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akými sú strojové učenie alebo robotika. (Zdroj: TASR)

Slovenská ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla

Eurovea sa rozšíri
Developer J&T Real Estate získal stavebné povolenie na projekt
rozšírenia Eurovey . Povolenie sa týka šiestich stavebných
objektov. Dominantou Eurovey 2 má byť mrakodrap Eurovea
Tower – 168-metrový vežový bytový dom so 47 nadzemnými
podlažiami. (Zdroj: Trend)

Vo Vištuku vyrastá škola budúcnosti
Nad obcou Vištuk začali stavať ultramodernú medzinárodnú
internátnu strednú školu Leaf Academy. Kampus v prvej fáze
prichýli 400 študentov a ich učiteľov. Po rozširovaní by to malo
byť až 2-tisíc žiakov. Projekt kampusu sa pripravoval šesť rokov a
inšpirácia sa hľadala na podobných školách v USA, Fínsku či v
Británii. Ročné školné momentálne stojí vyše 21-tisíc eur. Projekt
vzniká s niekoľkomiliónovým rozpočtom s podporou
súkromných investorov. Ideu školy rozbehli ľudia z vedenia
realitnej spoločnosti HB Reavis. (Zdroj: Trend)

Letisko M. R. Štefánika vybuduje nové parkovisko
Zmena sa netýka najväčšieho parkoviska pre verejnosť pred
terminálom, ale menšej plochy pri bráne číslo 10. Slúžiť bude pre
parkovanie zamestnancov letiska a prevádzok pôsobiacich na
letisku. Celkovo sa má vybudovať 350 parkovacích miest.
Investícia sa pohybuje vo výške 600 – 800 tisíc eur. (Zdroj: Trend)

Poslanci schválili nového guvernéra NBS
Bude ním súčasný minister financií SR Peter Kažimír. Nový
guvernér Národnej banky Slovenska tak od 1. marca budúceho
roka vystrieda toho súčasného Jozefa Makúcha. (Zdroj: TASR)

Parlament schválil osobitný odvod pre obchodné
reťazce
Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku budú od nového roka
platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Výnos
z osobitného odvodu obchodných reťazcov pôjde na podporu
poľnohospodárov a potravinárov. (Zdroj: TASR)

Kvalitné drevo sa už viac nebude spaľovať ako biomasa
Návrh schválila Národná rada SR. Ak tento zákon prezident
podpíše dostatočne skoro, tak bude platiť od 1. januára.
(Zdroj: TASR)

Rýchly rast ekonomiky štatistici potvrdili, stúpla o 4,6 percenta.
V medzikvartálnom porovnaní sa hrubý domáci produkt po
sezónnom očistení zvýšil o 1,1 %. Celkový objem v bežných
cenách dosiahol 23,799 miliardy eur a medziročne vzrástol o 7 %.
(Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Pád kryptomien pokračuje
Najznámejšia digitálna mena vo štvrtok oslabila až o 4,7 % a
klesla na 3549 USD (3126,60 eura). Priblížila sa tak k svojmu
tohtoročnému minimu 3522 USD z 26. novembra. (Zdroj: TASR)

Európske burzy sa vo štvrtok prudko prepadli
Výpredaj na akciových trhoch sa zrýchľuje. Európske burzy vo
štvrtok výrazne oslabili. Kľúčový nemecký index Dax padol na
najnižšiu úroveň za takmer 2 roky. V negatívnom pásme sa
podvečer pohybovala aj Wall Street. (Zdroj: TASR)

Ceny energií sa v Česku zvýšia
Takmer všetci distribútori v Česku oznámili jej zdraženie.
Rovnaký krok urobia aj dodávatelia zemného plynu a teplárne za
dodávky teplej vody. Elektrická energia zdražie približne o 10 %.
Z veľkých spoločností zvyšujú jej ceny napríklad ČEZ a E.ON o 8 %.
Bohemia Energy ohlásila zdraženie o 8 až 10 %. Cena plynu sa
zvýši približne o 5 %. (Zdroj: TASR)

Na Jamale sa skončilo budovanie plynovodu
Na Jamalskom polostrove uviedli do prevádzky tretiu a poslednú
časť kombinátu na ťažbu a spracovanie zemného plynu
z Bovanenského náleziska. Ťažba plynu vzrastie na 115 miliárd
kubických metrov ročne. Gazprom tým získal nové zdroje paliva,
ktoré budú stačiť pre budovanie ďalších plynovodov v Ruskej
federácii a na export. (Zdroj: TASR)

Tesla začne s čiastočnou výrobou svojich áut v Číne
Americký výrobca elektrických áut Tesla spustí čiastočnú
produkciu vo svojom novom závode v čínskom Šanghaji v 2.
polroku budúceho roka. (Zdroj: TASR)

Kubánci môžu využívať internet vo svojich mobiloch

Cestní dopravcovia prehodnocujú pôsobenie na území
SR
Dôvodmi sú najmä jedno z najvyšších daňovo-odvodových
zaťažení v EÚ, druhá najvyššia sadzba dane z motorových
vozidiel v EÚ a negatívne dôsledky zdaňovania vreckového pri
zahraničných pracovných cestách u mobilných zamestnancov.
ČESMAD Slovakia reprezentuje viac ako 1000 dopravných
spoločností. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť Visma otvára technologické centrum
Nórska spoločnosť Visma pôsobiaca v sektore informačných
technológií otvára v Košiciach svoje vývojové centrum. V rámci
strategickej investície chce zamestnať viac ako 200 pracovníkov.
Nové technologické centrum plánuje vytvoriť veľký tím
kvalifikovaných vývojárov s využitím najnovších technológií,
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Radoví Kubánci majú od prvýkrát možnosť využívať internet vo
svojich mobilných telefónoch. Doteraz mali takmer všetci
Kubánci v mobilných telefónoch prístup len k štátom
spravovaným e-mailovým účtom. (Zdroj: TASR)

Lotyšsko odmietlo Globálny pakt OSN
Lotyšsko sa pridalo k štátom odmietajúcim Globálny pakt OSN o
migrácii, ktorý predstavitelia jednotlivých vlád oficiálne prijmú na
budúci týždeň v Maroku. K tejto iniciatíve sa nepripoja ďalšie
krajiny vrátane Slovenska, Austrálie, Bulharska, Česka, Maďarska,
Rakúska, Poľska, Spojených štátov a Izraela. (Zdroj: TASR)

Ropy bude menej, no benzín nezdražie
Ropný kartel OPEC nie je spokojný so súčasnými cenami ropy, a
tak ich chce zvýšiť obmedzením ťažby. OPEC má o okresaní ťažby
hlasovať dnes. Saudská Arábia by privítala zníženie produkcie
aspoň o milión barelov za deň. Proti sú však USA, Venezuela, Irak,
a Rusko. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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