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správe sa zaregistrovalo dobrovoľne päť firiem z oblasti ubytovania, veľkí
hráči na trhu tak zatiaľ neurobili. Daň preto ostáva na pleciach
ubytovacích zariadení. (Zdroj: TASR)

Logistické centrum v Šoporni chcú stavať Košičania
Investícia v Šoporni má patriť medzi najväčšie investície do logistických
centier na Slovensku. Projektový zámer je porovnateľný s Amazonom pri
Seredi. Predkladateľom projektu na posúdenie vplyvov na životné
prostredie za viac ako 128 miliónov eur sú ľudia z nábytkárskeho biznisu
Ján Urban a Mária Urbanová z Košíc. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Medeko Cast profituje najmä z exportu
Považskobystrická zlievarenská spoločnosť Medeko Cast sa zameriava
najmä na farebné kovy. Založil ju v deväťdesiatych rokoch Pavol Demáček.
Ten je dnes súčasne majiteľom i generálnym riaditeľom tejto rodinnej
firmy. V súčasnosti majú viac ako 200 zamestnancov a pripravujú sa na
rozšírenie výroby. Odliatky napríklad dodávali pre veterné elektrárne či
londýnske metro. Spoločnosť dosiahla v minulom roku tržby 34,5 milióna
eur. Venuje sa najmä exportu do európskych krajín. Podiel vývozu na
tržbách je 75 percent. Viac informácií o spoločnosti sa dozviete na
https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Pre Hodvábnu cestu vznikne nová infraštruktúra
Intermodálna doprava je už dlhšie skloňovaným pojmom v posledných
rokoch v súvislosti s doručovaním tovarov z Číny. Slovensko má potenciál
vybudovať logistický uzol V Čiernej nad Tisou, preto sa musí snažiť, aby
Hodvábna cesta viedla cez naše územie. Uviedol to predseda vlády SR.
(Zdroj: TASR)

Letisko Poprad-Tatry má za sebou úspešnú sezónu
Letisko Poprad – Tatry, a. s., má za sebou jednu z najúspešnejších letných
sezón. Spolu prepravili viac ako 71-tisíc pasažierov v priebehu deviatich
mesiacov, čo je doteraz najvyššie číslo v histórii letiska za posledných 25
rokov. Spoločnosť v minulom roku vykázala tržby 1,5 milióna eur. EBITDA
letiska vzrástla o 559 percent na 350-tisíc eur. Zatiaľ najvyššie tržby malo
letisko v roku 2015, a to 1,6 milióna eur. Viac informácií o spoločnosti sa
dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

ZAHRANIČIE
V Číne budú roboty vyrábať roboty
Roboty budú vyrábať roboty v novej továrni ABB v Číne. Závod v Šanghaji
vybuduje švajčiarska strojárska skupina za 132miliónov eur. Chce si tak
udržať pozíciu najväčšieho výrobcu priemyselných robotov v ázijskej
krajine. (Zdroj: TASR)

Zisk spoločnosti BASF klesol pre emisné normy
Nemecký chemický koncern BASF vykázal za tretí kvartál pokles čistého
zisku o vyše 10 percent na 1,2 miliardy eur. Ešte výraznejší pokles evidoval
v oblasti zisku pred zdanením a úrokmi (EBIT). Tržby sa pritom zvýšili o 8
percent. Dôvodom je najmä sprísnenie emisných noriem pre autá v
Európskej únii. (Zdroj: TASR)

Rolls-Royce mešká s dodávkami motorov
Britský výrobca motorov Rolls-Royce má problémy s dodávkami motorov
pre lietadlo A330neo. Ohrozuje tak výrobné plány Airbusu. Z pôvodných
30 dodá len 10 motorov. (Zdroj: TASR)

Goodyear Tire eviduje nárast zisku
Americký výrobca pneumatík Goodyear Tire v uplynulom štvrťroku
zaznamenal nárast zisku. Čistý zisk sa zvýšil na 351 miliónov dolárov zo
129 miliónov dolárov. (Zdroj: TASR)

Fujitsu zatvorí továreň na počítače v Nemecku
Posledná továreň v Európe vyrábajúca stolné počítače a laptopy končí.
Japonská spoločnosť Fujitsu, vlastník závodu v Augsburgu v Nemecku,
oznámila, že ho v roku 2020 zatvorí. Dotkne sa to všetkých 1500
zamestnancov. Vývoj produktov, montáž aj logistika sa presunú do
Japonska. (zdroj: TASR)

Tvrdý brexit zabrzdí ekonomický rast

PPA už vypláca farmárom preddavky
Pôdohospodárska platobná agentúra začala podľa agrorezortu vyplácať
preddavky na viazané priame platby na podporu živočíšnej produkcie.
Viac ako 23 miliónov eur si rozdelí 4 584 slovenských poľnohospodárov.
(Zdroj: TASR)

Rozdiel medzi takzvaným tvrdým a mäkkým brexitom - teda medzi
odchodom Británie z Európskej únie bez dohody s európskym blokom a s
uzavretou dohodou - je pre nasledujúcich päť rokov 15 miliárd libier. Tvrdí
to britský inštitút pre ekonomický a sociálny výskum NIESR. (Zdroj: SME)

Novú futbalovú halu postaví futbalista Mak

MMF navýšil peniaze pre Argentínu

V bratislavskej Petržalke vybuduje firma MakFootballArena novú
tréningovú futbalovú halu. Spoločnosť patrí futbalovému reprezentantovi
Róberovi Makovi. Výška investície známa nie je. (Zdroj: SME)

Medzinárodný menový fond schválil finančnú pomoc na vyrovnanie
rozpočtu v roku 2019. Krajina dostane 36,2 miliardy dolárov (Zdroj: SME)

Firmy z Klubu 500 lobujú za letný čas

Podnikatelia Daniel Křetínský a Patrik Tkáč chcú mať vplyv na zloženie
predstavenstva a dozornej rady nemeckej maloobchodnej spoločnosti
Metro AG. Nemajú záujem meniť kapitálovú štruktúru Metra. (Zdroj: SME)

Návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na ponechanie
zimného času, bude mať podľa Klubu 500 výrazne negatívne vplyvy na
cestovný ruch. (Zdroj: Pravda)

V Lučenci plánujú výrobu ekodomov
Nový závod v Lučenci plánuje vybudovať firma Lopas. Vznikne tu 17
pracovných miest a zamestnanci budú vyrábať stavebné prvky pre
následnú výrobu domov v Rakúsku. Investícia je vo výške viac ako pol
milióna eur. (Zdroj: SIMS)

Rekordná výroba áut na Slovensku
Budúci rok môže priniesť rekordnú výrobu vozidiel na Slovensku. Domácu
ekonomiku potiahnu desaťtisíce osobných motorových vozidiel, ktoré už
začali opúšťať brány nitrianskeho závodu automobilky Jaguar Land
Rover.(Zdroj: Pravda)

Zdaňovanie digitálnych platforiem spôsobuje problémy
Poskytovatelia služieb prostredníctvom digitálnych platforiem majú od
začiatku tohto roka nové povinnosti. Spoločnosti ako napríklad Airbnb, či
Booking.com by mali všetky príjmy zdaňovať na Slovensku. Na finančnej
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Miliardári Křetínský a Tkáč chcú Metro

FBI vyšetruje spoločnosť Tesla
Výrobca elektromobilov spoločnosť Tesla je podozrivá, že minulý rok
nadhodnotila prognózu výroby a oklamala investorov. (Zdroj: Denník N)

Nórsky štátny fond zvyšuje investície v Saudskej Arábii
Zvýšiť investície v Saudskej Arábii o viac ako dvojnásobok plánuje Nórsky
národný fond. (Zdroj: Denník N)

Volvu klesol zisk o polovicu
V treťom štvrťroku klesol prevádzkový zisk automobilky Volvo o takmer 50
percent. Dôvodom sú vyššie clá. (Zdroj: Denník N)

Sberbank a Yandex vytvoria ruskú obdobu Amazonu
Popredný ruský internetový prehliadač Yandex a štátom kontrolovaná
banka Sberbank vytvorili internetový obchod Beru. Cieľom je stať sa
ruskou obdobou amerického Amazonu. (Zdroj: Pravda)
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