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Colníci zatkli osem ľudí pre podvody

Nižšie ceny liekov znížia zisky farmaceutov
Rezort zdravotníctva má rozhodnúť o návrhu zníženia cien liekov.
Definitívne stanovisko zatiaľ nie je známe. Ak by k zníženiu došlo, pôjde to
priamo na úkor ziskov farmaceutických firiem. (Zdroj: Denník N)

Bratislava predbehla v inováciách Prahu
Bratislava zaostáva v inováciách za európskym priemerom. V rebríčku
Európskej komisie Regional Innovation Scoreboard sa však umiestnila
lepšie ako Praha. Bratislava má vyšší podiel osôb využívajúcich internet
na komunikáciu s verejnými inštitúciami aj vyššiu zamestnanosť vo
vyspelých výrobných odvetviach. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Košice stavajú štadión za takmer 20 miliónov eur
Výstavba futbalového štadióna vo výške 19, 47 milióna eur sa začala
v tomto týždni v Košiciach. Výstavba sa uskutoční v troch fázach. Kapacita
štadióna bude 13-tisíc divákov. (Zdroj: Denník N)

Slovenský medicínsky startup získal cenu
Slovensko-americký startup MultiplexDX, ktorý sa zaoberá diagnostikou
rakoviny, uspel v regionálnej súťaži CESAwards v rámci Global Startup
Awards. Zvíťazil v kategórii Najväčší dosah na spoločnosť v rámci regiónu
strednej a východnej Európy. (Zdroj: SME)

Envirorezort podporí modernizáciu vykurovania
Ministerstvo životného prostredia SR na tento účel vyčlenilo viac ako 30
miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Subjekty verejnej správy môžu už požiadať o nenávratný príspevok na
výmenu spaľovacieho zariadenia alebo modernizáciu vykurovacieho
systému. (Zdroj: TASR)

Hospodárenie samospráv skončilo s prebytkom
Rozpočtové hospodárenie samospráv, teda obcí, miest a nimi zriadených
rozpočtových organizácií v SR sa k 30. júnu skončilo celkovo s prebytkom
333 milióna eur. V porovnaní s 343,380 milióna eur k rovnakému dátumu
minulého roka predstavuje zhoršenie kladného výsledku hospodárenia
o 3 percentá. (Zdroj: TASR)

Pre Bratislava Schwechat Pipeline sa minie 4,2 mil. eur
Na analýzy pre ropovod Bratislava Schwechat Pipeline sa minie 4,2
milióna eur. Podľa spoločnosti Transpetrol ide o predvolebnú kampaň. V
nej aktivista upozornil, že podľa dostupných zmlúv Transpetrol navýšil
pôžičku vo výške skoro 3,7 milióna eur z roku 2011 na dnešných 4,2
milióna eur. (Zdroj: TASR)

Do Lučenca chcú ísť ďalší investori

Slovenská finančná správa v spolupráci s českou políciou a colníkmi zatkla
tento týždeň osem ľudí pre podvody s minerálnymi olejmi. Obvineným
hrozia pre trestný čin krátenia dane tresty na 7 až 12 rokov väzenia.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
BASF rozšíri spoluprácu s čínskym Sinopecom
Nemecký chemický koncern BASF rozšíri spoluprácu s čínskou
plynárenskou a ropnou spoločnosťou Sinopec. (Zdroj: TASR)

Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v októbri zhoršila
Dôvera v ekonomiku eurozóny sa zhoršila už desiaty mesiac po sebe.
Uviedla to Európska komisia. Dôvodom je najmä zhoršenie nálad
podnikateľov v maloobchode. (Zdroj: TASR)

EK navrhuje digitálnu daň
Európski majitelia veľkých digitálnych spoločností Spotify, Booking.com,
Zalando, eDreams, Rovio či Angry Birds sú znepokojení plánovaným
zdanením digitálnych gigantov. Zdanenie navrhuje Európska komisia.
Predstavitelia 16 digitálnych spoločností obavy vyjadrili v liste
adresovanom ministrom financií členských krajín EÚ. (Zdroj: TASR)

Volkswagen zdvojnásobil zisky
Čistý zisk nemeckej automobilky Volkswagen sa v treťom štvrťroku viac
než zdvojnásobil. Dosiahol sumu 2,76 miliardy eur. Rast neovplyvnil ani
menší počet predaných áut. (Zdroj: TASR)

Nakladači batožiny štrajkujú
V Bruseli musia pre štrajk nakladačov batožiny rušiť desiatky letov.
Dôvodom štrajku zamestnancov spoločnosti Aviapartner je znižovanie
stavu pracovníkov a zvýšenie tlaku na pracovné výkony. (Zdroj: TASR)

USA pripravujú clá na zvyšný čínsky dovoz
Nové clá zverejní Washington začiatkom decembra. Týkať by sa mali
čínskych tovarov v objeme 257 miliárd dolárov. (Zdroj: TASR)

DHL Parcel Europe zvyšuje od nového roka ceny
Spoločnosť DHL Parcel Europe zvyšuje ceny za prepravu balíkov v
dvanástich krajinách. Dôvodom je zvýšenie dopravných a personálnych
nákladov. (Zdroj: SME)

Ekonomika Francúzska zrýchlila
Ekonomika Francúzska zaznamenala v treťom štvrťroku zrýchlenie rastu.
Prispeli k tomu domáci dopyt a export. (Zdroj: SME)

Lučenecký priemyselný park je v súčasnosti zaplnený investormi. O
pozemky prejavili záujem ďalší dvaja investori. Ide o spoločnosť Hado
Investments, ktorá plánuje v Lučenci vyrábať biokozmetiku. Spoločnosť je
zapísaná v obchodnom registri od roku 2016. V minulom roku vykázala
zisk 54-isíc eur. Meno druhého investora známe nie je. Prejavil však záujem
postaviť výrobnú halu pre výrobu, montáž a skladovanie hliníkových a
železných brán i oplotení. S výrobou chce začať najneskôr v roku 2020.
Viac informácií o spoločnosti Hado Investments sa dozviete na
https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Španieli otvorili najväčší veterný park

Nový model starostlivosti o revíry prinesie vyššie zisky

Najväčšie letisko na svete otvoria už čoskoro v Istanbule. Ročne prepraví
200 miliónov pasažierov ročne (zdroj: Webnoviny) .

V štátnom podniku Lesy SR zavádzajú nový model starostlivosti o poľovné
revíry. Po novom už ich nebudú prenajímať, ale pre záujemcov bude
možnosť odpredaja odstrelu. Zisky podniku by tak mali výrazne vzrásť.
(Zdroj: TASR)

Eurowings prevádzkuje nové pravidelné lety z Košíc
Nemecká letecká spoločnosť Eurowings, ktorá je členom skupiny
Lufthansa, začala prevádzkovať z Košíc dve nové pravidelné linky do
Düsseldorfu a Mníchova. (Zdroj: Webnoviny)
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Španielsky koncern Iberdrola uviedol do prevádzky najväčší veterný park
v Baltickom mori. Investícia bola vo výške 1,4 miliardy eur. (Zdroj: SME)

Brusel zvažuje zákaz olova, ovplyvní to poľovníkov
Európska komisia uvažuje nad zákazom olova, ktoré plánuje pridať do
zoznamu zakázaných chemických látok. Rybári aj poľovníci tak budú
musieť nahradiť olovo niečím iným. (Zdroj: SME)

Turecko otvorí najväčšie letisko na svete

Česi chcú predĺžiť životnosť elektrárne Dukovany
Životnosť jadrovej elektrárne Dukovany by sa mohla predĺžiť o desať
rokov. Náklady odhadujú na 773 miliónov eur. (Zdroj: Pravda)

Škode klesol zisk o desatinu
Prevádzkový zisk automobilky Škoda Auto medziročne klesol o 10,2
percenta na 1,1 miliardy eur. Dôvodom sú vyššie náklady na vývoj nových
produktov a inovácií. (Zdroj: aktualne.cz)
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