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Investor Z-Group začal stavať v Piešťanoch termálny park
Výstavbu inžinierskych sietí ako úvodnú etapu realizácie projektu
termálneho parku v Piešťanoch odštartoval investor Z-group z
Nového Mesta nad Váhom. Následne začne so stavebnými
prácami na jar budúceho roka. (Zdroj: TASR)
Penta stavia v Bratislave škôlku
V bratislavskej zóne Bory spoločnosť Penta začala s výstavbou
materskej školy. Pôjde o prvú verejnú materskú školu na území
Bratislavy postavenú súkromným investorom. Náklady na
výstavbu dosiahnu 1 mil. €, po dokončení ju odovzdá za 1 €
Mestskej časti Bratislava – Lamač. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Železničná spoločnosť Slovensko pripravuje nový web
Železničná spoločnosť Slovensko pripravuje nový webový portál,
ktorý by mal byť hotový v prvom štvrťroku 2019. Samotný portál
by mal stáť 42 500 €, celkové náklady na implementáciu portálu,
integráciu na externé systémy, čistenie obsahu v dvojjazyčných
mutáciách, údržbu, školenia a aktualizácie technológií po dobu
štyroch rokov majú dosiahnuť až 121 200 €. (Zdroj: TASR)
Letisko M.R. Štefánika vybavilo viac ako 2 mil. cestujúcich
Bratislavské letisko už za desať mesiacov tohto roka vybavilo viac
cestujúcich, ako za celý minulý rok. Tretí raz vo svojej histórii
prekročilo hranicu dvoch miliónov vybavených cestujúcich.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
ŽSR zrekonštruujú ďalšiu stanicu, cena bude takmer 3 mil. €
Železnice Slovenskej republiky v najbližších dňoch začnú s
komplexnou rekonštrukciou železničnej stanice v Martine, ktorá
bude stáť 2,947 mil. €. Zhotoviteľom stavby bude firma Adifex,
a.s., Žilina, ktorú vybrali na základe verejnej súťaže. (Zdroj: TASR)
VšZP v roku 2017 stratila 26 tisíc poistencov
Poistný kmeň Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa v minulom
roku zmenšil, priemerný evidovaný počet poistencov v roku 2017
predstavoval 3 238 547, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom
bolo menej o 26 358 osôb. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
Ministerstvo obrany bude nakupovať PHM
Výhodnejšie ceny palív o 5 % za liter a v prípade leteckého paliva
o 8 % za liter vyplývajú z výsledkov verejnej súťaže, ktorú rezort
obrany zrealizoval formou elektronickej aukcie. Víťazom sa na
základe najnižšej ponuky stala spoločnosť Slovnaft. Celkový
finančný limit na zákazku je vo výške 41 200 680 €. (Zdroj: TASR)
Slováci stále migrujú za lepšími platmi do zahraničia
Vo faktoroch, ktoré vplývali na rozhodnutie Slovákov odísť
pracovať do zahraničia, suverénne vyhrala výška mzdy. Rovnaké
výsledky sa ukázali aj pri skúmaní faktorov, ktoré zahraniční
Slováci zvažujú pri svojom rozhodovaní o návrate. (Zdroj: TASR)
Bankový sektor v 3. štvrťroku vzrástol
Bankový sektor podľa údajov NBS na Slovensku v treťom
štvrťroku tohto roka dosiahol zisk 518,7 mil. €, čo pri porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast
o 4,9 %. Pozitívny vplyv na ziskovosť mali najmä čisté úrokové
výnosy. Bankám sa darilo aj v poskytovaní úverov, keď ich objem
medziročne stúpol o 9,6 %. Úvery pre obyvateľov vzrástli
medziročne o 12 %. (Zdroj: SME)
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Predaje podielových fondov v minulom týždni boli kladné
Podielové fondy zaznamenali aj v uplynulom týždni kladné čisté
predaje v hodnote 5,88 mil. €. Týždeň predtým to bolo plusových
3,68 mil. €. Celkové predaje podielov otvorených podielových
fondov dosiahli minulý týždeň 25,54 mil. €, kým spätný nákup
predstavoval 19,66 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Akcionár Danske Bank zvrhol predsedu predstavenstva
Najväčší akcionár Danske Bank, rodina Maerskových, zvrhla
predsedu predstavenstva banky po škandále s praním špinavých
peňazí, pre ktorý rezignoval aj generálny riaditeľ. Spoločnosť A. P.
Moller Holding, ktorá má pod kontrolou približne 21 % akcií,
navrhla, aby Oleho Andersena vystriedal na poste predsedu
najväčšej dánskej banky Karsten Dybvad, súčasný šéf
Konfederácie dánskeho priemyslu.
(Zdroj: TASR)
Banke Intesa SanPaolo vzrástol v 3. kvartáli zisk
Talianska banka Intesa SanPaolo dosiahla v 3. kvartáli nárast
zisku o 28 % na 833 mil. €. Vďačí za to najmä zmenám v
účtovníctve v súvislosti s vlaňajšou akvizíciou dvoch krachujúcich
regionálnych bánk. (Zdroj: TASR)
Britská AB Foods chce expandovať
Associated British Foods (AB Foods) plánuje otvoriť viac
obchodov Primark v USA a vo východnej Európe po tom, ako silný
rast príjmov tohto módneho reťazca zvýšil globálny zisk celej
skupiny. Primark generuje približne polovicu tržieb AB Foods.
Zisk tohto reťazca pri aktuálnych výmenných kurzoch stúpol o
15 %, čo AB Foods pomohlo zmierniť spomalenie príjmov iných
divízií. (Zdroj: TASR)
Automobilka Ferrari zdvojnásobila zisk
Firma za 3. kvartál tohto roka dosiahla čistý zisk 287 mil. €, k čomu
prispelo zvýšenie dodávok vozidiel, ale najmä mimoriadne
zníženie daňovej záťaže v porovnaní s 3. štvrťrokom minulého
roka. Dodávky sa zvýšili o 11 % na 2262 vozidiel, pričom výrazne
vzrástol predaj v regióne Európa a Blízky východ. (Zdroj: TASR)
Firma Schaeffler zatvorí dva závody v Británii
Nemecký dodávateľ automobilových dielov Schaeffler má v pláne
zredukovať svoju výrobu v Británii v dôsledku brexitu. Výroba z
dvoch zatvorených tovární bude presunutá do viacerých krajín do Nemecka, Číny, Južnej Kórey a USA. (Zdroj: TASR)
Vlády odmietajú plán EÚ na zdanenie internetových firiem
Plán Európskej únie zdaniť príjmy veľkých internetových firiem,
ako sú Google a Facebook, na mieste, kde ich generujú, sa ocitol
na pokraji kolapsu. Niektoré vlády ho totiž odmietli. Namiesto
toho oznámili vlastné národné iniciatívy. (Zdroj: TASR)
Toyota zaznamenala nárast zisku
Japonská automobilka Toyota zlepšila celoročné vyhliadky zisku
po tom, ako za 1. polrok súčasného obchodného roka
zaznamenala jeho výrazný rast. Dopomohol jej k tomu
pokračujúci rast predaja a súbežné znižovanie nákladov.
Spoločnosť oznámila, že čistý zisk za šesť mesiacov do konca
septembra dosiahol 9,63 mld. €. V medziročnom porovnaní to
znamená rast o 16 %. (Zdroj: TASR)

Copyright © 2018 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

