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Zamestnávatelia nechcú 25 dní dovolenky pre všetkých

DPMK je v štrajkovej pohotovosti
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) je v štrajkovej pohotovosti.
Dôvodom sú sociálne potreby zamestnancov. Vedenie DPMK vníma
požiadavky odborárov vzhľadom na načasovanie negatívne, keďže
krízový manažment od decembra rieši celkové ozdravenie podniku.
(Zdroj: TASR)

Volkswagen vyplatí zamestnancom odmeny
Spoločnosť Volkswagen Slovakia vyplatí zamestnancom odmenu za
podiel na hospodárskom výsledku v priemernej výške 1 630 €. Minulý rok
bol vo firme rokom zavŕšenia nábehu nových produktov. V bratislavskom
závode spoločnosť rozšírila produktové portfólio o posledný z troch
očakávaných SUV modelov – Audi Q8 - a ukončila fázu rozsiahlych
investícií do výroby a infraštruktúry. V Martine bola otvorená nová
logistická hala. (Zdroj: Pravda)

NDS začala tender na stavbu križovatky D4 a D1
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na
zhotoviteľa mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1
ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Predpokladaná hodnota
týchto stavebných prác dosahuje 6,14 mil. €. (Zdroj: SME)

Skupina RBI dosiahla zisk 1,27 mld. €
Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) v uplynulom
roku zvýšila zisk o 14 % na 1,27 mld.€. Raiffeisen Bank International pôsobí
aj na Slovensku. Je majoritným akcionárom Tatra banky. Tá od roku 2012
prevádzkuje na Slovensku aj Raiffeisen Bank, ktorá je vedená ako
odštepný závod Tatra banky. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Vláda chce podporovať kúpu elektromobilov
Motiváciu k nákupu nízkoemisných vozidiel možno podporovať
výhodami. Vyplýva to z materiálu "Návrh Akčného plánu rozvoja
elektromobility v SR" z dielne ministerstva hospodárstva. Akčný plán
obsahuje 15 opatrení, ktoré majú charakter priamej podpory používania
vysokoekologických nízkoemisných vozidiel a možnosti finančného
mechanizmu na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry. (Zdroj: SME)

V kauze Rapid life obvinili 8 ľudí
Finančná polícia zadržala dve osoby z bývalého vedenia Rapid life.
Vyšetrovateľ finančnej polície obvinil osem osôb z obzvlášť závažného
zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zločinu
poškodzovania veriteľa. (Zdroj: TASR)

Slovenská produkčná kupuje 100 % ČFS
Český regulačný úrad schválil kúpu 100 % podielu Československej
filmovej společnosti (ČFS), ktorý prevzala Slovenská produkčná. Matka
firiem, ktoré sú držiteľmi licencií televíznych staníc Joj Group, tak rozšírila
porfólio o stanice CS film, CS mini či Kinosvět. (Zdroj: Trend)

Penta predáva rumunské farmaceutické firmy
Skupina Zentiva a firma Siyiara Enterprises spoločne kupujú rumunskú
farmaceutickú spoločnosť Solacium spolu s jej dcérskou spoločnosťou Be
Well Pharma. Solacium je v súčasnej dobe súčasťou Dr. Max Group z
investičnej skupiny Penta. Firmy cenu transakcie nezverejnili. Reťazec Dr.
Max patrí k najziskovejším firmám v portfóliu skupiny Penta Marka
Dospivu a Jaroslava Haščáka. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Zamestnanosť v januári rástla vo viacerých odvetviach
V januári tohto roka vzrástla zamestnanosť na Slovensku vo viacerých
odvetviach. Najvýraznejšie sa zvýšila v ubytovaní a stavebníctve. Vyplýva
to z najnovších údajov zverejnených Štatistickým úradom SR.
(Zdroj: TASR)

Mzdy v priemysle v januári vzrástli o 5,6 %
Podľa údajov Štatistického úradu SR v januári tohto roka zaznamenali
zamestnanci vo viacerých odvetviach rast reálnych aj nominálnych miezd.
Najvýraznejšie nominálne mzdy boli v priemysle. (Zdroj: TASR)
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Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení trvá na tom, aby sa
nemenil výmer dovolenky pre zamestnancov bez ohľadu na ich vek.
Zvýšenie dní dovolenky na päť týždňov pre všetkých navrhuje v novele
Zákonníka práce SNS. Prijatie novely môže spôsobiť problémy
predovšetkým vo firmách, kde je nepretržitá prevádzka.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Vláda schválila opatrenia pre prípad tvrdého brexitu
Vláda SR schválila návrh zákona, ktorým upravuje pomocou prechodných
ustanovení viacero zákonov pre prípad tvrdého brexitu. Legislatívou bude
v prípade jej schválenia parlamentom pozmenených 19 zákonov.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Pri tvrdom brexite Londýn plánuje nulové clá
V prípade odchodu Británie z EÚ bez dohody Londýn zruší dovozné clá na
väčšinu produktov. Zároveň sa chce vyhnúť takzvanej tvrdej hranici medzi
Írskom s Severným Írskom. (Zdroj: TASR)

Nemecké firmy majú záujem o britských zamestnancov
Nemecké firmy majú v súvislosti s odchodom Británie z Európskej únie
záujem o britskú kvalifikovanú pracovnú silu. Nemecku, ktoré je
najväčšou európskou ekonomikou, chýba momentálne približne 1,6
milióna kvalifikovaných zamestnancov. (Zdroj: TASR)

Venezuela chce do ťažobného sektora súkromné firmy
Predseda venezuelského Národného zhromaždenia a líder opozície Juan
Guaidó plánuje výrazné zmeny v ťažobnom sektore. Zatiaľ čo za vlády
bývalého prezidenta Huga Cháveza bol sektor energetiky zoštátnený,
Guaidó chce posilniť pozíciu súkromných firiem v ropných projektoch a
obmedziť pozíciu štátneho koncernu PDVSA. (Zdroj: TASR)

Británia znížila prognózu rastu
Británia znížila svoju oficiálnu prognózu hospodárskeho rastu v roku 2019.
Vláda podľa najnovšej prognózy očakáva, že sa hrubý domáci produkt
Spojeného kráľovstva v roku 2019 zvýši o 1,2 % a nie o 1,6 %, ako
predpovedala vlani v októbri. (Zdroj: SME)

Grécko bude podľa MMF rásť o 2,5 %
Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) aktuálne patrí Grécko k
najrýchlejšie rastúcim ekonomikám eurozóny. Pre tento rok MMF
predpokladá, že tempo rastu sa zrýchli na 2,5 % z približne 2 % v roku
2018. (Zdroj: TASR)

VW do 5 rokov zruší 7 tisíc pracovných miest
Nemecká automobilka Volkswagen zruší do piatich rokov v rámci
rovnomennej značky do 7 000 pracovných miest. Uviedla to firma s tým,
že cieľom je urýchlenie transformácie smerom k posilneniu výroby
elektrických vozidiel. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Spotify sa sťažuje na Apple
Líder v oblasti streamovania hudby — švédska firma Spotify — podala
Európskej komisii sťažnosť na Apple. Spotify obviňuje americký koncern,
že zneužíva svoje postavenie na trhu, aby obmedzila konkurenciu.
(Zdroj: Trend)

E.ON zaznamenal v minulom roku pokles zisku o 2 %
Najväčší nemecký energetický koncern E.ON zaznamenal v minulom roku
pokles tržieb aj zisku. Dôvodom boli náklady na reštrukturalizáciu v
Británii a v Nemecku. Tržby klesli o 20 % na 30,25 mld. € z 37,97 mld. € rok
predtým. EBITDA sa znížila o 2 % na 4,84 mld. €. (Zdroj: TASR)

Norwegian Air chcú od Boeingu kompenzáciu
Nórske aerolínie Norwegian Air informovali, že budú požadovať od
výrobcu lietadiel Boeing kompenzáciu za stratené príjmy a dodatočné
náklady po odstavení svojich lietadiel 737 MAX v reakcii na haváriu stroja
spoločnosti Ethiopian Airlines. (Zdroj: TASR)
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