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Envirorezort dá na sústavu Natura 2000 30 mil. €

NDS vyhlásila tender na úsek R2 za 138 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu
jedného z dvoch úsekov rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické
Oľšany. Ide o viac ako 14-kilometrový úsek, ktorý bude súčasťou
juhovýchodného obchvatu Košíc. Predpokladaná hodnota stavebných
prác je 138 mil. €. (Zdroj: TASR)

Roosveltova nemocnica sa dočká rekonštrukcie

Ministerstvo životného prostredia plánuje poskytnúť 30 mil. € z fondov
Európskej únie a ďalšie zdroje zo štátneho rozpočtu na dobudovanie
sústavy Natura 2000. Podporené aktivity majú byť zamerané na
zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia. (Zdroj: TASR)

Mzdy v SR rástli najmenej z krajín V4
Platy na Slovensku v roku 2018 rástli najrýchlejšie od krízy. Aj napriek
tomu však z porovnaní s ostatnými štátmi V4 vidieť, že nárast je na
Slovensku najpomalší. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Masívna rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosvelta
v Banskej Bystrici má dosiahnuť 100 mil. €. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE

SVP bude rekonštruovať budovu

Riešenie amerického shutdownu je v nedohľadne

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. chce dať zrekonštruovať svoju
administratívnu budovu v Banskej Bystrici predbežne za 2,77 mil. €.
Vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na stavebné práce.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

BHP predáva hotel v Prahe za 225 mil. €
Slovenská spoločnosť Best Hotel Properties predáva luxusný
päťhviezdičkový Hotel InterContinental Praha. Kupcom je investičná
spoločnosť českého multimilionára Oldřicha Šlemra R2G Heritage.
Odhadovaná výška transakcie je 225 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Fond na podporu umenia prerozdelil 19,6 mil. €
Fond na podporu umenia v roku 2018 vyhovel 3 068 žiadostiam o dotáciu
či štipendium. Medzi autorov podporených projektov verejnoprávny fond
rozdelil 19 637 449 €. (Zdroj: TASR)

Národná rada bude mať novú tlmočnícku techniku
Kancelária NR SR vyhlásila verejné obstarávanie na krátkodobý prenájom
tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky. Odhadovaná cena je
186 000 € bez DPH. Technika má slúžiť počas Parlamentného
zhromaždenia NATO 2019. (Zdroj: TASR)

MH SR podporí sumou 35 mil. € inovácie v priemysle
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného
programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných
inovácií v priemysle. Na výzvu je vyčlenených 35 mil. €. (Zdroj: TASR)

Ceny bytov prudko rástli
Ceny bytov na Slovensku rástli v roku 2018 v dvojciferných číslach.
Priemerná hodnota bytu sa za 11 mesiacov tohto roka zvýšila z 1 479 € na
1 655 € za m2, to znamená o 11,9 %. Ceny v jednotlivých krajských mestách
rástli rovnomerne. (Zdroj: TASR)

Cukrovarníctvo bolo v tomto roku ovplyvnené krízou
Na nepriaznivú situáciu vplývajú veľmi nízke realizačné ceny cukru na
trhu, ktoré trvajú od ukončenia režimu kvót, teda od začiatku októbra
2017. Svetové ceny cukru sú na nízkej úrovni. Slovenský cukrovarnícky
spolok však pozitívne hodnotí, že sa udržala úroveň podpory pestovania
cukrovej repy a že bola cukrová repa zaradená medzi komodity
podporované tzv. zelenou naftou. (Zdroj: TASR)

Stavebná produkcia môže prekročiť 5 mld. €
Stavebná produkcia sa za 10 mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým
obdobím roka 2017 zvýšila o 8 %. Je predpoklad, že prekročí za celý rok
2018 hranicu 5 mld. €. (Zdroj: TASR)

Podľa analytikov bol rok 2018 úspešný
Rok 2018 bol z pohľadu ekonomiky pre Slovensko úspešný. Slovenskej
ekonomike sa podarilo zrýchliť tempo rastu, pričom ťažila predovšetkým
z dynamického rastu domáceho dopytu. Ťahúňom ekonomiky v roku 2018
bol automobilový priemysel. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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Do 800-tisíc štátnych zamestnancov za vianočné obdobie prinajmenšom
dočasne nedostane výplatu, pretože dohoda o financovaní kabinetu nie je
na obzore. Krízový stav spôsobil spor medzi americkým Kongresom a
Bielym domom o peniaze na stavbu múru na hraniciach s Mexikom.
Prezident Donald Trump na stene trvá a žiada po Kongrese 5 mld. $. (Zdroj:
Hospodárske noviny)

Čína prestala dovážať americkú sóju
Čína zaznamenala v novembri nulový dovoz americkej sóje. Prvýkrát od
vypuknutia obchodnej vojny medzi USA a Čínou tak najväčší dovozca sóje
na svete nedoviezol z USA žiadne sójové bôby. Dodávky zo Spojených
štátov vykompenzoval Číne dovoz z Brazílie. (Zdroj: Trend)

Ťažba čierneho uhlia v Nemecku skončila
V Nemecku sa definitívne uzavrela ťažba čierneho uhlia. O skončení ťažby
čierneho uhlia v Nemecku rozhodla spolková vláda v roku 2007. Už vtedy
bola jeho ťažba stratová. V posledných rokoch ju štát dotoval 1 mld. €. Od
roku 1996 do súčasnosti vynaložili v Nemecku na útlm ťažby a veľkorysé
penzionovanie baníkov takmer 61 mld. €. (Zdroj: TASR)

Akciový trh v USA bude podľa expertov klesať
Volatilita na Wall Street spôsobila v posledných mesiacoch turbulencie na
akciových trhoch po celom svete. Mnoho akciových trhov padlo do
„medvedieho teritória“. Niektorí experti tvrdia, že burzy majú to najhoršie
ešte pred sebou. Medvedí trh, ktorý sa tradične definuje tým, že sa
pohybuje o 20 % a viac pod svojím aktuálnym maximom, ohrozuje
investorov po celom svete. (Zdroj: TASR)

Airbus vyrobil v roku 2018 673 lietadiel
Airbus od začiatku roka do konca novembra vyrobil a predal 673 lietadiel.
Vlani v rovnakom období to bolo 591 strojov. Ak by chcel koncern
dosiahnuť v tomto roku výrobu 800 lietadiel, v poslednom mesiaci by
musel odovzdať zákazníkom 127 strojov. (Zdroj: TASR)

Deichmann chce expandovať
Najväčší nemecký predajca topánok Deichmann vidí na domácom trhu len
obmedzené možnosti ďalšej expanzie. Spoločnosť chce preto viac
investovať v zahraničí a do expanzie sietí predajní. V Nemecku sa zameria
skôr na modernizáciu a optimalizáciu filiálok. (Zdroj: TASR)

Volkswagen našiel chyby v softvéri dieslových motorov
Nemecký koncern Volkswagen pri kontrolách softvéru na riadenie emisií
dieselových vozidiel odhalil nezrovnalosti. Podľa údajov automobilky ide
o dieselovú 1,2-litrovú verziu motora EA 189. Termíny ďalších skúšok a
analýz sú dohodnuté na začiatok januára. (Zdroj: TASR)

Vianočná nákupná sezóna bola ovplyvnená brexitom
Obchodníci v Spojenom kráľovstve sa pripravovali na slušnú vianočnú
nákupnú sezónu. Ale spory v parlamente a odklad hlasovania o dohode o
brexite na január 2019, obrali obyvateľov britských ostrovov o chuť na
nákupy. (Zdroj: TASR)
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