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má mať každý zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej
24 mesiacov. Nemal by sa brať ohľad na počet zamestnancov. Novelu
Zákonníka práce odobril parlamentný finančný výbor. (Zdroj: TASR)

Akcionári Slovnaftu schválili prevod akcií na MOL
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Slovnaft, a. s.
schválilo prevod akcií minoritných akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt.
Jediným akcionárom bratislavskej rafinérie sa tak stane medzinárodná
skupina MOL, ktorá doteraz kontrolovala 98,72 % akcií. (Zdroj: Trend)

Matador chce v Nitre rozšíriť výrobu
Spoločnosť Matador Automotive Vráble, a. s. plánuje vytvoriť nové
výrobné a skladové priestory vo svojej prevádzke v Nitre. Situované by
mali byť v priestoroch priemyselného areálu v hale, ktorá aktuálne slúži
na strojársku výrobu a je vo vlastníctve investora. V navrhovanej výrobe
bude v trojzmennej prevádzke pracovať 120 zamestnancov. (Zdroj: TASR)

V Petržalke bude nová štvrť pre 15 tisíc ľudí
Najväčšie sídlisko v strednej Európe sa výrazne rozrastie. V bratislavskej
Petržalke chystá developerská spoločnosť Lucron výstavbu novej štvrte
Nesto. Celkové náklady na výstavbu projektu Nesto developer v
súčasnosti odhaduje na 800 až 900 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tatravagónka vyrobí o tretinu viac vagónov ako vlani
Popradskej spoločnosti Tatravagónka, a. s. sa darí. Jeden z najväčších
výrobcov nákladných vagónov a podvozkov v Európe vyprodukuje v
tomto roku takmer 3 700 vagónov a 9 000 podvozkov. Vo vagónovej výrobe
to predstavuje medziročný nárast takmer o 34 % a oproti roku 2017 až
o 77 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Incheba dostane na zasadnutie OBSE 1,7 mil. €
Zabezpečenie decembrového zasadnutia Ministerskej rady Organizácie
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave vyjde
Slovensko na vyše 1,7 mil. € bez DPH. Pôjde o rozsahom najväčšie
podujatie svojho druhu v modernej histórii Slovenska. (Zdroj: TASR)

Rezort dopravy spúšťa súťaž na trať Bratislava – Komárno
Ministerstvo dopravy a výstavby spúšťa ďalšiu súťaž na výber
železničného dopravcu. Liberalizovať bude trať Bratislava – Dunajská
Streda – Komárno. V súčasnosti jazdí na trati súkromný dopravca
RegioJet, ktorému sa končí zmluva v decembri 2020. (Zdroj: SME)

Ministerstvo vnútra chce kúpiť tri lietadlá za 528 tis. €
Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup troch
jednomotorových ľahkých lietadiel za 528 tis. €. Nákup je
spolufinancovaný z fondov Európskej únie, tie majú podľa ministerstva
pokryť 75 % nákladov, zvyšok pôjde z rozpočtu SR. (Zdroj: Pravda)

Úrad práce potvrdil hromadné prepúšťanie v Potravinách Kačka
Akciová spoločnosť Potraviny Kačka (CBA Slovakia) oznámila, že sa
úspešne ukončili rokovania s úradom práce, ktorý definitívne potvrdil
skrátenie lehoty k hromadnému prepúšťaniu z 30 na 18 dní, čiže najskôr k
21. októbru 2019. Prepúšťanie sa týka 1 500 zamestnancov
skrachovaného reťazca. (Zdroj: TASR)

Banky zatvárajú pobočky pre meniace sa preferencie klientov
Európske finančné domy sa od začiatku tohto roka zbavili 53 tis. ľudí a
zatvárajú pobočky. Zamestnanosť v slovenských bankách je od roku 2016
stabilná. Vlani Národná banka Slovenska evidovala 20 638 pracovníkov
bánk, tento rok je ich o 57 menej. (Zdroj: SME)

Starobný dôchodok medziročne vzrástol o 16,54 €
O 16,54 € narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. Ku
koncu septembra 2019 jeho výška dosiahla 459,77 €. Priemerný predčasný
starobný dôchodok rástol ešte výraznejšie. Ku koncu septembra 2019
dosiahol výšku 435,67 €, kým pred rokom bol priemerný predčasný
starobný dôchodok 408,68 €. Je to nárast o 26,99 €. (Zdroj: Pravda)

Finančný výbor odobril rozšírenie rekreačných poukazov
Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, teda rekreačný poukaz, sa
má rozšíriť na všetkých zamestnávateľov. Nárok na tento príspevok tak
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Tvrdý brexit pre Slovensko môže znamenať stratu až 1,1 % HDP
Dosah tvrdého brexitu na slovenské hospodárstvo je ťažko presne
kvalifikovať. Časť výpadku by mohla byť nahradená v obchode s inými
krajinami Európskej únie a protiopatrenia Európskej komisie by mali mať
čiastočne zmierňujúci vplyv. Národná banka Slovenska odhaduje dosah
tvrdého brexitu na slovenskú ekonomiku v rozmedzí 0,7 až 1,1 %
kumulatívneho prepadu HDP. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Predaj Botas 66 končí
Predaj charakteristických českých botasiek končí. Ich dizajnéri sa totiž
nedohodli s firmou Botas, a. s., ktorá zastrešuje značku Botas 66 na tom,
ako sa bude celý biznis financovať. (Zdroj: SME)

BMW chce v roku 2020 predať 135 tisíc prémiových modelov
Nemecká automobilka BMW plánuje v budúcom roku zvýšiť predaj
veľkých luxusných vozidiel v porovnaní s rokom 2018 na dvojnásobok.
Výrazný rast predaja by firme mal pomôcť oživiť ziskové marže, ktorých
vývoj ovplyvnili vysoké investície do nových technológií. (Zdroj: SME)

Gol Linhas Aereas a Southwest Airlines stiahli boeingy 737 NG
Brazílska letecká spoločnosť Gol Linhas Aereas a americké aerolínie
Southwest Airlines uzemnili celkovo 13 boeingov 737 NG. Urobili tak po
kontrole, ktorú nariadil americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), keď
sa na niektorých strojoch zistili praskliny. (Zdroj: TASR)

Michelin zatvorí závod La Roche-sur-Yon
Francúzsky výrobca pneumatík Michelin na budúci rok zatvorí svoj závod
v meste La Roche-sur-Yon, ktorý má 619 zamestnancov, keďže
automobilový priemysel zápasí s podmienkami na trhu. Zároveň
konkurencia ázijských výrobcov stláča jeho ziskové marže. (Zdroj: SME)

Škandinávske banky sa dohodli na systéme okamžitých platieb
Šesť najväčších bánk v Škandinávii sa dohodlo, že investujú do
tzv. pan-nordického systému okamžitých platieb P27. Ich cieľom je
integrácia platobných služieb v regióne do jednotnej platformy na
podporu podnikania. (Zdroj: TASR)

Začalo sa ďalšie kolo americko-čínskych rokovaní
Americkí a čínski vyjednávači sa zišli na ďalšom kole rokovaní o obchode,
prvýkrát po takmer troch mesiacoch, aby sa pokúsili ukončiť 15 mesiacov
trvajúci konflikt medzi najväčšími ekonomikami. (Zdroj: Pravda)

Česká inflácia sa v septembri spomalila na 2,7 %
Česká inflácia sa v septembri spomalila. Výrazne zlacneli dovolenky a
znížili sa aj ceny potravín. Index spotrebiteľských cien v septembri
medziročne stúpol o 2,7 % po náraste o 2,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Talianska priemyselná produkcia v auguste vzrástla
Talianska priemyselná produkcia v auguste vzrástla prvýkrát za
3 mesiace. Na sezónne upravenej báze medzimesačne stúpla o 0,3 % po
poklese o 0,8 % v júli. V medziročnom porovnaní v auguste na kalendárne
upravenej báze padla o 1,8 % po poklese o 0,7 % v júli. (Zdroj: TASR)

EK schválila plán Grécka na zníženie zlých úverov
Európska komisia (EK) podľa očakávania schválila plán Grécka na zníženie
tzv. zlých úverov v tamojších bankách až o 30 mld. €. Uviedla, že to nie je v
rozpore s pravidlami štátnej pomoci. (Zdroj: TASR)

Rusko schválilo návrh dohody o voľnom obchode
Ruská vláda schválila návrh dohody o zóne voľného obchodu medzi
Eurázijskou ekonomickou úniou (EEU) a Srbskom. Očakáva sa, že dohodu
o voľnom obchode s EEU, ktorá združuje Rusko, Kazachstan, Bielorusko,
Arménsko a Kirgizsko, podpíše Srbsko 25. októbra. (Zdroj: TASR)
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