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BRATISLAVA - Malí výrobcovia elektriny protestujú proti novele vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Podľa Slovenskej asociácie fotovoltiky a OZE (SAPI), Asociácie malých vodných elektrární, Asociácie hydroenergetikov
Slovenska (AHES), Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE) a občianskeho združenia Energie
budúcnosti, novelou vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinom a plynom, sa regulátor snaží
obísť rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci takzvaného G-komponenntu, čiže poplatku za prístup do siete.
BRATISLAVA - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) doposiaľ nedostala novú ponuku od Union zdravotnej poisťovne (ZP). Na
základe avíza niektorých členov ANS, že im v platbe od Union ZP za mesiac október boli stiahnuté príplatky za prvý polrok
tohto roku, sa ANS obrátila na svojich členov s požiadavkou o informáciu, či u nich došlo k zníženiu objemov o sumu
príplatkov za prvý polrok.
BRATISLAVA - Tržby v maloobchode si aj v októbri udržali mierny rast. V medziročnom porovnaní totiž stúpli o 0,8 %, kým v
septembri rástli o 1,5 %. Na medzimesačnej báze v októbri v porovnaní so septembrom tržby maloobchodníkov na Slovensku
klesli o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).
BRATISLAVA - Vláda znižuje deficit verejných financií zvýšenými daňovými príjmami a nie šetrením na výdavkovej strane. Na
pondelkovej tlačovej besede na to upozornil predseda Ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
(SOPK) Ladislav Vaškovič. Ako uviedol, približne 30 % dane z pridanej hodnoty pritom Slovensko nevyberie, čím je stále na
chvoste Európskej únie. "Pri výbere daní je zlepšenie, ale osobitný dôvod na spokojnosť nie je,“ povedal. Upozornil tiež na
to, že hrubý domáci produkt Slovenska dosahuje len približne 77 % priemeru krajín Európskej únie.
BRATISLAVA - Podnikateľské asociácie, zamestnávateľské združenia a obchodné a priemyselné komory zoskupené v
Iniciatíve za vládu zákona vyjadrujú hlboké znepokojenie nad spôsobom, akým sú prijímané dôležité legislatívne zmeny so
zásadným dopadom na podnikateľské prostredie. „Spôsob, akým boli v uplynulých týždňoch schválené zmeny v systéme
zdravotného a sociálneho poistenia, zásadne podkopávajú dôveru verejnosti v predvídateľnosť legislatívneho procesu,“
uviedli podnikatelia. Reagujú tak na to, že zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne odvody a zrušenie
stropu na zdravotné odvody sa do legislatívy dostalo až počas druhého čítania v parlamente na základe poslaneckých
pozmeňujúcich návrhov.
BRATISLAVA - Slovenské hospodárstvo v treťom štvrťroku stúplo o 3 %. Vyplýva to zo spresnených údajov Štatistického
úradu SR, ktorými sa tak potvrdil rýchly odhad z novembra. Medziročne tak dynamika hospodárskeho rastu spomalila o 0,9
percentuálneho bodu a oproti druhému štvrťroku medziročne rástla ekonomika pomalšie o 0,8 percentuálneho bodu. V
medzikvartálnom porovnaní, teda v treťom štvrťroku oproti druhému, pritom hrubý domáci produkt stúpol reálne o 0,7 %.
Na Slovensku sa v treťom kvartáli vyprodukoval hrubý domáci produkt v objeme 21,256 mld. eur, čo v bežných cenách
predstavovalo medziročný rast o 2,4 %.
BRATISLAVA - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve, vrátane odhadu za zamestnancov u
živnostníkov, dosiahla v treťom kvartáli tohto roka 889 eur. Medziročne sa tak zvýšila o 3,3 %. Ako ďalej informoval
Štatistický úrad SR, mierny pokles spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy,
ktorá sa medziročne zvýšila o 4 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti druhému štvrťroku tohto roka vzrástla o 1 %.
BRATISLAVA - Zamestnanosť na Slovensku sa za tri kvartály tohto roka medziročne zvýšila o 2,9 % na takmer 2,49 milióna
pracujúcich. Informoval o tom Štatistický úrad SR na základe výberového zisťovania pracovných síl. V samotnom treťom
štvrťroku tohto roka počet pracujúcich oproti tomu istému obdobiu vlaňajška stúpol o 68,6 tisíc, čo predstavuje 2,8percentný nárast na vyše 2,5 milióna osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti druhému kvartálu tohto roka išla
nahor o 10,8 tisíc osôb na takmer 2,5 milióna ľudí.

BRATISLAVA - Miera nezamestnanosti na Slovensku v prvých troch kvartáloch tohto roka medziročne klesla o 1,8
percentuálneho bodu na 9,8 %. Počet nezamestnaných sa za január až september medziročne znížil o 14,9 % na 270,6 tisíc
osôb. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR na základe výberového zisťovania pracovných síl.
BRATISLAVA - Dohoda medzi Union zdravotnou poisťovňou a Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) zatiaľ nie je. Povedal to
po rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Ako pokračoval, v utorok sa uskutočnilo stretnutie oboch strán na
ministerstve zdravotníctva. Šéf rezortu sa ho pre chorobu nezúčastnil. "Apeloval som potom telefonicky na obidve strany,
aby hľadali riešenie," poznamenal Drucker. Minister zároveň zopakoval, že súčasná situácia napriek tomu, že dohoda nie je,
nijakým spôsobom nevytvára tlak na pacienta. Zdravotná starostlivosť podľa neho nie je ohrozená. "Zmluvy sú platné takmer
do konca budúceho roka," doplnil.
BRATISLAVA - Novelu zákona o poplatkoch by mal minister zdravotníctva Tomáš Drucker predložiť na rokovanie vlády na
budúci rok vo februári. Pôvodným zámerom rezortu zdravotníctva bolo predložiť novelu do konca tohto roka. Ako však
Drucker informoval po stredajšom rokovaní vlády, premiéra Roberta Fica požiadal o posun termínu. "Budeme možno
schopní do konca roka predstaviť koncept, a keď nie, tak v januári," povedal minister.
BRATISLAVA - Poslanci schválili novelu zákona o eGovernmente. Podľa právnej úpravy, o ktorej diskutoval parlament v
skrátenom legislatívnom konaní, sa termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov opäť predlžuje,
tentoraz do 30. júna budúceho roka. Novú povinnosť pre podnikateľov stanovil pritom zákon už pred troma rokmi a termín
sa už predlžoval z 1. júla 2016 na 1. januára 2017.
BRATISLAVA - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR kontrolovala potraviny, ktoré sa umiestňujú na trh a
konzumujú v období Vianoc a Nového roku. Do 30. novembra tohto roka sa celkovo vykonalo viac ako 8 300 kontrol, pričom
s nedostatkami bolo 8,9 %. "V kontrolách sme sa zamerali na potraviny živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu,
vrátane lahôdkarských výrobkov," vysvetlil vo štvrtok na tlačovej konferencii ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš. Kontroly sa
uskutočňujú vo všetkých článkoch potravinového reťazca - od prvovýrobcov a spracovateľov, cez transport a skladovanie až
po obchod.
BRATISLAVA - Parlamentný hospodársky výbor, na ktorom mali poslanci rokovať o údajných problémoch v Elektrárni
Nováky, sa nakoniec tejto téme nevenoval. Predsedníčka výboru Jana Kiššová (SaS) musela rokovanie výboru pre
neuznášaniaschopnosť ukončiť. Na výbore sa zúčastnili len opoziční poslanci, nezúčastnil sa pozvaný minister hospodárstva
Peter Žiga a minister životného prostredia László Sólymos.
BRATISLAVA - Zníženie korporátnej dane, nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou, zvýšenie paušálnych výdavkov
živnostníkov a zrušenie daňových licencií od roku 2018 sa definitívne stane realitou. Novelu zákona o dani z príjmov totiž vo
štvrtok podpísal aj prezident SR Andrej Kiska.
BRATISLAVA - Dynamika priemyslu na Slovensku v októbri mierne spomalila. Rast priemyselnej produkcie sa totiž po očistení
o vplyv počtu pracovných dní oproti septembru znížil o 0,7 percentuálneho bodu na 3,4 %. Vývoj ovplyvnil rast v ťažbe a
dobývaní o 6,1 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 % a v priemyselnej výrobe o 3,2 %. V
medzimesačnom porovnaní po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v októbri oproti septembru klesla o
0,5 %.
BRATISLAVA - Na Slovensku aj v 21. storočí existuje otrokárstvo a stále sú tu zamestnanci, z ktorých robia niektorí
zamestnávatelia otrokov pracujúcich načierno, bez pracovnej zmluvy a bez vyplatenia mzdy. Vyhlásil to v piatok na tlačovej
besede líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Povedal to na základe výpovede a dôkazov svedkov, bývalých zamestnancov
firmy, ktorá dodávala ľudí na stavby diaľnic na Slovensku. Podľa výpovede svedka Tomáša Diškanca, ktorý bol aj na tlačovej
besede, na stavbe pracovali zamestnanci bez pracovných zmlúv, 12 hodín denne aj 27 dní bez voľna.
BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) podporí o takmer 400 mladých farmárov viac.
Celkový objem financií stúpne na 48 miliónov eur, opatrenia na podporu mladých farmárov sa tak navýšia o 60 %. Informoval
o tom hovorca MPRV Vladimír Machalík.
BRATISLAVA - Druhá časť výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno už má zabezpečené financovanie z
európskych zdrojov. Potvrdzuje to nezávislé hodnotenie kvality od expertov z JASPERS. Minister dopravy, výstavby a

regionálneho rozvoja SR (MDVRR) Arpád Érsek zazmluvnil na tento účel z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
viac ako 165 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa MDVRR Karolína Ducká.
PODNIKOVÉ UDALOSTI
BRATISLAVA - Spoločnosť Penta Investments v pondelok v Bratislave odštartovala projekt Sky Park od architektky Zahy
Hadid. Ako na tlačovej besede uviedol senior business manager Penty Michal Padych, celkové investície do projektu
dosiahnu 300 mil. eur.
BRATISLAVA - Budova Twin City A v Bratislave má nového vlastníka. Developerská spoločnosť HB Reavis Group v Bratislave
odpredala budovu Twin City A realitnému fondu IAD Investments. Informovala o tom HB Reavis. Ako ďalej developerská
spoločnosť potvrdila, obchodná transakcia prebehla s realizačným výnosom viac ako 6,5 %. Stavba Twin City A podľa HB
Reavis ponúka približne 16 500 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy, dokončená bola v roku 2015.
BRATISLAVA - Logistická spoločnosť Gefco Slovakia, s. r. o., sa chce zamerať na železničnú prepravu. Zdôvodňuje to tým, že
neustále sa zhoršujúca situácia na cestách ukazuje, že budúcnosť bude v preprave po koľajniciach. Železničná a
kombinovaná preprava sú podľa spoločnosti v súčasnosti kľúčovými produktmi celej skupiny Gefco a efektívnym a
ekologickým riešením je práve preprava nákladu po železnici.
BRATISLAVA - Slovenská pošta, a. s. bude nakupovať stravenky pre svojich zamestnancov opäť od žilinskej spoločnosti DOXX
- Stravné lístky, spol. s r. o. Na zabezpečenie stravovania na štyri roky vynaloží 27,72 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty
(33,26 mil. eur vrátane dane). Štátna poštová spoločnosť vybrala dodávateľa straveniek vo verejnej súťaži spomedzi štyroch
prijatých ponúk. Rozhodli výsledky elektronickej aukcie. Vyplýva to z informácií zverejnených v utorok vo Vestníku verejného
obstarávania.
BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) nakúpi motorovú naftu a motorový olej za 19,25 mil. eur bez
dane z pridanej hodnoty (23,1 mil. eur vrátane dane). V rušňových depách partnerskej Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia, a. s. (ZSSK Cargo) v Leopoldove, Žiline, Trenčianskej Teplej, Plešivci, Haniske pri Košiciach a vo Zvolene predpokladá
za dva roky načerpať priamo do lokomotív 18,4 mil. litrov motorovej nafty a doplniť 40 tis. litrov motorového oleja.
BRATISLAVA - Finančné korporácie dosiahli v treťom štvrťroku 2016 zisk v objeme 456 mil. eur. Na medziročnom zvýšení
ziskovosti finančných korporácií sa podľa informácií zverejnených Štatistickým úradom SR podieľali poisťovacie korporácie
a penzijné fondy sumou 153,4 mil. eur a ostatní finanční sprostredkovatelia s objemom 98,5 mil. eur, ktorí prešli medziročne
zo straty do zisku. Peňažné finančné inštitúcie dosiahli v treťom kvartáli zisk 204,1 mil. eur.
BRATISLAVA - V Trenčíne by malo vzniknúť 44 nových pracovných miest. Spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interior
Systems totiž plánuje rozšíriť svoje technologické centrum pre vývoj interiérových komponentov do automobilov. Do
rozšírenia chce firma investovať necelých 3,9 milióna eur. Spoločnosť už požiadala štát o investičnú pomoc vo výške viac
ako 800 tisíc eur.
BRATISLAVA - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyplatia všetkým svojim zamestnancom mimoriadne prémie vo výške 50
eur. "Vedenie ŽSR sa tak rozhodlo na základe pozitívneho vývoja plnenia výsledku hospodárenia za rok 2016. Doterajšie
pozitívne výsledky ovplyvnili najmä vyššie výkony zo strany dopravcov a tiež ostatné obchodné činnosti ŽSR," informovala v
stredu hovorkyňa štátneho správcu železničnej infraštruktúry Martina Pavliková.
ŽILINA - Automobilka Kia vyprodukovala v závode v Tepličke nad Váhom pri Žiline od začatia sériovej výroby v decembri
2006 vyše 2,5 milióna áut a 3,8 milióna motorov. Spoločnosť Kia Motors od svojho príchodu na Slovensko preinvestovala
1,7 miliardy eur a vytvorila viac ako 20-tisíc pracovných miest priamo v automobilke ako aj u jej 40 najdôležitejších
dodávateľov.
TRNAVA - Mesto Piešťany vyzvalo spoločnosť Letisko Piešťany, a. s., na zaplatenie daňového nedoplatku vyše 518-tisíc eur.
Ide o nedoplatok za daň z nehnuteľností za roky 2008 až 2016. Výzva obsahuje upozornenie, že ak spoločnosť do pätnástich
dní nedoplatok nezaplatí, správca dane pristúpi k jeho vymáhaniu, čo môže znamenať daňovú exekúciu. Spoločnosť Letisko
Piešťany, a. s., dostala výzvu len pár dní po tom, ako ju akcionári koncom novembra zachránili pred likvidáciou.
BRATISLAVA - Slovenská sporiteľňa začala s predajom hypotekárnych záložných listov (HZL) v celkovej výške 10 mil. eur.
Predaj ukončí najneskôr 20. decembra tohto roka. Ako ďalej banka informovala, emisiu tvorí 10 tisíc cenných papierov s

menovitou hodnotou tisíc eur. Hypotekárne záložné listy budú úročené ročnou sadzbou 0,65 %. Výnosy bude banka vyplácať
každý rok až do splatnosti 22. decembra 2021 vždy v decembri.
BRATISLAVA - Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Uber pre Českú republiku a Slovensko sa stal Tomáš Peťovský (32
rokov). Ako vo štvrtok informovala spoločnosť, jeho úlohou bude nielen zabezpečiť hladké fungovanie služby z pohľadu
užívateľov, ale najmä zaistiť ďalší rozvoj a rast spoločnosti, prehĺbiť spoluprácu a dialóg s obchodnými partnermi, odbornými
organizáciami a verejnou správou.
BRATISLAVA - Spoločnosť Penta Investments prijala v rámci svojho zdravotníckeho portfólia rozhodnutie od 1. januára
zaradiť dve zdravotnícke zariadenia zo spoločnosti ProCare pod správu siete nemocníc Svet zdravia. Ako informoval v piatok
PR špecialista spoločnosti Penta Investments Gabriel Tóth, ide o Železničnú nemocnicu Košice a banskobystrické
Mammacentrum svätej Agáty. "Keďže obe zariadenia poskytujú skôr nemocničnú starostlivosť a zameranie spoločnosti
ProCare je primárne v ambulantnej starostlivosti, toto rozhodnutie je motivované čisto organizačnými dôvodmi," upresnil
Tóth.
BRATISLAVA - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské firmy.
V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región) sa zo Slovenska umiestnili
spoločnosti JUMP soft, a. s. na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter Technologies, a. s. na 236. priečke a BSP
Applications na 303. mieste. Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila spomínaný rebríček.
BRATISLAVA - Štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) po takmer roku obnovuje prevádzku expresných InterCity
(IC) vlakov. Od začiatku platnosti nového cestovného poriadku v nedeľu 11. decembra budú medzi Bratislavou a Košicami
jazdiť denne dva páry týchto komerčných, nedotovaných vlakov. Cestu dlhú 445 kilometrov zvládnu za štyri hodiny a 42
minút, bude to najrýchlejšie železničné spojenie západu a východu krajiny.
TREBIŠOV - Spoločnosť Schur Flexibles Moneta v Trebišove, člen rakúskej skupiny Schur Flexibles Group, realizovala v
trebišovskom závode investičný projekt za dva milióny eur. V súčasnosti zamestnáva okolo 90 ľudí. Plánuje zvýšiť počet
zamestnancov až na takmer 150. V tejto súvislosti požiadala vládu o finančný stimul na vytvorenie nových pracovných miest
v objeme zhruba 900 000 eur. Spoločnosť sa zaoberá potlačou supertenkých potravinárskych obalov.
ZAHRANIČNÉ UDALOSTI
BRATISLAVA - Americká ekonomika v budúcom roku zrýchli rast, tvorba nových pracovných miest sa však pravdepodobne
spomalí. Vyplýva to z aktuálnej prognózy, ktorú zverejnila v pondelok Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE).
Podľa mediánového odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) v USA v roku 2017 zväčší o 2,2 % po tohtoročnom
odhadovanom raste o 1,6 %. V porovnaní s dlhodobým priemerom za roky 1948 až 2015, kedy najväčšia svetová ekonomika
rástla priemerným ročným tempom 3,1 %, bude očakávaný rast iba mierny.
MILÁNO/ BRUSEL - Odmietnutie navrhovaných ústavných zmien v talianskom referende podľa medzinárodnej ratingovej
agentúry Standard & Poor's neovplyvní hodnotenie úverovej spoľahlivosti krajiny. Agentúra S&P, od ktorej má Taliansko
ratingovú známku BBB-, uviedla, že navrhované reformy by potenciálne mali pozitívne vplyvy. Ale ic
VARŠAVA - Nemecká letecká firma Lufthansa a americký priemyselný konglomerát General Electric spoločne v Poľsku
investujú približne 250 mil. eur do výstavby moderného závodu na údržbu leteckých motorov, ktorý má začať svoju činnosť
v roku 2018. Informovala o tom v pondelok poľská vláda a predstavitelia oboch firiem. Podpredseda poľskej vlády Mateusz
Morawiecki povedal, že ide o "výborný projekt", ktorý je výsledkom vládnej stratégie zameranej na rozvoj podnikov s
modernými technológiami.
BERLÍN - Nemecká letecká spoločnosť Air Berlin predáva svoj podiel v rakúskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti NIKI
firme Etihad, ktorá je leteckým dopravcom emirátu Abú Zabí. Svoj podiel Air Berlin predáva za 300 mil. eur. Firma v pondelok
uviedla, že tento predaj je "dôležitým míľnikom v rámci realizácie jej reštrukturalizačného plánu, ktorý ohlásila v septembri".
BRATISLAVA - Investičný plán pre Európu by sa mohol rozšíriť. Ministri financií Európskej únie totiž na utorňajšom rokovaní
Rady ECOFIN podporili návrh na predĺženie trvania Junckerovho balíka, teda Európskeho fondu pre strategické investície
(EFSI), čím by sa zároveň navýšila aj suma plánovaných investícií. Kompromis, ktorý ministri odsúhlasili, by mohol predĺžiť
fungovanie fondu o dva roky do roku 2020 a zmobilizovať investície v sume minimálne 500 mld. eur. Súčasné nastavenie

fondu predpokladá dodatočné investície na úrovni 315 mld. eur do polovice roka 2018. Rokovania s Európskym
parlamentom začnú po tom, ako parlament schváli k návrhu svoju pozíciu.
WASHINGTON - Deficit zahraničného obchodu USA sa v októbri prehĺbil. Dovoz spotrebných tovarov, napríklad mobilných
telefónov a odevov, sa zvýšil, ale klesol export sóje, zlata a umeleckých prác. Americké ministerstvo obchodu v utorok
informovalo, že obchodný deficit krajiny sa oproti septembru zvýšil o 17,8 percenta na sumu 42,6 mld. USD. Septembrový
americký obchodný deficit na úrovni 36,2 mld. USD však bol najnižší od decembra 2013.
BRUSEL - Británia bude mať po začatí rokovaní o brexite menej ako 18 mesiacov, aby dohodla svoj odchod z Európskej únie,
a nebude mať možnosť vyberať si iba to, čo sa jej páči. Vyhlásil to v utorok hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit
Michel Barnier. Prvýkrát tak načrtol svoj prístup k rokovaniam. Barnier uviedol, že formálne procedúry, napríklad
schvaľovanie v parlamentoch členských krajín EÚ, zredukujú dvojročné obdobie, s ktorým Británia ráta pre vyjednávania o
podmienkach svojho odchodu. "Čas bude krátky," konštatoval Barnier v Bruseli.
WIESBADEN - Nemecká priemyselná produkcia v októbri podľa sezónne a kalendárne upravených údajov medzimesačne
posilnila o 0,3 percenta. Vyplýva to z predbežného odhadu, ktorý v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický
úrad krajiny Destatis. V septembri podľa revidovaných údajov priemyselná výroba Nemecka medzimesačne klesla menej
výrazne, ako sa odhadovalo. Predbežný odhad naznačoval, že pokles bol o 1,8 percenta. Podľa revidovaných údajov bol
miernejší, a to o 1,6 percenta.
PRAHA - Český zahraničný obchod s tovarmi podľa národnej metodiky v októbri vykázal v bežných cenách prebytok 15,5
mld. CZK. Medziročne tak prebytok stúpol o 0,3 mld. CZK. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v stredu na svojej
internetovej stránke zverejnil Český štatistický úrad. Celkovú bilanciu českého zahraničného obchodu pozitívne ovplyvnil
medziročný pokles deficitu v obchode s chemickými výrobkami o 1,1 mld. CZK a minerálnymi palivami o 0,6 mld. CZK.
Nepriaznivo však pôsobilo zníženie prebytku v obchode s priemyselnými spotrebnými tovarmi o 1,3 mld. CZK.
BRUSEL - Európska komisia (EK) uložila bankám JPMorgan, HSBC a Credit Agricole pokuty v celkovej sume 485 mil. eur,
pretože dospela k záveru, že tieto tri peňažné ústavy uzavreli dohodu s cieľom manipulovať cenu finančných produktov
založených na úrokových sadzbách.
LONDÝN - Celková priemyselná výroba Veľkej Británie v októbri medzimesačne oslabila o 1,3 percenta. Ide o produkciu
zahŕňajúcu spracovateľský priemysel, sektor ťažby a dobývania, sektor dodávok energií a segment vodného a odpadového
hospodárstva. Smerom nadol celkovú výrobu posunul predovšetkým sektor ťažby a dobývania, keďže pokračujúce údržby
znížili ťažbu ropy a plynu. Informoval o tom v stredu na svojej internetovej stránke britský štatistický úrad ONS.
WASHINGTON - Komerčné zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli o 2,4 mil. barelov na úroveň 485,8 mil. barelov. Zásoby
benzínu v krajine v týždni končiacom sa 2. decembra však stúpli o 3,4 mil. barelov. Informoval o tom americký Federálny
úrad pre energetiku (EIA) v pravidelnej týždňovej správe, ktorú zverejnil na svojej internetovej stránke
ATÉNY - Sezónne upravená nezamestnanosť v Grécku v septembri klesla na 23,1 percenta z augustovej úrovne 23,3
percenta. Miera nezamestnanosti v krajine bola nižšia aj v medziročnom porovnaní, keďže v septembri minulého roka bola
vo výške 24,7 percenta. Informoval o tom vo štvrtok na svojej internetovej stránke štatistický úrad krajiny ELSTAT. V krajine
v septembri evidovali vyše 1,111 mil. nezamestnaných. Medziročne sa počet ľudí bez práce znížil o vyše 81 tis. a
medzimesačne klesol o 9 903.
BRUSEL - Európska únia podniká právne kroky voči Nemecku, Veľkej Británii, Luxembursku a Španielsku, dôvodom je, že
neuložili pokuty automobilke Volkswagen (VW) pre použitie nelegálneho softvéru na manipuláciu emisií. Tieto krajiny totiž
spoločnosti Volkswagen Group vydali typové schválenie pre EÚ. Európska komisia (EK) zároveň vo štvrtok vyjadrila
presvedčenie, že Británia a Nemecko "porušili zákon, keď odmietli zverejniť všetky technické informácie požadované
Európskou komisiou", ktoré mali zhromaždené o problematike emisií vozidiel Volkswagen.
PARÍŽ - Francúzska ekonomika by mala v budúcom roku podľa kalendárne upravených údajov posilniť o 1,3 percenta po
podobnom raste na úrovni takmer 1,3 percenta v tomto roku. Uviedla to centrálna banka krajiny v prognóze, ktorú zverejnila
na svojej internetovej stránke. V nasledujúcich rokoch sa rast hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny podľa centrálnej
banky zrýchli. V roku 2018 podľa jej predikcie hospodárstvo Francúzska posilní o 1,4 percenta a v roku 2019 sa zväčší o 1,5
percenta.

LONDÝN - Minister britskej vlády David Davis, ktorý je poverený vedením rokovaní o brexite, "nemá veľký záujem" o
dosiahnutie prechodnej dohody s Európskou úniou s cieľom zmäkčiť proces odchodu Veľkej Británie z EÚ. Informoval o tom
v piatok denník Financial Times. Denník citoval záznam zo stretnutia Davisa so samosprávou londýnskej finančnej štvrti City.
Záznam citoval vyjadrenie Davisa, že prechodná dohoda "by sa mohla vnímať ako oddialenie procesu."
BERLÍN - Nemecká centrálna banka vylepšila prognózu rastu ekonomiky krajiny pre tento aj budúci rok. Bundesbank v piatok
uviedla, že za tento rok aj v roku 2017 očakáva rast nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP) zhodne na úrovni 1,8
percenta. Júnová predikcia banky rátala s tým, že nemecké hospodárstvo v tomto roku posilní o 1,7 percenta a v budúcom
roku o 1,4 percenta.
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V rebríčku Technology Fast 500 figurujú 4 slovenské firmy
10.12.2016 webnoviny.sk
SITA
SITA
Prvé miesto obsadila švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá
dosiahla mieru rastu 28 126 %.
Deloitte zostavuje rebríček CE Technology Fast 50 na základe rastu výnosov firiem za posledné štyri roky. Foto: ilustračné,
SITA/AP
BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok
prebojovali štyri slovenské firmy. V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA
región) sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s. na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter
Technologies, a. s. na 236. priečke a BSP Applications na 303. mieste. Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila
spomínaný rebríček.
Rebríček Technology Fast 500 hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické firmy z regiónu EMEA na základe rastu ich
výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky 2012 až 2015. Prvé miesto obsadila
švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá dosiahla mieru rastu 28
126 %. Celková priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok poklesla na 967 % z
minuloročných 1 012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (94 firiem). Nasleduje Veľká Británia so 70 spoločnosťami a
Holandsko s 54 spoločnosťami. "Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v rebríčku," uviedla
firma Deloitte.
URL| http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/1124341-v-rebricku-technology-fast-500-figuruju-4-slovenske-firmy/

V rebríčku Technology Fast 500 figurujú 4 slovenské firmy
10.12.2016 finance.sk
WebNoviny
Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské firmy. V rebríčku
Technology Fast...
...500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región) sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s.
na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter Technologies, a. s. na 236. priečke a BSP Applications na 303. mieste.
Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila spomínaný rebríček.
Rebríček Technology Fast 500 hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické firmy z regiónu EMEA na základe rastu ich
výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky 2012 až 2015. Prvé miesto obsadila
švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá dosiahla mieru rastu 28
126 %. Celková priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok poklesla na 967 % z
minuloročných 1 012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (94 firiem). Nasleduje Veľká Británia so 70 spoločnosťami a
Holandsko s 54 spoločnosťami. "Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v rebríčku," uviedla
firma Deloitte.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

URL| http://www.finance.sk/spravy/finance/178597/

V rebríčku Technology Fast 500 figurujú 4 slovenské firmy
10.12.2016 spravy.pozri.sk

Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské firmy. V rebríčku
Technology Fast....
BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok
prebojovali štyri slovenské firmy. V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA
región) sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s. na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter
Technologies, a. s. na 236. priečke a BSP Applications na 303. mieste. Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila
spomínaný rebríček.
Rebríček Technology Fast 500 hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické firmy z regiónu EMEA na základe rastu ich
výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky 2012 až 2015. Celková priemerná
miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok poklesla na 967 % z minuloročných 1 012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (94 firiem). Nasleduje Veľká Británia so 70 spoločnosťami a
Holandsko s 54 spoločnosťami. "Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v rebríčku," uviedla
firma Deloitte.
URL| http://spravy.pozri.sk/clanok/V-rebricku-Technology-Fast-500-figuruju-4-slovenske-firmy/428525

V rebríčku Technology Fast 500 figurujú 4 slovenské firmy
10.12.2016 24hod.sk Ekonomika

Medzi najrýchlejšie rastúce ...
Prvé miesto obsadila švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá
dosiahla mieru rastu 28 126 %.
BRATISLAVA 10. decembra - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok
prebojovali štyri slovenské firmy. V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA
región) sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s. na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter
Technologies, a. s. na 236. priečke a BSP Applications na 303. mieste. Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila
spomínaný rebríček.
Rebríček Technology Fast 500 hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické firmy z regiónu EMEA na základe rastu
ich výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky 2012 až 2015. Prvé miesto obsadila
švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá dosiahla mieru rastu 28
126 %. Celková priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok poklesla na 967 % z
minuloročných 1 012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (94 firiem). Nasleduje Veľká Británia so 70
spoločnosťami a Holandsko s 54 spoločnosťami. "Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v
rebríčku," uviedla firma Deloitte.
Zdroj: WebNoviny.sk &copy; SITA Všetky práva vyhradené.
URL| http://www.24hod.sk/v-rebricku-technology-fast-500-figuruju-4-slovenske-firmy-cl480952.html

V rebríčku Technology Fast 500 sú štyri firmy zo Slovenska
9.12.2016 pravda.sk Správy - Ekonomika
SITA
Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské firmy.
V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región) sa zo Slovenska umiestnili
spoločnosti JUMP soft, a. s. na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter Technologies, a. s. na 236. priečke a BSP
Applications na 303. mieste. Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila spomínaný rebríček.
Rebríček Technology Fast 500 hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické firmy z regiónu EMEA na základe rastu ich
výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky 2012 až 2015. Prvé miesto obsadila
švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá dosiahla mieru rastu 28
126 %. Celková priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok poklesla na 967 % z
minuloročných 1 012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (94 firiem). Nasleduje Veľká Británia so 70 spoločnosťami a
Holandsko s 54 spoločnosťami. „Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v rebríčku,“ uviedla
firma Deloitte.

URL|
http://r2.pravda.sk/r.ashx?r=newton&url=http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/413455-v-rebrickutechnology-fast-500-su-styri-firmy-zo-slovenska/

V rebríčku EMEA Technology Fast 500 sú štyri slovenské spoločnosti
9.12.2016 teraz.sk Ekonomika - Európa
Tasr
Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo
Bratislava 9. decembra (TASR) - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali
štyri slovenské spoločnosti. V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región)
sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s. (49. priečka), Studio 727, s. r. o. (124. priečka), Aliter Technologies,
a. s. (236. priečka) a BSP Applications (303. priečka). Informovala o tom dnes Henrieta Kiššová z firmy Deloitte.
Rebríček Technology Fast 500 zostavený spoločnosťou Deloitte hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti z
regiónu EMEA na základe rastu ich výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky
2012 až 2015.
Prvé miesto v rebríčku obsadila švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov,
ktorá dosiahla mieru rastu 28.126 %. Celková priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok
poklesla na 967 % z minuloročných 1012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (90 spoločností), ďalej Veľká Británia so 70 firmami a Holandsko
so 54 spoločnosťami. Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v rebríčku.
Zo stredoeurópskeho regiónu sa v rebríčku umiestnilo 39 spoločností. Poľsko reprezentuje 15 technologických firiem, šesť
je z Českej republiky, štyri zo Slovenska, troch zástupcov majú Chorvátsko, Rumunsko a Maďarsko a po jednom
reprezentantovi majú v rebríčku EMEA Technology Fast 500 Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Litva, Srbsko a Slovinsko.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

URL| http://www.teraz.sk/ekonomika/v-rebricku-emea-technology-fast-500-s/232797-clanok.html

V rebríčku EMEA Technology Fast 500 sú štyri slovenské spoločnosti
9.12.2016 24hod.sk Ekonomika

Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské spoločnosti. V
rebríčku Technology Fast 500 zostavenom ...
Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo
Bratislava 9. decembra (TASR) - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali
štyri slovenské spoločnosti. V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región)
sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s. (49. priečka), Studio 727, s. r. o. (124. priečka), Aliter Technologies,
a. s. (236. priečka) a BSP Applications (303. priečka). Informovala o tom dnes Henrieta Kiššová z firmy Deloitte.
Rebríček Technology Fast 500 zostavený spoločnosťou Deloitte hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti z
regiónu EMEA na základe rastu ich výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky
2012 až 2015.
Prvé miesto v rebríčku obsadila švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov,
ktorá dosiahla mieru rastu 28.126 %. Celková priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok
poklesla na 967 % z minuloročných 1012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (90 spoločností), ďalej Veľká Británia so 70 firmami a Holandsko
so 54 spoločnosťami. Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v rebríčku.
Zo stredoeurópskeho regiónu sa v rebríčku umiestnilo 39 spoločností. Poľsko reprezentuje 15 technologických firiem, šesť
je z Českej republiky, štyri zo Slovenska, troch zástupcov majú Chorvátsko, Rumunsko a Maďarsko a po jednom
reprezentantovi majú v rebríčku EMEA Technology Fast 500 Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Litva, Srbsko a Slovinsko.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

URL| http://www.24hod.sk/v-rebricku-emea-technology-fast-500-su-styri-slovenske-spolocnosti-cl480825.html

V rebríčku Technology Fast 500 sa umiestnili štyri firmy zo SR
9.12.2016 itnews.sk

Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské firmy. V rebríčku
Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región) sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti
JUMP soft, a. s. na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter Technologies, a. s. na 236. priečke a BSP Applications
na 303. mieste. Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila spomínaný rebríček.
Rebríček Technology Fast 500 hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické firmy z regiónu EMEA na základe rastu ich
výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky 2012 až 2015. Prvé miesto obsadila
švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá dosiahla mieru rastu 28
126 %. Celková priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok poklesla na 967 % z
minuloročných 1 012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (94 firiem). Nasleduje Veľká Británia so 70 spoločnosťami a
Holandsko s 54 spoločnosťami. "Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v rebríčku," uviedla
firma Deloitte.
URL| http://www.pcrevue.sk/a/V-rebricku-Technology-Fast-500-sa-umiestnili-styri-firmy-zo-SR
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Prvé miesto obsadila švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá
dosiahla mieru rastu 28 126 %.
BRATISLAVA 9. decembra (SITA) - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali
štyri slovenské firmy. V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región) sa zo
Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s. na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter Technologies, a. s.
na 236. priečke a BSP Applications na 303. mieste. Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila spomínaný rebríček.
Rebríček Technology Fast 500 hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické firmy z regiónu EMEA na základe rastu
ich výnosov za štvorročné obdobie. V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky 2012 až 2015. Prvé miesto obsadila
švédska spoločnosť Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá dosiahla mieru rastu 28
126 %. Celková priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok poklesla na 967 % z
minuloročných 1 012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (94 firiem). Nasleduje Veľká Británia so 70
spoločnosťami a Holandsko s 54 spoločnosťami. "Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou s najväčším zastúpením v
rebríčku," uviedla firma Deloitte.
ti;qq
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Bratislava 9. decembra (TASR) - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali
štyri slovenské spoločnosti. V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región)
sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s. (49. priečka), Studio 727, s. r. o. (124. priečka), Aliter Technologies,
a. s. (236. priečka) a BSP Applications (303. priečka). Informovala o tom dnes Henrieta Kiššová z firmy Deloitte.
Rebríček Technology Fast 500 zostavený spoločnosťou Deloitte hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti
z regiónu EMEA na základe rastu ich výnosov za štvorročné obdobie.
V tohtoročnom rebríčku sa analyzovali výnosy za roky 2012 až 2015.
Prvé miesto v rebríčku obsadila švédska spoločnosť
Fingerprint Cards AB špecializujúca sa na biometrické riešenia odtlačkov, ktorá dosiahla mieru rastu 28.126 %. Celková
priemerná miera rastu výnosov všetkých 500 spoločností v rebríčku tento rok poklesla na 967 % z minuloročných 1012 %.
Aj tento rok dominovali v rebríčku spoločnosti z Francúzska (90 spoločností), ďalej Velká Británia so 70 firmami a
Holandsko so 54 spoločnosťami. Francúzsko je už šiesty rok po sebe krajinou
s najväčším zastúpením v rebríčku.
Zo stredoeurópskeho regiónu sa v rebríčku umiestnilo 39 spoločností. Polsko reprezentuje 15 technologických firiem,
šesť je z Českej republiky, štyri zo Slovenska, troch zástupcov majú Chorvátsko, Rumunsko a Maďarsko a po jednom
reprezentantovi majú v rebríčku EMEA Technology Fast 500 Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Litva, Srbsko a Slovinsko.
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V Taliansku sa ozývajú hlasy žiadajúce návrat k líre
9.12.2016 etrend.sk Ekonomika
TREND.sk / / ČTK / / SITA
Prečítajte si najdôležitejšie udalosti dňa v skratke TREND.24: Rusko sa topí v korupčných prípadoch
Kandidatúru Slovenska na predsedníctvo v roku 2019 v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) schválilo
57 účastníckych štátov organizácie. Odhlasovali to ministri zahraničných vecí členských krajín na zasadnutí 23. ministerskej
rady v piatok v Hamburgu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca rezortu diplomacie Peter Stano.Ak by sa parlamentné
voľby konali v decembri, do parlamentu by sa dostalo osem strán, vrátane kresťanských demokratov (KDH). Najviac hlasov
by získala strana Smer-SD, a to 26,8 percenta. Do parlamentu za túto stranu by si sadlo 42 poslancov. Vyplýva to z
telefonického prieskumu agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 2. do 9. decembra na vzorke tisíc respondentov starších ako
18 rokov. Za stranou Smer-SD by podľa výsledkov prieskumu nasledovali strany Sloboda a Solidarita (SaS) s 15,8 percenta
hlasov (25 mandátov) a Slovenská národná strana (SNS), ktorú by volilo 14,1 percenta opýtaných. Národniari by v
parlamente obsadili 22 kresiel.Poslanec NR SR za Smer-SD Erik Tomáš porušil podľa poslancov za stranu Sloboda a Solidarita
(SaS) Natálie Blahovej, Ľubomíra Galka a Jozefa Mihála ústavný zákon a konal v rozpore s verejným záujmom. Liberáli sa
podnetom obrátili na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a žiadajú preskúmanie zákonnosti konania poslanca E. Tomáša
v prípade kauzy Čistý deň, informovala agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Výbor tiež žiadajú, aby začal
konanie voči verejnému funkcionárovi vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
Erik Tomáš, novýZdroj: SITA / Marek MrvišDruhá časť výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno už má
zabezpečené financovanie z európskych zdrojov. Potvrdzuje to nezávislé hodnotenie kvality od expertov z JASPERS. Minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek zazmluvnil na tento účel z Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra viac ako 165 miliónov eur. Cestnú infraštruktúru pre Strategický park Nitra, kde postaví svoj závod
automobilka Jaguar Land Rover, by malo vybudovať konzorcium firiem Doprastav a Strabag, ktoré vyhralo tender. Ich
cenová ponuka zatiaľ zverejnená nie je. „V súčasnosti beží doba na podanie námietok do 12. decembra,“ informovalo
agentúru SITA oddelenie pre komunikáciu s médiami a verejnosťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Uchádzači v tendri boli traja. Víťaz verejného obstarávania má vybudovať cestnú infraštruktúru v celkovej dĺžke zhruba
31 kilometrov.Stále viac slovenských firiem sa musí zriecť svojich vlastných ziskov a čeliť kríze likvidity. Slovenské podniky
totiž v rámci obchodných vzťahov čoraz viac meškajú s úhradou faktúr alebo faktúry neplatia vôbec. Podľa reprezentatívnej
EOS štúdie European Payment Practices za rok 2016 až 42 percent opýtaných označilo zmarený zisk ako dôsledok
omeškaných platieb alebo ich úplného výpadku. Išlo pritom o komerčných klientov.Medzi najrýchlejšie rastúce
technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské firmy. V rebríčku Technology Fast 500
zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región) sa zo Slovenska umiestnili spoločnosti JUMP soft na 49. pozícii,
STUDIO 727 na 124. mieste, Aliter Technologies na 236. priečke a BSP Applications na 303. mieste. Informovala o tom firma
Deloitte, ktorá zostavila spomínaný rebríček.Vyšetrovací výbor Ruskej federácie sa v tomto roku zaoberal takmer 25-tisíc
korupčnými prípadmi. V priebehu celého roka výbor vyšetroval 24 766 trestných činov spojených s korupciou, vrátane
brania úplatkov, podvodov, spreneverenia a zneužívania moci. Informovala o tom hovorkyňa výboru Svetlana Petrenková v
rámci Medzinárodného dňa boja proti korupcii. „Vyšetrovatelia v posledných šiestich rokoch posunuli na súd viac ako 50tisíc korupčných prípadov. Medzi obžalovanými bolo viac ako 3 600 vysoko postavených ľudí, vrátane poslancov, sudcov a
právnikov,“ povedala S. Petrenková.Jedna z vedúcich osobností talianskeho populistického a euroskeptického Hnutia piatich
hviezd (M5S) nalieha na hlasovanie o tom, či si má krajina ponechať euro ako svoju oficiálnu menu. Alessandro Di Battista,
ktorý je jedným z viacerých lídrov M5S, uviedol, že „euro a Európa nie sú to isté“. „Chceme len to, aby rozhodli Taliani,“
povedal A. Di Battista ohľadne možného referenda o zotrvaní krajiny v eurozóne. Proti členstvu Talianska v eurozóne sa
dlhodobo zasadzuje aj zakladateľ Hnutia piatich hviezd, komik Beppe Grillo. Hnutie piatich hviezd dúfa, že sa mu podarí
zvíťaziť v budúcich parlamentných voľbách, ktoré sú nateraz naplánované na rok 2018, no mohli by sa konať predčasne už
vo februári, respektíve na jar budúceho roka.
Zdroj: SITA / APJaponský parlament v piatok ratifikoval Dohodu o transpacifickom partnerstve (TPP), ktorú chce novozvolený
americký prezident Donald Trump okamžite po nástupe funkcie vypovedať. Dohoda o voľnom obchode medzi 12 štátmi
regiónu si vyžaduje súhlas krajín, ktoré spolu tvoria aspoň 85 percent hrubého domáceho produktu (HDP) celej skupiny.
USA v bloku tvoria zhruba 60 percent HDP a za ďalších 20 percent zodpovedá Japonsko, čo znamená, že bez ich účasti je
pakt neuskutočniteľný. Premiér Šinzo Abe, ktorého vláda má v oboch komorách parlamentu pohodlnú väčšinu, zostáva
optimistický. „Chceme to dokončiť a očakávame, že sa pridajú aj ostatní,“ povedal Š. Abe v parlamente.Obnova vojnou
zničenej Sýrie bude podľa odhadov stáť 168 miliárd eur. Uviedol to v noci zo štvrtka na piatok po neverejnom zasadnutí
Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku ruský veľvyslanec pri OSN Vitalij Čurkin. Podľa V. Čurkina zvládnuť takéto náklady „nie
je v silách jednej krajiny ani dvoch“.
Prehľad kľúčových udalostí z ekonomiky a biznisu TREND.24 vychádza každý deň o 17:30.Objednajte si RSS feed a pozrite si
staršie vydania.
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BRATISLAVA - Stále viac slovenských firiem sa musí zriecť svojich vlastných ziskov a čeliť kríze likvidity. Slovenské podniky
totiž v rámci obchodných vzťahov čoraz viac meškajú s úhradou faktúr alebo faktúry neplatia vôbec. Podľa reprezentatívnej
EOS štúdie European Payment Practices za rok 2016 až 42 % opýtaných označilo zmarený zisk ako dôsledok omeškaných
platieb alebo ich úplného výpadku. Išlo pritom o komerčných klientov.
PARÍŽ - Produkcia francúzskeho spracovateľského priemyslu sa v októbri medzimesačne zmenšila o 0,6 percenta. Pokračoval
tak jej pokles po septembrovom oslabení o 1,4 percenta. Celková priemyselná výroba krajiny vrátane ťažobného odvetvia a
energetiky v októbri medzimesačne tiež oslabila, a to o 0,2 percenta po septembrovom zmenšení o 1,4 percenta. Informoval
o tom v piatok na svojej internetovej stránke francúzsky štatistický úrad INSEE.
BRATISLAVA - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské firmy.
V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región) sa zo Slovenska umiestnili
spoločnosti JUMP soft, a. s. na 49. pozícii, STUDIO 727, s. r. o. na 124. mieste, Aliter Technologies, a. s. na 236. priečke a BSP
Applications na 303. mieste. Informovala o tom firma Deloitte, ktorá zostavila spomínaný rebríček.
BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) podporí o takmer 400 mladých farmárov viac.
Celkový objem financií stúpne na 48 miliónov eur, opatrenia na podporu mladých farmárov sa tak navýšia o 60 %. Informoval
o tom hovorca MPRV Vladimír Machalík. „Poľnohospodárstvo na Slovensku starne. Priemerný vek poľnohospodára bol v
roku 1990 na Slovensku 40 rokov. Dnes je to už takmer 50 rokov. Aby si Slovensko sektor udržalo, štát musí hľadať spôsoby,
ako podporiť mladých ľudí, ktorí si k poľnohospodárstvu nachádzajú vzťah,“ povedala v piatok na Valnom zhromaždení
Združenia mladých farmárov na Slovensku ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.
BRATISLAVA - Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2015 v Trenčianskom kraji. Išlo o 44 % bežných príjmov predchádzajúceho
roka. V rebríčku podľa zadlženosti nasledovala trnavská (40 %) a bratislavská župa (33 %). Najlepší stav zaznamenali v
nitrianskej župe (19 %). Vyplýva to z rebríčka zadlženosti a finančného zdravia vyšších územných celkov (VÚC), ktorý zostavil
inštitút INEKO. Ako upozornil inštitút, nie je možné vylúčiť, že niektoré samosprávy svoje dlhy skrývajú napríklad ich
prenesením na svoje organizácie, dcérske spoločnosti či iné súkromné spoločnosti.
LONDÝN - Britský export v októbri posilnil o 2 mld. libier (GBP) a dovoz o 1,8 mld. GBP klesol. Krajina v obchode s tovarmi a
službami evidovala deficit v sume 2 mld. GBP, čo bolo v porovnaní so septembrom zníženie schodku o 3,8 mld. GBP. Deficit
v obchode s tovarmi sa v októbri zmenšil o 4,1 mld. GBP na 9,7 mld. GBP. Informoval o tom v piatok na svojej internetovej
stránke štatistický úrad Veľkej Británie ONS.
LONDÝN - Minister britskej vlády David Davis, ktorý je poverený vedením rokovaní o brexite, "nemá veľký záujem" o
dosiahnutie prechodnej dohody s Európskou úniou s cieľom zmäkčiť proces odchodu Veľkej Británie z EÚ. Informoval o tom
v piatok denník Financial Times. Denník citoval záznam zo stretnutia Davisa so samosprávou londýnskej finančnej štvrti City.
Záznam citoval vyjadrenie Davisa, že prechodná dohoda "by sa mohla vnímať ako oddialenie procesu."
BRATISLAVA - Na Slovensku aj v 21. storočí existuje otrokárstvo a stále sú tu zamestnanci, z ktorých robia niektorí
zamestnávatelia otrokov pracujúcich načierno, bez pracovnej zmluvy a bez vyplatenia mzdy. Vyhlásil to v piatok na tlačovej
besede líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Povedal to na základe výpovede a dôkazov svedkov, bývalých zamestnancov
firmy, ktorá dodávala ľudí na stavby diaľnic na Slovensku. Podľa výpovede svedka Tomáša Diškanca, ktorý bol aj na tlačovej
besede, na stavbe pracovali zamestnanci bez pracovných zmlúv, 12 hodín denne aj 27 dní bez voľna.
BRATISLAVA - Na bratislavskej burze sa v novembri počas 20 pracovných dní uzavreli obchody za 452,8 mil. eur. Celkovo sa
uskutočnilo 591 transakcií, v ktorých sa previedlo 360,9 mil. kusov cenných papierov. V porovnaní s októbrom to znamenalo
nárast počtu zobchodovaných cenných papierov o 45,4 % a celkového finančného objemu o 39,6 %. Počet transakcií naopak
klesol o 12,8 %. Na medziročnej báze zaznamenal počet transakcií pokles o 16,5 %, kým počet zobchodovaných cenných
papierov stúpol o 40,5 % a dosiahnutý finančný objem bol vyšší o 22,6 %.
BRATISLAVA - Obchody s dlhopismi dominovali na bratislavskej burze aj v novembri. Celkový objem obchodov s dlhovými
cennými papiermi totiž dosiahol 452,3 mil. eur, čo predstavovalo až 99,9 % z celkového objemu obchodov na burze. S

dlhopismi sa pritom počas 20 novembrových pracovných dní uskutočnilo 481 transakcií, v ktorých sa zobchodovalo 360,9
mil. kusov cenných papierov. Informovala o tom Burza cenných papierov v Bratislave.
NITRA - Cestnú infraštruktúru pre Strategický park Nitra, kde postaví svoj závod automobilka Jaguar Land Rover, by malo
vybudovať konzorcium firiem Doprastav, a.s. a Strabag s.r.o., ktoré vyhralo tender. Ich cenová ponuka zatiaľ zverejnená nie
je. "V súčasnosti beží doba na podanie námietok do 12. decembra," informovalo agentúru SITA oddelenie pre komunikáciu
s médiami a verejnosťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Uchádzači v tendri boli traja.
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Trebišov Spoločnosť Schur Flexibles Moneta, s. r. o., v Trebišove, ktorá pôsobí v polygrafickom priemysle, rozširuje výrobnú
kapacitu a technologické vybavenie. V nadväznosti na investíciu v objeme dva milióny eur začala firma tento rok
s prijímaním nových zamestnancov. Celkovo by malo pribudnúť zhruba 65 nových pracovníkov, pričom firma sa uchádza o
vládne investičné stimuly na úrovni 900.000 eur.
Bratislava - Na výstavbe viacerých dialničných úsekov pracujú stovky ludí načierno, 27 dní bez prestávky po 12 hodín a
často bez vyplatenia mzdy. Upozornil na to dnes líder OLaNO-NOVA Igor Matovič na tlačovej konferencii v parlamente. Jeho
slová potvrdili bývalí spolupracovníci s firmou Tibora Fujaka z Kysuckého Nového Mesta. Práve tá má nelegálne zamestnávať
ludí. Národná dialničná spoločnosť to podla Matoviča kryje, svedkovia sú podla neho ochotní svedčiť.
Bratislava - Druhá časť výstavby dialničného úseku D3 Žilina, Strážov Žilina, Brodno už má zabezpečené financovanie z
európskych zdrojov. Potvrdzuje to podla ministerstva dopravy nezávislé
hodnotenie kvality od expertov z JASPERS.
Bratislava - Medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe sa tento rok prebojovali štyri slovenské
spoločnosti. V rebríčku Technology Fast 500 zostavenom pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA región) sa zo Slovenska
umiestnili spoločnosti JUMP soft, a. s. (49. priečka), Studio 727, s. r. o. (124. priečka), Aliter Technologies, a. s. (236. priečka)
a BSP Applications (303. priečka). Informovala o tom dnes Henrieta Kiššová z firmy Deloitte.
Bratislava - Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, člen Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory
(SPPK), oddnes spúšťa v spolupráci s vybranými reštauračnými zariadeniami po celej SR edukačnú kampaň ·Keď pijem, auto
zostane doma·, ktorou chce poukázať na nebezpečenstvo tzv. zostatkového alkoholu. Trvať by mala minimálne do Vianoc.
Informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Bratislava - Všetky vyššie územné celky (VÚC) v SR okrem prešovského si vlani zlepšili finančné zdravie. Najvyšší dlh (44
% bežných príjmov) má Trenčiansky kraj a celkovo najhoršie finančné zdravie má Banskobystrický kraj. Vyplýva to z analýzy
Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), o ktorej informoval jeho riaditel Peter Goliaš. V rebríčku podla
zadlženosti nasledujú trnavský (40 % bežných príjmov) a bratislavský VÚC (33 %). Najlepší stav sa zaznamenal v nitrianskom
VÚC (19 %).
Budapešť - Dobré politické a hospodárske vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom, ako to skonštatovali v pondelok v
Budapešti prezident SR Andrej Kiska a maďarský prezident János Áder, potvrdili dnes aj účastníci schôdzky zmiešanej
slovensko-maďarskej komisie pre hospodársku spoluprácu. Podla agentúry MTI o tom na tlačovej konferencii po rokovaní v
maďarskom hlavnom meste hovoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.
Praha - Česká inflácia sa v novembri zrýchlila viac, než sa čakalo, a bola najvyššia za takmer 3,5 roka. Motorom jej nárastu
bolo predovšetkým zdraženie potravín a ropy, pričom práve zlacňovanie pohonných látok v posledných mesiacoch tlačilo
infláciu nadol. Zdraželi aj stravovacie služby - nielen kvôli štartu elektronickej evidencie tržieb (EET). Na dve percentá, čo je
cielom Českej národnej banky (ČNB), sa inflácia podla analytikov dostane zrejme na konci 1. štvrťroku 2017.
Brusel - Záchranný fond eurozóny nepripravuje finančnú pomoc pre Taliansko, hoci majú niektoré banky v tejto krajine
problémy a potrebujú zvýšiť kapitál. Vyhlásil to dnes šéf Európskeho
stabilizačného mechanizmu (ESM) Klaus Regling.
Wiesbaden - Tempo rastu nákladov na prácu v Nemecku sa v 3. kvartáli zrýchlilo. To je zmena oproti predchádzajúcim
dvom
štvrťrokom, keď sa naopak spomalilo. Vyplýva to z najnovších údajov spolkového štatistického úradu Destatis.
Berlín - Vianočné dôchodky pre gréckych dôchodcov, ktoré ohlásil premiér Alexis Tsipras, prekvapili jeho európskych
partnerov. Grécko ani veritelské inštitúcie pritom na stretnutí Rady ministrov EÚ začiatkom týždňa o tomto kroku
neinformovali.
Berlín - Spolkový minister hospodárstva Sigmar Gabriel počíta, že na budúci rok sa v Nemecku vytvorí 400.000 nových
pracovných miest. Zamestnanosť by potom vzrástla na 43,9 milióna pracujúcich, "aj vďaka imigrácii kvalifikovaných

pracovných síl z iných krajín Európskej únie," uvádza sa v návrhu výročnej správy ministerstva, ktorú mali k dispozícii
týždenník Spiegel a agentúra DPA.
Londýn - Deficit britskej zahraničnej obchodnej bilancie v októbri výrazne klesol a bol najnižší za 5 mesiacov. Schodok
obchodu s tovarmi v októbri padol na 9,7 miliardy GBP (11,41 miliardy eur) z 13,8 miliardy GBP v septembri, uviedol britský
štatistický úrad.
Londýn - Produkcia britského stavebného sektora sa v októbri nečakane znížila. Produkcia stavebného sektora v októbri
v medzimesačnom porovnaní klesla o 0,6 % po 0,9-% náraste
v septembri, uviedol britský štatistický úrad.
Dublin - Írska ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku druhý kvartál po sebe, pričom tempo jej rastu sa zrýchlilo. Hrubý domáci
produkt (HDP) na sezónne upravenej báze od júla do septembra medzikvartálne stúpol o 4 % po 0,7-% zvýšení v
predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol írsky štatistický úrad.
Rím - Európska centrálna banka (ECB) zamietla žiadosť Talianska o viac času pre dokončenie záchranného plánu pre
úverovú inštitúciu Monte dei Paschi di Siena (MPS). Banka mala do konca tohto roka dokončiť plán rekapitalizácie v hodnote
päť miliárd eur, jej vedenie však žiadalo o predlženie lehoty do 20. januára 2017. Ako dôvod uvádzalo súčasnú politickú krízu
v Taliansku, ktorá odstrašuje potenciálnych investorov.
Atény - Tempo rastu gréckej priemyselnej produkcie sa v októbri zrýchlilo a bolo najvyššie za 4 mesiace. Priemyselná
produkcia v októbri na kalendárne upravenej báze medziročne stúpla o 6,8 % po 0,1-% náraste v septembri, uviedol grécky
štatistický úrad.
Atény - Grécke harmonizované ceny v novembri opäť klesli po náraste v predchádzajúcom mesiaci. Harmonizovaný index
spotrebitelských cien sa v novembri medziročne znížil o 0,2 % po 0,6-% zvýšení v októbri, uviedol grécky štatistický úrad.
Moskva - Rusko má v pláne stretnúť sa s niektorými členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a významnými
producentmi ropy, ktorí nie sú členmi kartelu, ešte dnes. Moskva chce s nimi prediskutovať nevyriešené otázky ohladne
spoločného zníženia ťažby ešte pred širšími rokovaniami všetkých významných producentov, členov aj nečlenov OPEC, ktoré
sa uskutočnia 10. decembra vo Viedni. Uviedol to dnes zdroj z ruskej vlády, ktorý nechcel byť menovaný.
Peking - Udelenie Číne štatút trhovej ekonomiky by podla najnovšej štúdie mníchovského inštitútu Ifo nevyvolalo záplavu
čínskeho exportu do Európy. Štúdia odhaduje, že by sa takýto krok dotklo len troch percent celkového vývozu do EÚ.

