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Letisko Košice malo rekordnú charterovú sezónu
Letisko Košice privítalo od začiatku apríla do konca septembra tohto roka
182 855 dovolenkárov, čo medziročne predstavuje nárast o 9,3 %. Celkovo
letiskom za prvých deväť mesiacov roka 2019 prešlo 473 134 cestujúcich,
čo je oproti minulému roku nárast o 5,5 %. (Zdroj: TASR)

Zvolenská tepláreň investuje do ekologizácie
Spoločnosť Zvolenská teplárenská, ktorá vo Zvolene spravuje tepláreň s
dodávkou tepla a teplej vody pre väčšiu časť mesta, investuje do zmeny
činnosti za účelom ekologizácie súčasného zdroja. Firma bude spaľovať
len drevnú štiepku a zemný plyn. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Výstavba bytov za 10 mil. € obci nevyhovuje
Firma RM Projekt chce v obci Moravany nad Váhom vybudovať 48 bytov
pre zhruba 144 obyvateľov. Výstavba nového sídliska má stáť 10 mil. €.
Investíciu však ohrozuje zmena územného plánu obce, ktorej sa táto
výstavba nepozdáva. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Falck záchranná odovzdáva ďalšie stanice ZZS
Práva a povinnosti po spoločnosti Falck Záchranná preberú ďalší dvaja
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, ktorými sú štátna
Záchranná zdravotná služba (ZZS) Bratislava a Nemocnica s poliklinikou
(NsP) Považská Bystrica. ZZS Bratislava preberá 14 staníc, NsP Považská
Bystrica prevezme dve stanice. (Zdroj: TASR)

Streda 9. október 2019

minuloročných výdavkov bolo nepravidelných, čo predstavuje nárast
z 2,4 % v predchádzajúcom roku. Nepravidelné platby sú zvyčajne
výsledkom chýb alebo nesprávneho uplatňovania pravidiel EÚ.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Účtovná závierka EÚ je podľa audítorov v poriadku
Európsky dvor audítorov (EDA) dospel k záveru, že už tretí rok po sebe
možno hovoriť o správnosti finančných transakcií súvisiacich s účtovnou
závierkou. Podľa ich správy značná časť výdavkov EÚ v roku 2018 nebola
významne ovplyvnená chybami. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Deutsche Bank vraj prepustí v Nemecku 9 000 ľudí
Deutsche Bank vyhlásila, že je príliš skoro na to, aby sa vyjadrila k
podrobnostiam o svojich plánoch na zrušenie 18 000 pracovných miest.
Reagovala tak na informáciu agentúry Bloomberg, podľa ktorej polovica z
týchto škrtov sa očakáva v Nemecku. (Zdroj: TASR)

Holandsko presunie časť zlatej rezervy do Haarlemu
Holandská centrálna banka (DNB) presunie časť národnej zlatej rezervy do
dočasného depozitu v Haarleme. V útrobách centrály DNB sa nachádza
14 000 zlatých prútov, z ktorých každý váži 12,5 kilogramu. Celková
hodnota tejto zlatej rezervy je 6,4 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Britský dlh môže dosiahnuť 50-ročné maximum

Sociálna poisťovňa dokáže hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v
tomto roku. Už v budúcom roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať
finančnú výpomoc v sume 200 mil. € a v roku 2021 ďalších 100 mil. €.
(Zdroj: SME)

Britské hospodárstvo vykazuje čoraz väčšie známky napätia, keďže kríza
okolo brexitu sa prehlbuje. Trh práce tiež začína vykazovať znaky
spomalenia. Vplyvný inštitút pre finančné štúdie IFS varoval, že v prípade
brexitu bez dohody sa britský vládny dlh môže zvýšiť a dosiahnuť úroveň,
ktorú Británia naposledy zaznamenala v 60. rokoch minulého storočia.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Štúdia: Firmy na hornej Nitre trápi nedostatok ľudí

Británia zmenila plán dočasného colného režimu

Sociálna poisťovňa by mala od štátu dostať 200 mil. €

Malých a stredných podnikateľov na hornej Nitre, podobne ako na celom
Slovensku, trápi najviac nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Vyplýva
to zo štúdie Bariéry malého a stredného podnikania na hornej Nitre, ktorú
vypracovala Slovenská akadémia vied. (Zdroj: SME)

Británia revidovala colný režim, ktorý vstúpi do platnosti v prípade jej
odchodu z Európskej únie bez dohody. Vláda predstavila svoj plán na
jeden rok, podľa ktorého bude 88 % z celkového dovozu v rámci tzv.
dočasného colného režimu oslobodeného od poplatkov. (Zdroj: TASR)

Objem majetku v 2. pilieri klesol

Produkcia nemeckého priemyslu v auguste vzrástla

Objem majetku v 2. dôchodkovom pilieri dosiahol 9,05 mld. €. Jeho čistá
hodnota klesla o 34,3 mil. €. V garantovaných dlhopisových fondoch
dosiahol objem prostriedkov takmer 6,7 mld. €, pričom klesol o 1,3 mil. €.
V negarantovaných fondoch predstavoval 2,4 mld. €. (Zdroj: TASR)

Podľa štatistík sa výkon nemeckého priemyslu po očistení od sezónnych a
kalendárnych vplyvov v auguste zvýšil medzimesačne o 0,3 %.
Ekonómovia pritom odhadovali, že klesne o 0,1 %. (Zdroj: TASR)

Dofinancovanie zdravotníctva pomôže VšZP vykryť straty

Čína dôrazne vyzvala USA, aby zrušili sankcie voči čínskym firmám. Čínske
ministerstvo obchodu tiež vyzvalo USA, aby prestali zasahovať do
vnútorných záležitostí Číny. (Zdroj: TASR)

Štátna aj obe súkromné zdravotné poisťovne vítajú prísľub
dofinancovania rezortu zdravotníctva o 90 mil. €, na ktorom sa dohodli
Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo financií SR. Všeobecná
zdravotná poisťovňa (VšZP) zásluhou tohto kroku očakáva hospodárenie
s vyrovnaným výsledkom. (Zdroj: SME)

ŠÚSR revidoval údaje o vývoji ekonomiky SR
Slovenská ekonomika v minulom roku rástla o 4 %. Štatistický úrad (ŠÚ)
SR zverejnil pravidelný predbežný odhad ročného výkonu ekonomiky,
ktorým spresnil odhad zo štvrťročných údajov, ktorý bol na úrovni 4,1 %.
(Zdroj: SME)

Priemyselné firmy majú slabú ochranu pred kyberútokmi
Slovenské priemyselné firmy nie sú dobre zabezpečené pred
potenciálnymi kybernetickými útokmi. Slabú ochranu má minimálne
509 riadiacich systémov. Ukázal to prieskum spoločnosti Soitron. Slabý
kontrolný systém priťahuje útočníkov a malware. Napovedá tiež o
zabezpečení celej firmy. (Zdroj: TASR)

Viac ako 4 mld. € z rozpočtu EÚ sa vlani premrhalo
Viac ako 4 mld. € z finančných prostriedkov EÚ sa minulý rok "premrhalo".
Európsky dvor audítorov, ktorý je zodpovedný za hodnotenie ročného
rozpočtu EÚ vo výške 155 mld. €, odhaduje, že v priemere 2,6 % z
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Čína žiada od USA zrušenie sankcií voči čínskym firmám

MMF očakáva spomalenie rastu takmer v 90 % sveta
Obchodné spory majú negatívny vplyv na globálnu ekonomiku. Jej rast
bude tento tok najpomalší takmer za desaťročie, uviedla šéfka
Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. MMF
zníži prognózu rastu globálnej ekonomiky. Doteraz v tomto roku počítal s
expanziou o 3,2 % a v roku 2020 o 3,5 %. (Zdroj: TASR)

Pády lietadiel majú negatívny vplyv na obchody Boeingu
Dva pády lietadiel 737 Max a následné uzemnenie strojov tohto radu majú
naďalej výrazný negatívny vplyv na obchody Boeingu. V prvých
9 mesiacoch tohto roka Boeing dodal svojim zákazníkom o 47 % menej
lietadiel ako v rovnakom období vlani. (Zdroj: TASR)

Hongkong burzu v Londýne nakoniec nekúpi
Hongkonská burza stiahla svoju niekoľko miliardovú ponuku na kúpu
Londýnskej burzy. Pôvodná ponuka v hodnote 32 mld. £ súvisela s
plánovaným nákupom poskytovateľa amerických finančných údajov
Refinitiv Londýnskou burzou. Burza v Londýne ponuku z Hongkongu
odmietla, keďže ju nepovažovala za primeranú.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
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