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LIDL prestal predávať najtenšie igelitky

Pád Bitcoinu pokračuje

Diskontný reťazec splnil svoj sľub a úplne vyradil zo svojej ponuky.
najtenšie deväťcentové igelitky. Ročne ich pritom predal takmer 11,5
milióna. (Zdroj: TASR)

Bývalá petržalská fabrika dostane novú podobu
Spoločnosť Matador development predložila úradom zámer, ktorý počíta
s rekonštrukciou a dostavbou bývalých výrobných hál starej Matadorky.
Polyfunkčný komplex má priniesť 124 bytov a 22 penziónových
apartmánov. Zároveň 6264 m2 kancelárii a 480 m2 obchodných priestorov.
Celkové náklady sa odhadujú na 22,8 milióna eur. (Zdroj: Trend)

Bitcoin opäť padá. A technická analýza signalizuje, že nič dobré ho zrejme
nečaká ani na začiatku budúceho roka. Kurz najznámejšej kryptomeny v
stredu klesol o 5,9 % na 3668,09 USD (3230,66 eura). (Zdroj: TASR)

Európske burzy naďalej klesajú
Európske burzy pokračovali uprostred týždňa v poklese. Dôvodom sú
obavy, že dlhopisové trhy v USA signalizujú hrozbu recesie. Negatívny
vplyv na trhy mal aj stále nevyriešený obchodný spor medzi USA a Čínou.
Negatívny vplyv na náladu na akciových trhoch mal aj Brexit. (Zdroj: TASR)

Tesla začne dodávať do Európy Model 3

Stavba tunela Višňové mešká dva roky
Po kontrolnom dni premiér Peter Pellegrini pohrozil zhotoviteľom úseku
diaľnice, že ak budú práce pokračovať aktuálnym tempom, diaľničiari s
nimi rozviažu zmluvu. Na D1 pri Žiline pracuje slovensko-talianske
konzorcium firiem Dúha a Salini Impegrilo. (Zdroj. Hospodárske noviny)

Parlament schválil historický rozpočet
Rozpočet na budúci rok, ktorý schválil parlament, je výnimočný. Prvýkrát
v histórii samostatného Slovenska totiž sľubuje nulový deficit. Pôvodne sa
tak malo stať až v roku 2020, a budúci rok mal byť schodok ešte vo výške
0,1 percenta. (Zdroj. Hospodárske noviny)

Na Slovensku prekvitá nelegálny predaj mäsa
Podľa zväzu spracovateľov mäsa na Slovensku prekvitá nelegálny predaj
mäsa a mäsových výrobkov. Nelegálny predaj odhadujú na 5 až 10 % z
celkového predaja mäsa. (Zdroj: TASR)

Na vyhostenie diplomata odpovie Rusko recipročne
Potom čo došlo k vyhosteniu ruského diplomata zo Slovenskej republiky,
predstavitelia ruského rezortu zahraničia uviedli, že ruská strana odpovie
na nepriateľskú akciu Bratislavy na základe princípu reciprocity.
(Zdroj: Pravda)

Žilinská župa prejavila záujem o letisko
Aktuálne rezort dopravy prevedie na žilinský samosprávny kraj 65,52
percenta akcií. Ich účtovná hodnota je takmer 2,1 milióna eur. Ak
transakcia prejde, kraj sa stane s takmer 66-percentným podielom
majoritným vlastníkom Letiskovej spoločnosti Žilina.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Sociálna poisťovňa bude hospodáriť bez pomoci štátu
Sociálna poisťovňa (SP) by mala v budúcom roku hospodáriť už bez
finančnej pomoci štátu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu SP na rok 2019 s
rozpočtovým výhľadom do roku 2021. Celkové príjmy SP by mali v
budúcom roku dosiahnuť 9 mld. eur, z toho 628,5 mil. eur by mal tvoriť
tohtoročný prebytok poisťovne. (Zdroj: O Peniazoch)

Za posledný rok zmenilo prácu až 40 % IT špecialistov
Benefity, na ktorých si dávajú technologické firmy záležať, v skutočnosti
záujemcov o novú prácu v oblasti IT veľmi nezaujímajú. Najčastejším
dôvodom, pre ktorý slovenskí IT odborníci uvažujú o zmene
zamestnávateľa, nie sú peniaze a už vôbec nie benefity. Ak sú IT špecialisti
otvorení novým pracovným ponukám, je to hlavne preto, že hľadajú
zaujímavejšiu pracovnú náplň (86 %) a možnosť naučiť sa niečo
nové (78 %). (Zdroj: TASR)

MG Development Beta predložila úradom zámer
Názov projektu nesie názov Retail park Námestovo a vyrásť má
v Námestove. So stavebnými prácami by na severe Slovenska chceli začať
v marci 2020. Investor vyčíslil celkové náklady na realizáciu projektu na 5,6
milióna eur. (Zdroj: Trend)
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Americký výrobca elektromobilov začne s predajom od februára
budúceho roka. Najprv však rovnako ako v USA bude k dispozícii drahšia
a lepšie vybavená verzia za 57.900 eur. Tesla doteraz dostala vyše 400.000
rezervácií, keď zákazníci museli pri rezervácii zaplatiť po 1000 USD (1000
eur). (Zdroj: TASR)

Britský úrad začal vymáhať odškodné od Ryanairu
Britský úrad pre civilné letectvo (CAA) oznámil právne kroky proti
nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair, pretože odmietla zaplatiť
odškodnenie cestujúcim, ktorých v lete zasiahli štrajky jej personálu.
Podľa právnych predpisov EÚ o rušení letov by letecká spoločnosť mala
zaplatiť 250 eur každému z cestujúcich, ak ich neinformovala najmenej
dva týždne vopred alebo im neponúkla alternatívny let na miesto určenia
v ten istý deň. (Zdroj: TASR)

Cena paládia prekonala cenu zlata
Zlato prišlo o pozíciu najcennejšieho kovu. Za vyše 16 rokov ho prvýkrát
vystriedalo paládium. Cena paládia v stredu vzrástla na 1251 USD (1096,50
eura) za troyskú uncu (31,1 g). Prekonalo tak cenu zlata, ktorého unca
dosahovala okolo 1236 USD. (Zdroj: TASR)

Spotreba uhlia v USA sa prudko znižuje
Americký vládny Úrad pre energetické informácie (EIA).očakáva, že
spotreba uhlia v USA za rok 2018 bude najnižšia za posledných 39 rokov.
Spotreba uhlia za tento rok dosiahne približne 622 miliónov ton, čo bude
štvorpercentný pokles v porovnaní s minulým rokom a zároveň najnižšia
hodnota od roku 1979. (Zdroj: SME)

Finančnú riaditeľku gigantu Huawei zatkli
Kanadské úrady oznámili, že zatkli finančnú riaditeľku čínskeho
technologického gigantu Huawei Technologies Meng Wanzhou pre
možné vydanie do USA. (Zdroj: SME)

Volkswagen ohlásila koniec spaľovacích motorov
Posledné autá s touto technológiou vyvinie v roku 2026 a bude ich
predávať takmer do roku 2040. V budúcnosti sa chce sústrediť na
elektromobily. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Portugalsko sa zapája do modernej čínskej Hodvábnej
cesty
Portugalsko sa zapojilo do čínskej iniciatívy, ktorá ponúka úvery na
budovanie rozsiahlych infraštruktúrnych projektov. Okrem iného chce,
aby Čína pomohla pri rozvoji najväčšieho portugalského atlantického
prístavu a pri zahraničnej expanzii portugalskej energetickej spoločnosti
Energias de Portugal. Obe krajiny podpísali 17 dohôd o spolupráci, ku
ktorým patria zmluvy o spoločnom výskume v oblasti technológií v
sektoroch energetiky a telekomunikácií. (Zdroj: O Peniazoch)
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