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technickú oblasť Volkswagen Slovakia. Vo funkcii nahradí Ralfa Sachta.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

V projekte Sky Park pribudne aj štvrtá obytná veža

Výstavba štvrtej veže, ktorá ukončí polyfunkčný komplex Sky Park, je
bližšie k realizácii. Developer Penta Real Estate získal odobrenie od
hlavného mesta. Štvrtý vežiak bude mať dve podzemné a 31 nadzemných
podlaží. V súčasnosti je už takmer 85 % bytov v prvých troch rezidenčných
vežiach predaných. (Zdroj: Trend)

Slováci sa zadlžujú najviac v celej EÚ

Podľa výkonného riaditeľa Národnej banky Slovenska Vladimíra
Dvořáčeka je rast úverov domácnostiam riziko číslo jeden pre finančnú
stabilitu Slovenska. Rast úverov domácnostiam je stále nadmerný v
porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Dôležitým faktorom v
tomto prípade je aj jedna z najvyšších mier vlastníctva nehnuteľností
v Únii. (Zdroj: Trend)

Slovensko odpovedá na globálne výzvy

Spoločnosť Tachyum s dcérskymi spoločnosťami v americkom San José a
v Bratislave, ktorú založil hardvérový architekt a vynálezca Radoslav
Danilák, nedávno dosiahla míľnik vo vývoji nového čipu pre datacentrá,
tzv. Engineering Proof. Na trh má prísť v roku 2020. Prodigy čip na túto
výzvu odpovedá 10-násobne nižšou spotrebou elektrickej energie a 4-krát
nižšími celkovými nákladmi na obstaranie a prevádzku. V tandeme
s centrom pre hardvérový vývoj v Kalifornii bude slovenská pobočka viesť
softvérový vývoj, ktorý má potenciál znásobiť ekonomický prínos čipu
Prodigy pre EÚ a globálne trhy. (Zdroj: TASR)

Počet bezkontaktných platieb rastie

Tento rok uplynulo 10 rokov od prvej bezkontaktnej platby na Slovensku.
V súčasnosti ich podiel predstavuje až 60 % na transakciách. Dnes je na
Slovensku v obehu 5,2 milióna platobných kariet, väčšina, až 92 % z nich,
je bezkontaktných. (Zdroj: TASR)

Kia Motors Slovakia má nového prezidenta

Novým prezidentom a výkonným riaditeľom výrobného závodu Kia
Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom sa od 1. decembra 2018 stal KyongJae Lee. Doterajšieho prezidenta Dae-Sik Kima vymenil z pozície
viceprezidenta zodpovedného za vedenie výrobnej divízie. (Zdroj: TASR)

Tržby vo veľkoobchode sa v októbri zvýšili

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v októbri 2018 medzimesačne zvýšili vo
veľkoobchode o 4,5 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a
motocyklov o 2,9 % a v maloobchode o 1,1 %. Znížili sa v ubytovaní o 4 %
a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 %. (Zdroj: Štatistický úrad)

Kvôli smernici NIS hrozí viacerým firmám pokuta

Pokuta do 300.000 eur hrozí viacerým firmám a inštitúciám, ktoré sa mali
prihlásiť do registra Národného bezpečnostného úradu na základe
európskej smernice NIS a zákona o kybernetickej bezpečnosti. Smernica
má prispieť ku globálnej kybernetickej bezpečnosti a jej účinnosť
nadobudla v máji tohto roka. Doteraz tak urobilo len približne 69 z
odhadovaných 200 firiem. (Zdroj: TASR)

Eximbanka chce posilniť obchodné fondy

Eximbanka má za rok 2019 dosiahnuť zisk po zdanení vo výške
546.000 eur. Počíta s tým návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR,
ktorý dnes odobril parlament. Cieľom Eximbanky je posilnenie
obchodných fondov, rezervného fondu a doplnenie sociálneho fondu.
(Zdroj: TASR)

SPP bude chránený pred exekúciou

Najväčší štátny plynárenský podnik, Slovenský plynárenský priemysel,
bude čiastočne ochránený pred exekúciou. Poslanci Národnej rady v
skrátenom konaní schválili zákon o ochrane majetku v plynárenstve.
Tento zákon by mal štátny podnik aktuálne ochrániť pred zaplatením tzv.
Duckého zmenky vo výške 30 miliónov eur. (Zdroj: SME)

Volkswagen Slovakia bude mať nového šéfa

Bude ním Oliver Grünberg, doterajší technický riaditeľ a zástupca
generálneho riaditeľa vo Volkswagen Group Rus. Od Nového roku bude
novým predsedom predstavenstva a členom predstavenstva pre
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ZAHRANIČIE
Mastercard a Visa ponúkli EÚ zníženie poplatkov
Európska komisia pred tromi rokmi obvinila Mastercard, že jej pravidlá
bránili bankám v jednej krajine EÚ, aby ponúkli nižšie výmenné poplatky
maloobchodnému predajcovi z druhej krajiny EÚ. Mastercard aj Visa,
ktorá je najväčším poskytovateľom platobných kariet na svete, preto
ponúkli zníženie poplatkov maloobchodníkom za kreditné a debetné
karty z krajín mimo EÚ aspoň o 40 %, aby ukončili protimonopolné
vyšetrovanie EÚ. (Zdroj: TASR)

Britské firmy očakávajú pokles produkcie po Brexite
Britské firmy očakávajú, že ich produkcia prudko klesne, ak Británia opustí
Európsku úniu na budúci rok bez dohody a bez prechodného obdobia.
Prieskum centrálnej banky Bank of England ukázal, že produkcia firiem by
pri tomto scenári v nasledujúcich 12 mesiacoch klesla o 2,5 až 6,9 %.
(Zdroj: TASR)

Rusko má zabezpečenú ročnú spotrebu základných
druhov obilia
Úroda chlebových obilnín (pšenice a raže) v Ruskej federácii dosiahla
tento rok 110 miliónov ton. Krajina má zabezpečenú ročnú spotrebu
základných druhov obilia a zostane hlavným svetovým vývozcom pšenice
v bežnom agrárnom roku. (Zdroj: TASR)

Spotreba uhlia v USA klesá na rekordné minimum
Spotreba uhlia v USA za rok 2018 bude najnižšia za posledných 39 rokov.
Tohtoročná spotreba uhlia by mala byť až o 44 % nižšia než v roku 2007,
keď začala spotreba uhlia v Spojených štátoch klesať.
(Zdroj: TASR)
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Investície do európskych technologických startupov by mali tento rok
dosiahnuť rekordných okolo 23 miliárd USD (20,30 miliardy eur). V Európe
vzniklo v uplynulých 15 rokoch 61 nových firiem, ktorých hodnota
prekročila 1 miliardu USD. Len vlani túto hranicu prekonalo 17
spoločností. V Európe zatiaľ v tomto roku vstúpil na burzu viac než
dvojnásobný počet technologických firiem ako v USA. (Zdroj: TASR)

Výroba piva narastá
Výroba piva v Európe sa v roku 2017 dostala na najvyššiu úroveň za
posledných osem rokov, čo bolo podporené rekordným vývozom,
pribúdaním minipivovarov a zvýšením výroby pivných nápojov s nízkym
obsahom alkoholu. Najväčším výrobcom piva bolo vlani Nemecko (9,3
miliardy litrov), po ktorom nasleduje Spojené kráľovstvo a Poľsko (4
miliardy litrov). (Zdroj: TASR)

Rusko zrušilo kontrakt do Azerbajdžanu

Rusko nebude Azerbajdžanu predávať pobrežný raketový systém Bal-E,
ako ani podzvukovú protilodnú strelu s plochou dráhou letu Ch-35 v
obave, že by mohla byť ohrozená ruská kaspická flotila alebo ciele v
Náhornom Karabachu. (Zdroj: SME)

V krajinách EÚ prestala platiť geoblokácia
V krajinách Európskej únie v pondelok prestala platiť geoblokácia, čiže
neopodstatnené geografické blokovanie pre spotrebiteľov, ktorí si chcú
kúpiť produkty alebo služby online v rámci EÚ. Nové pravidlá v rámci
elektronického obchodu podporia spotrebiteľov a podniky, ktorí
využívajú rastúci európsky online trh. (Zdroj: Pravda)
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