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alkoholu, z ktorého na zníženej spotrebnej dani šlo do štátneho rozpočtu
2,5 milióna eur. (Zdroj: TASR)

Slovnaft do svojej siete investoval vyše 80 mil. eur
Do svojej maloobchodnej siete, vrátane modernizácie a prestavby
predajní, investovala spoločnosť Slovnaft od roku 2015 viac ako 80
miliónov eur. V budúcom roku plánuje Slovnaft do maloobchodnej siete
investovať takmer 27 miliónov eur. Skupina Slovnaft je rafinérskopetrochemickou skupinou. Tržby spoločnosti sa v minulom roku vyšplhali
na 3,4 miliardy eur. (Zdroj: TASR)

Pixel sa snaží prekonať minuloročné tržby
Slovenská gamedeveloperská firma Pixel Federation mala v minulom
roku tržby 28,1 milióna eur. V histórii spoločnosti šlo o najvyššie číslo.
Medziročný nárast predstavoval 57 percent. Za rastom tržieb stojí hra
Diggy’s Adventure a najmä kľúčové trhy v USA, Nemecku a Veľkej Británii.
(Zdroj: TREND)

Štát zníži veľkým firmám ceny elektriny
Veľkým priemyselným podnikom štát zníži ceny elektrickej energie. Rezort
financií už na tento účel vyčlenil 40 miliónov eur. (Zdroj: SME)

Rezort dopravy rýchlostnú trať nechce
Ministerstvo dopravy a výstavby tvrdí, že projekt vysokorýchlostnej trate
je pre Slovensko nereálny. Podľa rezortu, ak majú vlaky dosiahnuť rýchlosť
250 kilometrov za hodinu a viac, potrebujú dostatočne dlhý priestor a
nikde na ňom nezastavovať. Efekt takejto trate by sa tak prejavil iba na
trati Bratislava - Košice a aj to iba s jedným zastavením.(Zdroj: SME)

Pošta spúšťa platenie faktúr cez PAY by square kód
Novú službu využijú spotrebitelia na poštách po celom Slovensku.
(Zdroj: TASR)

Miera nezamestnanosti v septembri klesla
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v septembri tohto roka na
Slovensku úroveň 5,38 percenta. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
USA chcú investície v Izraeli
USA plánujú zvýšiť svoju účasť na infraštruktúrnych projektoch v Izraeli.
Krajinu považuje americké ministerstvo financií za veľmi dobré miesto pre
investície najmä v oblasti technológií. Výskumno-vývojové centrá tu majú
Google, Amazon, Microsoft a IBM. Spoločnosť Intel rozširuje v štáte výrobu
s investíciou 4,36 miliardy eur. (Zdroj: TASR)

Britským firmám dochádza trpezlivosť
Podľa prieskumu sa firmy vo Veľkej Británii pripravujú na tvrdý brexit.
Prieskum urobila Konfederácia britského priemyslu. (Zdroj: SME)

Air France-KLM zvýši zamestnancom mzdy
Dlhodobý mzdový spor odborov a vedenia leteckej spoločnosti Air FranceKLM sa skončil. Odborári súhlasili s rastom príjmov so spätnou platnosťou
od začiatku tohto roka o 2 percentá. Zamestnancom stúpnu mzdy o 2
percentá aj v nasledujúcom roku. (Zdroj: TASR)

V Bostone vydražili raritný meteorit
Novým majiteľom raritného meteoritu z Mesiaca je vietnamský zberateľ.
Aukčná spoločnosť RR Auction 5,5 kilogramový meteorit vydražila za
312 500 dolárov. (Zdroj: SME)

Google zrejme spoplatní aplikácie

Začala sa svetová výstava inovácií v potravinárstve
Viacerí producenti zo Slovenska sa zúčastňujú na jednom z
najprestížnejších potravinárskych veľtrhov na svete SIAL Paríž. Na v poradí
už 27. ročníku sa prezentuje viac ako 7000 vystavovateľov z viac ako 100
krajín. Slovenská spoločnosť Divas drink International bodovala v súťaži s
vitamínovými nápojmi, McCarter s rastlinnými mliekami a Maxsport s
proteínovou nátierkou, raw tyčinkami a proteínovými chipsami a
Novofrukt SK ovocnými prípravkami. Firmy si z veľtrhu odnášajú prestížne
tituly SIAL Innovation Selection. (Zdroj: TASR)

Slovensko môže zrušiť centové mince
Jedno- a dvojcentové mince navrhuje pri platení v hotovosti zrušiť Zväz
obchodu. Národná banka Slovenska s týmto návrhom súhlasí.
(Zdroj: SME)

Spoločnosť Google zvažuje spoplatnenie svojich aplikácií. Výrobcovia
zariadení s operačným systémom Android by tak mohli platiť poplatok až
do 40 dolárov za inštaláciu Google aplikácií v Európe. Dotkne sa to
napríklad aj aplikácií Gmail či Google Maps. (Zdroj: TASR)

OPEC má problém zvýšiť ťažbu ropy
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu má problém splniť júnovú dohodu o
zvýšení ťažby o milión barelov denne. (Zdroj: TASR)

Volkswagen a SAIC Motor stavajú spoločný závod
Nemecký koncern Volkswagen a čínska spoločnosť SAIC Motor začali v
Šanghaji s výstavbou spoločného závodu na výrobu nových energetických
vozidiel. Investícia je vo výške za 2,5 miliardy dolárov. Podľa dostupných
informácií budú v závode vyrábať luxusné vozidlá Audi. (Zdroj: TASR)

Čína rastie najpomalšie od globálnej krízy

Košický Immopark sa zväčšuje
Priemyselný a logistický park Immopark Košice sa rozrastá o dve haly.
Určené sú pre spoločnosť Windsor Machine & Stamping, ktorá vyrába diely
pre automobilový priemysel. V priemyselnom parku pôsobí desať
medzinárodných a lokálnych spoločností ako Faurecia, Ushin, Gefco,
Lubemax, PKZ Slovakia. (Zdroj: TREND)

Viedenčania môžu pracovať v Bratislave
Rakúska metropola bojuje s nezamestnanosťou. Viedenský inštitút pre
medzinárodné ekonomické otázky odporúča Viedenčanom naučiť sa
slovenský jazyk a hľadať si prácu v bratislavských firmách.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Plánovanú ťažbu bentonitu v Hliníku odmietajú
Obec Hliník nad Hronom podala k zámeru spoločnosti Regos nesúhlasné
stanovisko. Dôvodom sú obavy z devastácie životného prostredia.
(Zdroj: TASR)

V Trenčianskom kraji sa vypálili státisíce alkoholu
V 58 páleniciach Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v minulom
výrobnom období (1. 7. 2017 – 30. 6. 2018) vypálilo 460 000 litrov čistého
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Rast čínskeho hospodárstva sa v treťom kvartáli spomalil. Dosiahol
najmenšie tempo od globálnej finančnej krízy. Dôvodom je obchodná
vojna s USA a snaha o zníženie dlhových rizík. (Zdroj: Pravda)

Rusi postavia atómovú elektráreň v Uzbekistane
Prezidenti oboch štátov sa dohodli na výstavbe prvej jadrovej elektrárne
v Uzbekistane. Predbežné práce na projekte sa už začali. Do výstavby
investujú 11 miliárd dolárov. Elektráreň spustia v roku 2028.
(Zdroj: Denník N)

Bývalý britský vicepremiér vstupuje do Facebooku
Nick Clegg je bývalým britským premiérom, pre Facebook bude pracovať
ako šéf pre oblasť globálnych záležitostí a pre komunikáciu.
(Zdroj: Denník N)

MMF pošle na Ukrajinu miliardu eur
Medzinárodný menový fond poskytol finančne oslabenej Ukrajine ďalší
miliardový úver. Podľa novej dohody dostane krajina do konca roka 2019
zhruba 3,4 miliardy eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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