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ponúkaných sortimentov a ohrozuje finančnú politiku pri dodávkach
dreva a odbyte výrobkov z nich. (Zdroj: TASR)

MHSR chce na východe strategický park

Platy nelekárskych zdravotníckych pracovníkov stúpnu

Pri Haniske neďaleko Košíc má vyrásť priemyselný park vrátane závodu na
výrobu automobilov. Podľa zámeru bude výstavba areálu investora z
automobilového priemyslu prebiehať v dvoch fázach, pričom v prvej fáze
sa predpokladá kapacita výroby 30 vozidiel za hodinu, t.j. 150 000 vozidiel
ročne. Uvažuje sa aj nad potenciálnym rozšírením výroby v druhej fáze na
celkový objem výroby 300 000 áut ročne. S výstavbou sa má začať na
budúci rok. Predpokladané investičné náklady vo výške viac ako 1 mld. €.
(Zdroj: TASR)

Zamestnávanie cudzincov sa zrýchli

Najvyšší súd SR potrebuje nový informačný systém
Priemerná dĺžka konaní na Najvyššom súde SR by sa mala znížiť z 214 dní
v roku 2016 na 150 dní v roku 2022. Zrýchlenie konaní má priniesť nový
informačný systém. Hodnota národného projektu „Informačný systém
Kancelárie Najvyššieho súdu“ je 5 432 245 € z Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7. (Zdroj: TASR)

Zhotoviteľ tunela Višňové prepúšťa zamestnancov
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) je znepokojená postupom
zhotoviteľa úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové. NDS opakovane
vyslovovala nespokojnosť s činnosťou zhotoviteľa pre nedodržiavanie
harmonogramu výstavby. Podľa medializovaných informácií sa má vraj zo
stavby stiahnuť hlavný člen konzorcia, talianska spoločnosť Salini
Impregilo. Údajne už prepustili viac ako 70 ľudí. Úsek diaľnice D1 Lietavská
Lúčka – Višňové – Dubná Skala má byť po dokončení dlhý takmer 14
kilometrov, cena stavebných prác je takmer 500 mil. € Súčasťou stavby je
aj 7,5-kilometrový tunel Višňové, ktorý má byť po dokončení najdlhším
diaľničným tunelom na Slovensku. (Zdroj: TASR)

Váhostav bude rekonštruovať bratislavský hrad
Dcérska spoločnosť stavebnej firmy Váhostav-SK, firma VHS-PS, začne
rekonštruovať budovu na severných hradbách a opravovať ďalších 7
objektov. Cena týchto prác dosiahne 16,2 mil. €. Spoločnosti VHS-PS,
ktorá vznikla koncom roku 2016 pomôže česká stavebná firma VW Wachal
rodiny Wachalovcov a bezpečnostná agentúra z Brna Trade Fides. Tá dodá
bezpečnostné systémy a technológie na ochranu majetku. (Zdroj:
Hospodárske noviny)

V Námestove bude nové nákupné centrum
Martinská firma MG DEVELOPMENT BETA plánuje postaviť nové nákupné
centrum v Námestove v novobudovanom areáli Luthor Park. Začiatok
výstavby predpokladajú v marci 2020 a ešte v tom istom roku v októbri by
už prevádzka s 10 obchodmi mala začať fungovať. Predpokladané náklady
na stavbu sú odhadované v objeme 5,6 mil. €. Firma vznikla v máji tohto
roku ako 100 % dcéra MAYFLOWER GROUP, za ktorou stoja podnikatelia
Andrej Mardiak a Lukáš Šarközi. Viac informácií nájdete na
http://www.platformasims.sk (Zdroj: SIMS)

Spartak Trnava bude fungovať bez podpory Poóra
Podnikateľ Vladimír Poór oznámil odchod z futbalového klubu FC Spartak
Trnava. Spartak je klub, ktorý pri súčasných príjmoch a výdavkoch
nedokáže bez peňazí Vladimíra Poóra existovať. Ročne investoval do
futbalového klubu zhruba 3,5 mil. €, ktoré bude musieť teraz klub zarobiť
vlastnou snahou. (Zdroj: TREND)

NAKA bude mať nového šéfa
Peter Hraško končí vo funkcii šéfa Národnej kriminálnej agentúry Prezídia
Policajného zboru (NAKA), a to kvôli výsluchom organizátorov protestov
Za slušné Slovensko na základe anonymného trestného oznámenia.
(Zdroj: Pravda)

Kvalita ponúkaného dreva sa znižuje
Zväz spracovateľov dreva SR vníma situáciu na trhu s drevom za kritickú,
a to kvôli zvyšujúcemu sa podielu tzv. kalamitného dreva nielen zo
Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Značne to vplýva na kvalitu

www.sims.sk

Platy nelekárskych zdravotníckych pracovníkov sa od nového roka zvýšia
o 10 %. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o zdravotných
poisťovniach. (Zdroj: TASR)
Na Slovensku sa má zefektívniť zamestnávanie ľudí z tretích krajín.
Uplatnenie majú nájsť najmä v profesiách, v ktorých je nedostatok
pracovnej sily. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti,
ktorú schválila vláda. Od začiatku tohto roka do 18. októbra
zamestnávalo 1 384 zamestnávateľov štátnych príslušníkov tretej krajiny,
z toho 143 zamestnávateľov zamestnáva štátnych príslušníkov tretej
krajiny v profesiách, kde bol identifikovaný nedostatok pracovnej sily.
(Zdroj: TASR)

Minister zahraničných vecí podá demisiu
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Miroslav Lajčák sa v nadväznosti na štvrtkové prijatie uznesenia NR SR o
Globálnom pakte OSN o migrácii rozhodol podať demisiu.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Dohoda o brexite je podľa britov jediná možná cesta
Guvernér britskej centrálnej banky Mark Carney varoval, že väčšina
britských firiem nie je pripravená na brexit bez dohody. Prípadný
chaotický brexit môže stiahnuť britskú ekonomiku do najhlbšej recesie od
druhej svetovej vojny, pričom jeho negatívne dôsledky by boli väčšie, než
spôsobila posledná globálna finančná kríza z roku 2008. (Zdroj: TASR)

Podľa ECB je možný aj neriadený brexit
Európsky finančný systém zvládne aj chaotický, neriadený odchod
Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ak budú banky a finančné
inštitúcie dobre pripravené na toto riziko. Podľa Európskej centrálnej
banky (ECB) akékoľvek dôsledky brexitu bez dohody v eurozóne by boli
dočasné a pravdepodobne by viedli skôr k vyšším nákladom, než k
redukcii dostupných služieb. (Zdroj: TASR)

Clá na čínske autá v USA môžu byť až 40 %
Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer skúma všetky dostupné
nástroje na zvýšenie dovozných ciel na čínske autá na 40 %. To je výška
dovozného cla, ktorú Čína stanovila v rámci odvetných opatrení vo
vzájomnom obchodnom konflikte na autá vyrobené v USA. (Zdroj: TASR)

Británia a USA sa dohodli na leteckej preprave
Spojené štáty americké a Veľká Británia dosiahli dohodu „o otvorenom
nebi“, t.j. o zachovaní leteckej prepravy medzi oboma krajinami po
brexite. Pre lietadlá prichádzajúce z Veľkej Británie zmluva zachováva
rovnaký prístup do USA, aký majú na základe terajšej dohody o leteckej
preprave medzi USA a Európou. Po brexite sa na Britániu nebude
vzťahovať zmluva medzi USA a Európskou úniou. (Zdroj: Pravda)

Firma Bayer prepustí 12 tisíc ľudí
Nemecký farmaceutický gigant Bayer AG globálne zruší 12 tisíc
pracovných miest v snahe o redukciu nákladov. Významný počet
pracovných miest z tohto objemu sa zruší v Nemecku. V súčasnosti Bayer
celosvetovo zamestnáva 118 200 ľudí. (Zdroj: SME)

EÚ disciplinárne zasiahne proti Taliansku
Zástupcovia vlád členských krajín Európskej únie vo štvrtok podporili
disciplinárny postup proti Taliansku pre jeho rozpočet na budúci rok.
Hospodársky a finančný výbor Rady EÚ podľa zdroja prijal uznesenie, že
disciplinárne konanie s Talianskom je oprávnené. (Zdroj: Pravda)
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