y Servicios (ACS) a 12
ďalším firmám v celkovej výške 118 mil. € za zmanipulovanie verejných
zákaziek zadaných prevádzkovateľom železničnej infraštruktúry ADIF.
(Zdroj: SME)

Čínska banka poskytla na Hodvábnu cestu 168 mil. €
Čínska rozvojová banka poskytla za približne šesť rokov na projekt novej
Hodvábnej cesty vyše 168 mld. €. Túto sumu investovala do približne 600
infraštruktúrnych projektov. (Zdroj: TASR)

Commerzbank očakáva mierne zvýšenie zisku
Po úspešnom roku 2018 plánuje nemecká banka Commerzbank tento rok
ďalšie zvýšenie zisku, aj keď len mierne, keďže očakáva zložité podmienky
na trhu. (Zdroj: TASR)

Talianska ekonomika bude stagnovať
Talianske hospodárstvo bude v roku 2019 stagnovať. Predpovedali to v
stredu dva talianske inštitúty. Centrálna banka v Ríme zase uviedla, že
recesia ekonomiky bude pokračovať aj prvých mesiacoch roka.
(Zdroj: TASR)
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