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Najviac cudzincov pracujúcich u nás je zo Srbska

ZSSK bude opravovať vozne
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) hľadá dodávateľa na opravy
osobných vozňov. Cenu za zákazku dopravca predpokladá vo výške 5,92
mil. €. ZSSK delí zákazku na dve časti. Prvá sa týka opráv osobných vozňov
radu Bdt. Druhá časť zákazky je zameraná na opravy vložených vozňov
radu 063. (Zdroj: TASR)

Približne 65-tisíc cudzincov pracovalo na Slovensku ku koncu októbra
tohto roka. Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu
majú občania Srbska. Tých na Slovensku ku koncu októbra pracovalo
takmer 15-tisíc. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
EÚ schválila dohodu o brexite

Český pivovar investuje na Slovensku
Český pivovar Svijany pokračuje na Slovensku v investíciách. Na začiatku
novembra otvoril po šiestich mesiacoch výstavby novú skladovú halu a
administratívnu budovu v Leopoldove. Celková investícia dosiahla 1,4 mil.
€. (Zdroj: SME)

Lídri EÚ schválili na mimoriadnom summite v Bruseli dohodu o vystúpení
Spojeného kráľovstva z Únie a politickú deklaráciu o budúcich vzťahoch
medzi Britániou a EÚ. Dokument musia ešte odobriť aj v Európskom
parlamente a v britskom zákonodarnom zbore. (Zdroj: TA3)

Podiel nákladnej cestnej dopravy v EÚ rastie

NDS investuje 5,3 mil. € do opráv pri Košiciach
Národná diaľničná spoločnosť chce vynaložiť na opravy vozoviek v
pôsobnosti Správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice za štyri roky 5,29
mil. €. Opravy vozoviek rýchlostných ciest majú za cieľ zlepšiť
prevádzkovú spôsobilosť vozovky. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Policajti potrebujú nové kamery
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávku
kamerových systémov pre policajtov. Celková odhadovaná hodnota
nákupu je viac ako 99,5 mil. €. Kamerové systémy majú byť určené pre
monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a
súvisiacej infraštruktúry. (Zdroj: TASR)

Zubári nie sú spokojní s financovaním
Slovenská komora zubných lekárov nie je spokojná s výsledkami rokovaní
so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o cenových podmienkach
od 1. januára 2019. Žiada reálne dofinancovanie výkonov. (Zdroj: TASR)

O štátne občianstvo prišlo 2 633 ľudí
Ministerstvo vnútra informovalo, že Zákon o štátnom občianstve pripravil
doteraz o slovenský pas 2 633 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské
občianstvo prijatím českého občianstva. (Zdroj: TASR)

Podľa údajov Eurostatu nákladná cestná doprava v Európskej únii
vyjadrená v tonokilometroch medzi rokmi 2016 a 2017 stúpla o 4,5 %. V
rokoch 2013 až 2017 sa zvýšila o 11,8 %. (Zdroj: TASR)

Európskej komisii sa nepáči objem vývozu Nemecka
Fakt, že Nemecko podstatne viac vyváža, než dováža, sa opakovane
stretáva s kritikou obchodných partnerov. Európska komisia prehĺbi
skúmanie tejto neželanej nerovnováhy, o ktorej sa hovorí už niekoľko
rokov. (Zdroj: TASR)

Pripravujú nový projekt plynovodu
Izrael chce podľa informácií ministra energetiky Juvala Steinitza do roka
2025 dodávať do Európy veľké množstvá zemného plynu. Ten by mal
prúdiť aj z Cypru. Príslušnú dohodu majú vo februári podpísať Izrael,
Grécko, Cyprus a Taliansko. (Zdroj: SME)

Rating Maďarska je na stupni Baa3
Ratingová agentúra Moody's Investors Service potvrdila hodnotenie
úverovej spoľahlivosti Maďarska na stupni Baa3 so stabilným výhľadom.
Predpovedala tiež, že maďarská ekonomika tento rok vzrastie o 4,3 % a v
budúcom roku o 3,4 %. (Zdroj: Pravda)

Jadrová elektráreň v Poľsku bude stáť v roku 2033

Slovenské domácnosti sa zadlžujú rýchlo
Zadlženie slovenských domácností rastie najprudším tempom v celej
Európskej únii. Pod rast úverov sa podpísal rast demografie, ale aj
príjmov. Záujem o vlastné bývanie majú najmä mladí ľudia. (Zdroj: TASR)

Slovensko je v platení daní na 48. mieste
V rebríčku hodnotenia systému platenia daní Paying Taxes 2019 obsadilo
Slovensko 48. miesto, oproti minulému roku si tak polepšilo o jednu
pozíciu. Na umiestnenie SR má negatívny vplyv najmä desiate najvyššie
daňové zaťaženie v rámci krajín Európskej únie a Európskeho združenia
voľného obchodu. V rámci V4 Slovensko stratilo pozíciu lídra v tejto
oblasti. Vystriedala ho Česká republika. (Zdroj: SME)

Firmy plánujú rozdávať koncoročné odmeny
Podľa prieskumu budú štedré najmä stredné a veľké firmy, odmeny by sa
však mohli ujsť aj niektorým pracovníkom v malých podnikoch.
Najčastejšie pritom plánujú zamestnávatelia vyplácať odmeny vo výške
do 300. (Zdroj: TASR)

Odmietli sme Pakt o migrácii
Podľa oficiálneho stanoviska našej vlády Pakt OSN o migrácii
nepodporíme. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pomáhal
strategický dokument pripravovať v čase, keď predsedal Valnému
zhromaždeniu OSN. Nedávno vyhlásil, že ak Slovensko pakt nepodporí,
odíde z postu ministra zahraničných vecí. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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Prvý poľská jadrová elektráreň má začať prevádzku v roku 2033, ak dá
vláda projektu zelenú. Podľa návrhu energetickej stratégie do roku 2040
poľského ministerstva energetiky má byť kapacita elektrárne 1,0 až 1,5
GW. (Zdroj: Pravda)

Najviac kryptomien ťaží Čína
Lídrom v ťažbe kryptomien je v súčasnosti Čína, kde má svoje prevádzky
väčšina výrobcov špecializovaného hardvéru. Ázijská krajina má zároveň
aj najväčšiu počítačovú výkonnosť spomedzi všetkých krajín. (Zdroj:
TASR)

Barilla vstupuje na trh čokoládových nátierok
Čokoládovo-oriešková nátierka Nutella talianskej rodinnej firmy Ferrero
dlho zaujímala výnimočné miesto v regáloch supermarketov na celom
svete. Talianska spoločnosť Barilla však pripravuje na budúci rok vstup do
sveta čokolády. Jej nový produkt Crema Pan di Stelle sa pokúsi využiť v
konkurenčnom súboji slabé miesto Nutelly, ktorým je použitie palmového
oleja pri výrobe. (Zdroj: TASR)

Aston Martin vyrobí v tomto roku 6 400 áut
Britský výrobca luxusných automobilov Aston Martin zatiaľ nezaznamenal
pokles na svojich kľúčových trhoch a do roka 2025 chce zdvojnásobiť svoju
produkciu. V tomto roku mal vyrobiť 6 400 vozidiel aj napriek klesajúcemu
dopytu v Číne a obavám z odchodu Británie z Európskej únie.
(Zdroj: TASR)
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