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konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má zvýšiť dostupnosť tohto spôsobu
oddlženia, platí od marca 2017. (Zdroj: TASR)

ZAP a VšZP sa stále nedohodli
Spor medzi časťou ambulantných poskytovateľov a Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou (VšZP) naďalej trvá. Posun neprinieslo ani
stretnutie ministerky zdravotníctva, vedenia poisťovne a Zväzu
ambulantných poskytovateľov, poukazujúceho na približne 1 000 lekárov,
ktorí nemajú podpísané zmluvy s VšZP. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma Tatralift prerazila v Južnej Kórei
Kežmarskej spoločnosti Tatralift, a. s., sa podarilo vstúpiť na juhokórejský
trh. V meste Yeosu stavia sedačkovú lanovku, ktorá bude kľúčová pre
prevádzku novej atrakcie zábavného centra. Plánuje ju zrealizovať v
prvom polroku 2019. Súčasne s týmto projektom prebiehajú rokovania o
možnej dodávke gravitačnej dráhy Tatrabob. (Zdroj: TASR)

Firma EEI nebude prevádzkovať parkovanie v Košiciach
Mesto Košice sa v zmysle všeobecne záväzného nariadenia stáva od
januára 2019 namiesto spoločnosti EEI výlučným prevádzkovateľom
parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Prevádzkovať parkovací
systém v Košiciach chce aj súčasný prevádzkovateľ, spoločnosť EEI. Tá už
skôr vyhlásila, že bude naďalej vykonávať svoje zmluvné povinnosti a
práva v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej do roku 2022. (Zdroj: TASR)

Aeromobil sa bude v roku 2019 testovať

GDPR má vplyv na nábor zamestnancov
Podľa personálnych agentúr do náborovej práce v roku 2018 výrazne
zasiahla legislatívna úprava ochrany osobných údajov GDPR, ktorá
vyťažuje personalistov. Veľkým prelomom bolo aj zavedenie zákonnej
povinnosti zverejňovať minimálnu garantovanú mzdu.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Priebežné čerpanie eurofondov je uspokojivé
Slovensko má v programovom období 2014 až 2020 vo výzvach a
vyzvaniach viac ako 90 % z vyše 15 mld. €, zakontrahovaná je polovica a
vyplatených je 20 %. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Trump chce zakázať používanie zariadení Huawei a ZTE
Americký prezident uvažuje, že na budúci rok prezidentským nariadením
zakáže domácim firmám používať telekomunikačné zariadenia čínskych
spoločností Huawei a ZTE. To by bol ďalší krok Trumpovej administratívy
v snahe dostať Huawei a ZTE z amerického trhu. USA obviňujú firmy, že
pracujú na príkaz čínskej vlády a ich zariadenia môžu byť využité na
sledovanie. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovenská technologická spoločnosť AeroMobil napreduje s vývojom
lietajúceho auta. V Bratislave sa už vyrábajú prvé komponenty z vysoko
kvalitných uhlíkových kompozitov. Všetko nasvedčuje tomu, že budúci
rok bude unikátny funkčný prototyp AeroMobil 4.0 pripravený na
testovanie. (Zdroj: Hospodárske noviny)

USA a Čína budú pokračovať v rokovaniach o obchode

Firma Pikaro Trading SEobchoduje s čínskym gigantom

Americký výrobca elektromobilov Tesla v snahe zvýšiť prienik na čínsky
trh zaregistroval v Číne dcéru z oblasti finančného lízingu s vlastným
kapitálom 30 mil. $. Spoločnosť bude okrem lízingu vykonávať aj
poradenstvo. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma obchoduje so srbskou oceliarňou HBIS Group Serbia Iron & Steel,
ktorá patrí do portfólia čínskej Hebei Iron and Steel Group. V lete pritom
ubehli dva roky, odkedy sa oceliarsky obor z Číny nazývaný aj HBIS alebo
He Steel Group pevne usadil na Balkáne. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovenská pošta chce byť efektívnejšia
Po prijatých úsporných krokoch, ktoré zefektívnili prevádzku Slovenskej
pošty, prichádzajú ďalšie opatrenia, ktoré pošte zabezpečia lepšie
hospodárenie ako pôvodne predpokladala. V praxi to znamená, že
očakávaná strata bude nižšia. (Zdroj: TASR)

Rekreačné poukazy začnú platiť od januára
Povinnosti súvisiace s rekreačnými poukazmi pre zamestnancov, ktoré
zaviedla novela Zákonníka práce, budú platné už od 1. januára 2019.
Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov, bude
povinný zamestnancovi s pracovným pomerom trvajúcim minimálne 24
mesiacov vyplatiť príspevok na rekreáciu. (Zdroj: TASR)

Finančná správa zakročila voči hazardu na webe
Finančná správa už zakročila voči 610 webovým sídlam so zakázanou
ponukou. Celkovo už na základe výzvy finančnej správy ukončilo svoju
činnosť 282 z nich. Finančná správa zároveň spolupracuje aj so súdmi, s
cieľom zablokovať účet a zároveň aj samotnú webstránku.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Termín spustenia systému eKasa sa blíži
Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja od 1. júla 2019,
pričom platí, že pripájať sa bude možné od 1. apríla do 30. júna budúceho
roka. Z ERP sa stanú on-line registračné pokladnice (ORP). Pokladnicou
tak bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj počítač, tablet či mobil.
(Zdroj: TASR)

Záujem o osobný bankrot stúpa
Podľa údajov Centra právnej pomoci počet ľudí, ktorí sa zaujímajú o
osobný bankrot, oproti roku 2017 výrazne stúpol, a to takmer
dvojnásobne. Nové pravidlá osobného bankrotu, resp. novela zákona o
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V obchodnom spore medzi Čínou a USA sa ukazujú signály ďalšieho
uvoľnenia. Predstavitelia oboch krajín sa stretnú v januári a budú rokovať
o obchode. (Zdroj: TASR)

Tesla založila v Číne lízingovú spoločnosť

Francúzi kúpili londýnske letisko Gatwick
Francúzsky stavebný a infraštruktúrny koncern Vinci prevezme väčšinu v
londýnskom letisku Gatwick. Vinci zaplatí za 50,01 % podiel 3,22 mld. €.
Zvyšný podiel v letisku patrí firme Global Infrastructure Partners.
(Zdroj: TASR)

V Česku sa vyrobilo rekordne veľa automobilov
V Českej republike sa tento rok vyrobil rekordný počet, takmer 1,45
milióna vozidiel. V medziročnom porovnaní ide o zvýšenie o 3 %.
(Zdroj: TASR)

JPMorgan zaplatí pokutu 135 mil. $
Americká investičná banka JPMorgan Chase & Co zaplatí vyše 135 mil. $
(118,34 mil. €) neoprávnených ziskov a dodatočnej pokuty za nesprávne
používanie tzv. predbežne vydaných amerických vkladových listov (ADR).
JPMorgan je už ôsma inštitúcia, ktorú Komisia pre burzy cenných papierov
obvinila z podobných praktík. (Zdroj: TASR)

USA nezverejnia počas shutdownu hospodárske údaje
Úrad ekonomických analýz amerického ministerstva obchodu nebude
počas čiastočného pozastavenia financovania federálnych inštitúcií, tzv.
shutdownu, zverejňovať hospodárske údaje. Vzhľadom na neschválenie
rozpočtových prostriedkov Kongresu na rok 2019 je ministerstvo obchodu
zatvorené. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

V Nemecku nevyčerpali 25 mld. € na investície
V nemeckom rozpočte zostalo nevyužitých zhruba 25 mld. € určených na
investície. Dôvodom sú preťažené plánovacie úrady, ako aj vyťaženosť
stavebného sektora. 14 mld. € v spolkovom rozpočte je napríklad na
rozvoj širokopásmového pripojenia. Ďalšie prostriedky zostali v obecnom
investičnom fonde, ktorý vznikol v roku 2015 a má podporovať napríklad
sanáciu škôl či mestský rozvoj. (Zdroj: TASR)
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