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Schur Flexibles Moneta žiada investičnú pomoc
Firma Schur Flexibles Moneta žiada investičnú pomoc na
rozšírenie výroby obalových materiálov pre cukrárenský
priemysel v existujúcom podniku v Trebišove vo výške 220 000 €,
a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
Firma dosiahla v minulom roku tržby za predaj tovaru, vlastných
výrobkov a služieb takmer 8 mil. € a zamestnáva 83 ľudí.
(Zdroj: TASR)
Scheidt & Bachmann Slovensko plánuje expanziu
Scheidt & Bachmann sťahuje výrobu dopravných systémov zo
Žiliny do Bytče. V Žiline zostane najmä vývoj. V rámci expanzie
chce firma preinvestovať 10 ml. €, zvýšiť objem produkcie o
polovicu a prijať 300 nových zamestnancov. Firma už v
priemyselnom parku v Bytči stavia nový výrobný areál. Scheidt &
Bachmann na Slovensku každoročne zvyšuje tržby, v roku 2017
dosiahli takmer 20 mil. €. (Zdroj: TREND)
Agrofert rozšíri výrobu krmív
Agrochemická skupina Agrofert Andreja Babiša plánuje rozšíriť
trnavskú výrobňu krmív, ktorá je súčasťou jeho krmivárskej
skupiny Afeed. Celkovo firma Agropodnik Trnava do tohto
projektu vloží 900 tisíc €, pričom objem výroby plánuje
zdvojnásobiť. (Zdroj: TREND)
Vznik firiem sa v treťom kvartáli mierne spomalil
Tempo rastu počtu nových firiem na Slovensku sa spomalilo.
V priebehu tretieho kvartálu roku 2018 vzniklo na Slovensku
16 883 nových subjektov, čo v porovnaní s počtom
novovzniknutých
firiem
v predchádzajúcom
štvrťroku
predstavuje pokles o 4,3 %. Počas prvých troch štvrťrokov tohto
roka vzniklo 52 084 subjektov, čo predstavuje medziročný nárast
16,21 %. Zaujímavosťou je, že z firiem, ktoré vznikli v tomto roku,
už stihlo 5 353 zaniknúť. Viac informácií nájdete na
www.platformasims.sk. (Zdroj: SIMS)
Schodok štátneho rozpočtu dosiahol 413,7 mil. €
Rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2018 schodok vo výške
413,7 milióna eur, čo pri porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka predstavuje pokles o 45 %. Príjmy štátneho
rozpočtu boli v októbri tohto roku oproti rovnakému obdobiu
minulého roka vyššie o 1,015 mld. €. (Zdroj: SME)
Za 8 mesiacov tohto roka vyhlásili 1 281 stavebných VO
Od januára do augusta 2018 bolo podľa Úradu pre verejné
obstarávanie vyhlásených celkovo 1 281 verejných obstarávaní
v stavebnej oblasti v celkovej hodnote 1,57 mld. €,
v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 10 %.
(Zdroj: TASR)
Značka „Slovakia“ stúpa na cene
Peňažná hodnota značky Slovakia medziročne vzrástla na sumu
12 mld. $, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje
zlepšenie o 19 mld. $. Postavenie Slovenska v rebríčku hodnoty
jednotlivých krajín je rovnaké ako pred rokom (55. miesto).
(Zdroj: www.aktuality.sk)
V roku 2017 klesol počet vysokoškolákov
Počet vysokoškolákov v roku 2017 medziročne poklesol o takmer
11 tisíc študentov, čo je oproti roku 2016 pokles o 7,45 %. Celkový
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počet študentov bol 136 684. V schválenom rozpočte na rok 2017
bola na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu
študentov vysokých škôl v kapitole ministerstva vyčlenená suma
481,8 mil. €. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Európske banky prešli záťažovými testami
Európske finančné inštitúty sú vo všeobecnosti lepšie pripravené
na potenciálnu hospodársku a finančnú krízu ako pred
niekoľkými rokmi. Všetky veľké európske banky prešli záťažovými
testami Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Nepotvrdili sa ani
obavy týkajúce sa zdravia talianskych bánk. (Zdroj: TASR)
Britské firmy chcú nové referendum o Brexite
Firmy kritizujú, že napriek sľubom premiérky o pokračovaní
obchodu s EÚ sa stratila istota v oblasti budúcich vzťahov, čo
viedlo k poklesu investícií. (Zdroj: www.webnoviny.sk)
Výrobný sektor v eurozóne spomaľuje
Pod výsledky sa podpísal vývoj vo výrobnom sektore vo väčšine
štátov menového bloku, pričom Nemecko zaznamenalo
spomalenie rastu výrobného sektora na takmer 2,5-ročné
minimum. Dôvodom boli najmä nové objednávky, ktoré
zaznamenali prvý pokles za takmer štyri roky. (Zdroj: TASR)
USA obnovia sankcie voči Iránu
Vláda USA opätovne zavedie všetky sankcie voči Iránu, ktoré sa
týkajú iránskych sektorov lodnej dopravy, finančníctva
a energetiky. Sankcie boli zrušené na základe jadrovej dohody z
roku 2015, od ktorej USA odstúpili v máji. (Zdroj: TASR)
Ťažba ropy v Rusku sa zvyšuje
Produkcia ropy v Rusku dosiahla v októbri nové, takmer 30-ročné
maximum. Najviac k tomu prispeli najväčšie ruské ropné firmy
Rosnefť a Lukoil. Vyťažilo sa 11,41 mil. barelov denne.
(Zdroj: TASR)
Drahšie iPhony pomohli Apple k zisku
Americká technologická spoločnosť Apple predala v 4. kvartáli
obchodného roka 2017/2018 menej iPhonov, ako čakala, napriek
tomu jej vzrástol zisk o tretinu. Dôvodom je veľký záujem o nové
modely iPhonov s cenou od 1 000 $. (Zdroj: TASR)
Starbucks rástli tržby a klesal zisk
Americký kaviarenský reťazec Starbucks zaznamenal za 4. kvartál
obchodného roka 2017/2018 rekordné tržby 6,3 mld. $, čo
predstavuje medziročný nárast o 10,6 %. Čistý zisk dosiahol 755,8
mil. $. (Zdroj: TASR)
Automobilka Jaguar otvorí vývojové centrum v Budapešti
Nové technické vývojové centrum britskej automobilky Jaguar
vznikne začiatkom budúceho roka v Budapešti. Zamestná 100
maďarských inžinierov, ktorí budú vyvíjať elektrické motory.
(Zdroj: TASR)
Terminál pre dovoz LNG zmenil akcionárov
Jeden z najväčších európskych terminálov pre dovoz
skvapalneného zemného plynu (LNG) v Dunkirku vo Francúzsku
zmenil akcionársku štruktúru. Novým akcionárom sa po
finančnom uzatvorení transakcie stala globálna správcovská a
poradenská spoločnosť IPM Group, ktorá kúpila 39,24 %
spoločnosti Dunkerque LNG SAS. (Zdroj: TASR)
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