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Štát chce zastaviť tvorbu čiernych skládok

Zamestnanci PCA Slovakia dostanú viac peňazí
Na zvýšení miezd o 53 € od januára 2019 a o ďalších 50 € od januára 2020
sa dohodli v sociálnom dialógu zástupcovia odborovej organizácie OZ
KOVO v trnavskej automobilke s vedením závodu. Dohoda umožňuje
udržanie dlhodobej konkurencieschopnosti výrobného centra a zároveň
vytvára podmienky pre ocenenie zamestnancov a ich osobný rozvoj.
(Zdroj: TASR)

Železniční odborári sa nedohodli s vedením
Štvrté kolo kolektívneho vyjednávania zástupcov odborových organizácií
a vedenia Železníc Slovenskej republiky neprinieslo dohodu na znení
návrhu novej kolektívnej zmluvy. Pretože nedošlo ani k dohode na
dátume predĺženia platnej kolektívnej zmluvy, bolo kolektívne
vyjednávanie ukončené. (Zdroj: TASR)

Proxenta kúpila budovu od Prima banky
Niekdajšia centrála Ľudovej banky, neskôr Sberbank v Bratislave, zmenila
majiteľa. Novým vlastníkom nehnuteľnosti sa stala spoločnosť Proxenta.
Cena zostáva neverejná. (Zdroj: TASR)

Nové veže Portum budú stáť 100 mil. €
Developer TK Estate chce na budúci rok začať s výstavbou projektu
Portum, ktorý má doplniť novovznikajúcu štvrť na Mlynských nivách.
Celkové náklady na realizáciu odhadol developer na takmer 100 mil. €.
(Zdroj: Trend)

Penta posilňuje pozíciu v IT
Finančná skupina Penta prostredníctvom svojej dcéry Mediworx spolu s
jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a vo východnej
Európe Asseco kupujú tvorcu zdravotníckych informačných systémov
Prosoft Košice. Asseco Central Europe i Mediworx majú mať v košickej IT
firme rovnaký 50 % -ný podiel. (Zdroj: Hospodárske noviny)

CSM Industry v Tisovci modernizuje výrobu
Firma CSM Industry, ktorá je výrobcom univerzálnych dokončovacích
strojov UDS, chce v Tisovci optimalizovať a modernizovať výrobný proces
a prevádzku. Plánuje odstrániť zastaralé a nepotrebné haly a priľahlé
objekty a následne postaviť nové objekty a zariadenia pre potreby výroby
UDS. Odhadované náklady projektu sú 3 mil. €. Firma vznikla v roku 2017
a hneď v prvom roku hospodárenia dosiahla tržby viac ako 4 mil. €. Viac
informácií nájdete na www.platformasims.sk (Zdroj: SIMS)

Nezamestnanosť v novembri opäť klesla
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informoval, že miera evidovanej
nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v novembri tohto roka 5,09 %. V
porovnaní s októbrom 2018, keď bola 5,23 %, klesla o 0,14 percentuálneho
bodu (p. b.). Medziročne sa znížila o 0,86 p. b. Slovensku sa tento rok
zrejme podarí stlačiť nezamestnanosť na 5 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Ministerstvo životného prostredia SR spustí s príchodom nového roka do
ostrej prevádzky druhú časť informačného systému odpadového
hospodárstva. Ministerstvo od tohto kroku očakáva jednoduchšiu
prístupnosť pre užívateľov s nižšími skúsenosťami s elektronickými
službami. Portál bude tiež obsahovať odkazy na odbornú legislatívu
odpadového hospodárstva. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Fed zvýšil kľúčový úrok o 0,25 p.b.
Americká centrálna banka Fed v súlade s očakávaniami zvýšila kľúčový
úrok o štvrť percentuálneho bodu a znížila vyhliadky sprísňovania
menovej politiky v budúcom roku. Bolo to štvrté zvýšenie v tomto roku a
deviate od začiatku aktuálneho cyklu normalizácie sadzieb v decembri
2015. (Zdroj: TASR)

BoE nezmenila výšku úroku
Výbor pre menovú politiku Bank of England (BoE) jednohlasne rozhodol o
ponechaní kľúčového úroku na úrovni 0,75 %. BoE uviedla, že neistota v
súvislosti s brexitom sa počas uplynulého mesiaca výrazne zvýšila.
(Zdroj: TASR)

Švédska Riksbank zvýšila úrokovú sazdbu
Švédska centrálna banka Riksbank nečakane zvýšila hlavnú úrokovú
sadzbu o 25 bázických bodov z -0,50 % na -0,25 % prvýkrát za vyše sedem
rokov. Zvýšenie sadzby síce naznačovala, ekonómovia však počítali s tým,
že to urobí až na budúci rok. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

USA zrušia sankcie voči firmám Olega Deripasku
Americké ministerstvo financií zruší sankcie voči firmám patriacim do
majetku ruského oligarchu Olega Deripasku, vrátane hlinikárenského
koncernu Rusal a firmy En+. USA tak rušia najtvrdšie sankcie, aké zaviedli
od anexie polostrova Krym Rusmi v roku 2014. (Zdroj: TASR)

Trump nepodpíše zákon o dočasnom financovaní
Americký prezident Donald Trump nepodpíše návrh zákona o dočasnom
financovaní federálnych inštitúcií, pretože v ňom nie je zahrnutá suma
5 mld. $ na výstavbu protimigračného múru na hraniciach s Mexikom.
Čiastočné zastavenie prísunu financií, tzv. shutdown, hrozí niektorým
americkým federálnym inštitúciám od 21. decembra. Ak by sa nepodarilo
schváliť aspoň krátkodobé financovanie, reštrikcie by ešte pred
Vianocami mohli postihnúť viac ako 800 000 federálnych zamestnancov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

EK poskytla dotácie štyrom krajinám
Európska komisia poskytla dodatočnú pomoc štyrom členským krajinám
EÚ v hodnote 305 mil. € v záujme riešenia nelegálnej migrácie a lepšieho
riadenia štátnych hraníc. Finančná pomoc je určená pre Grécko,
Taliansko, Cyprus a Chorvátsko. (Zdroj: TASR)

Prebytok eurozóny sa zvýšil

MŽP podporí bezpečnú pitnú vodu
Ministerstvo životného prostredia SR plánuje poskytnúť v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia 25,37 mil. € z
kohézneho fondu na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní
povrchových vôd. Cieľom je bezpečná pitná voda. (Zdroj: TASR)

ZAP sa stále nedohodol s VšZP
Vedenie Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa s predstaviteľmi
Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ani vo štvrtok nedohodlo na
podmienkach zmlúv pre približne 1 000 poskytovateľov ambulantnej
zdravotnej starostlivosti. (Zdroj: TASR)
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Podľa informácií Európskej centrálnej banky prebytok bežného účtu
platobnej bilancie v októbri 2018 stúpol na 23 mld. € z 18 mld. €
v septembri tohto roka. (Zdroj: TASR)

Altria Group kúpil podiel na elektronických cigaretách
Americký tabakový koncern Altria Group, ktorému patria cigaretové
značky Marlboro či Chesterfield, kúpi 35 % podiel v populárnej
sanfranciskej firme vyrábajúcu elektronické cigarety Juul Labs za 12,8
mld. $. (Zdroj: Trend)
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