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Finančná správa prijíma opatrenia na preclievanie tovaru z Ázie
V súvislosti s preclievaním tovaru z Ázie na Slovensku finančná
správa plánuje sprísnené kontroly a monitoring všetkých druhov
tovarov. (Zdroj: TASR)
Železničná spoločnosť Slovensko spúšťa nový internetový predaj
Železničná spoločnosť Slovensko spúšťa ostrú prevádzku mobilnej
aplikácie a nového internetového predaja cestovných dokladov.
Zároveň pripravuje inováciu svojho webu za 42 500 €, celkové
náklady na integráciu systémov, údržbu a školenia sa za štyri roky
dostanú na 121 200 €. (Zdroj: TASR)
Deficit v roku 2017 dosiahol historicky najnižšiu hodnotu
Podľa informácií z ministerstva financií výsledky hospodárenia
Slovenskej republiky sa z roka na rok zlepšujú. Deficit verejných
financií Slovenska dosiahol v minulom roku historicky najnižšiu
hodnotu, a to 0,78 % hrubého domáceho produktu. (Zdroj: TASR)
Európska investičná banka podporí plynárov
Európska investičná banka (EIB) podporí na Slovensku dve investície
do modernizácie energetickej infraštruktúry sumou 77 mil. €. Prvý
projekt sa týka modernizácie plynárenskej distribučnej siete
spoločnosti SPP – distribúcia, ktorému poskytne pôžičku 60 mil. €.
Ďalšia pôžička 17 mil. € pôjde skupine GreenWay, ktorá buduje
nabíjacie stanice pre elektrické autá. (Zdroj: TASR)
Swan a Ministerstvo školstva podpísali zmluvu na Edunet_SK
Rezort školstva podpísal zmluvu so spoločnosťou Swan na
dodávanie projektu Edunet_SK. Jej hodnota je viac ako 53,6 mil. €.
Odstránili tak nezákonný stav, ktorý vznikol uzavretím zmluvy so
spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2 bez súťaže
priamym rokovacím konaním. (Zdroj: TASR)
Alternatívni dodávatelia energií rušia zmluvy
Predávať energiu domácnostiam sa neoplatí, niektorí dodávatelia
kvôli regulácii cien rušia zmluvy. Pre dodávateľov je jednoduchšie
ponúknuť elektrinu na veľkoobchodnom trhu. Podobná situácia
vzniká aj pri plyne. (Zdroj: TASR)
Pekári zavádzajú reštrikčné opatrenia
Obrovský tlak zahraničných obchodných reťazcov, neochota
reflektovať na neustále zvyšujúce sa náklady pekárov a
nesystémové opatrenia v podobe zavádzania nových sviatkov
prinútili pekárov k zásadným reštrikčným rozhodnutiam. Ak
nedôjde k dohode o zvýšení odbytových cien, pekári prerušia
dodávky pre obchodné reťazce už počas vianočných sviatkov.
(Zdroj: TASR)
Sklárska firma Johns Manville investuje do spracovania odpadov
Slovenský sklársky podnik Johns Manville plánuje vo svojom závode
v Trnave postaviť novú linku na spracovanie odpadu z výroby.
Firma ráta s výstavbou linky s kapacitou 24-tisíc ton ročne. Výšku
investície nezverejnila. (Zdroj: TREND)
Kúpele Rajecké Teplice vstupujú na trh s minerálkami
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice v krátkom čase vstúpia
aj na trh s minerálkami. Ich nový plniaci závod je už v testovacej
prevádzke, po plnom nábehu výroby zamestnajú 20 ľudí. So svojimi
vodami sa kúpele mienia orientovať hlavne na odberateľov
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spomedzi hotelov a reštaurácií a chcú s nimi vybudovať aj vlastný
online predaj. (Zdroj: TREND)
Terra Libera postaví v Trnave nový obchodný dom EBOX
V obchodno-priemyselnej zóne na okraji Trnavy počíta investor
Terra Libera s výstavbou nového obchodného domu za 1,4 mil. €. V
lokalite už spoločnosť skôr naplánovala aj centrum pre deti a
ubytovňu pre zamestnancov okolitých firiem. (Zdroj: TREND)
Doprastav a Eurovia opravia cesty v nitrianskom regióne
Stavebné spoločnosti Eurovia SK a Doprastav zabezpečia druhú
etapu opráv komunikácií v pôsobnosti Regionálnej správy a údržby
ciest Nitra za zmluvnú cenu 2,39 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
ARDAL predala pokladničné poukážky za 279 mil. €
V pondelňajšej aukcii štátnych pokladničných poukážok splatných v
júni budúceho roka investori nakúpili cenné papiere za 279 mil. €
pri priemernom akceptovanom výnose do splatnosti na úrovni
mínus 0,3372 % p.a. Celkový dopyt v aukcii podľa Agentúry pre
riadenie dlhu a likvidity dosiahol až 878 mil. €. (Zdroj:
www.openiazoch.sk)

ZO ZAHRANIČIA
BASF a Noriľsk Nikeľ budú spolupracovať
Nemecký chemický koncern BASF a ruská firma Noriľsk Nikeľ, ktorá
produkuje aj paládium, sa dohodli na kooperácii pri výrobe
komponentov na batérie pre elektrické autá. Prvá továreň na ich
výrobu bude postavená vo fínskom meste Harjavalta. (Zdroj: TASR)
Kurz európskej meny klesá
Spor okolo talianskeho rozpočtu má negatívny vplyv na kurz eura.
Ten v pondelok 22.10. klesol pod 1,15 USD/EUR. (Zdroj: TASR)
Český premiér odmieta privatizáciu ČD Cargo
Privatizáciu nákladnej železničnej spoločnosti nechcú ani koaliční
partneri, sociálni demokrati. Dopravca ČD Cargo je dcérskou
spoločnosťou štátnych Českých dráh. Nákladná dopravná
spoločnosť je najvýnosnejšia v celej skupine. V prvom polroku 2018
dosiahla zisk 350 miliónov Kč (1 353 milióna €). (Zdroj: TASR)
Automobilka Fiat predáva Magneti Marelli
Koncern Fiat Chrysler Automobiles oznámil, že sa dohodol na
predaji svojej talianskej divízie automobilových komponentov
Magneti Marelli japonskej Calsonic Kansei za 6,2 mld €. (Zdroj:
TASR)
Letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala pokles zisku
Írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Holdings klesol
v polroku zisk o 7 % na 1,2 mld. €. Na vine prvého poklesu po piatich
rokoch boli predovšetkým vyššie ceny paliva, nízke ceny leteniek a
náklady spôsobené vlnou štrajkov. Firma potvrdila tohtoročný
celoročný výhľad zisku medzi 1,1 mld a 1,2 mld. €. (Zdroj:
Hospodárske noviny)
Centrálne banky nakupujú zlato
Zlato je podľa expertov vďaka priaznivej cene v centrálnych
bankách v ostatnom období veľmi populárne. Za prvý polrok 2018
nakúpili podľa Svetovej rady pre zlato 193,3 ton zlata. (Zdroj:
PRAVDA)

