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Minerálku Maštinská čakajú inovácie
Spoločnosť Maštinec Poltár obnoví plničku minerálnej vody Maštinská.
Pred desiatimi rokmi prestala fungovať, firma v súčasnosti predložila
zámer inovácie výroby. Spoločnosť chce inštalovať nový výrobník nápojov
a vybudovať mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd. Výška
investície je približne 1,3 milióna eur. Inovácie by mali ukončiť do roku
2020. V závode nájde prácu približne 10 ľudí. Viac informácií o spoločnosti
sa dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Agrorezort má rozpočet pre rok 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude
v nasledujúcom roku hospodáriť so sumou 1,19 miliardy eur. Pre rozvoj
vidieka je vyčlenených 300,56 milióna eur. Na priame platby je
naplánovaná suma 472,15 milióna eur. (Zdroj: TASR)

Babičkin dvor znižuje počet klietkových chovov
Spoločnosť Babičkin dvor z Veľkého Krtíša sa zaväzuje k zásadným
krokom, ktoré smerujú k lepšiemu životu nosníc a k väčšej podpore
regionálnych dodávateľov. Vyplýva to z Charty farmára, ktorú spoločnosť
založila. Do roku 2024 chce znížiť podiel klietkových chovov zo súčasných
72 percent na 23 percent. Spoločnosť v minulom roku dosiahla tržby 10,8
milióna eur. Produkciu v malom rozsahu exportuje do Poľska a Česka. Viac
informácií o spoločnosti sa dozviete na https://platforma.sims.sk
(Zdroj: SIMS)

Založili Slovenskú alianciu pre batérie
Na Slovensku bola založená Slovenská aliancia pre batérie (Slovak Battery
Alliance). Cieľom aliancie je, aby Slovensko ostalo veľmocou vo výrobe
automobilov, ale aby bolo aj veľmocou vo výrobe elektrických
automobilov. (Zdroj: TASR)

Obchodná vojna sa dotkne aj Slovenska
Ak sa obchodná vojna medzi USA a Čínou zosilní, dotkne sa to aj
slovenskej ekonomiky a slovenských investorov. Uviedol to Peter Baláž
z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Národné
ekonomiky budú nútené zavádzať rôzne individuálne ochranné
protiopatrenia, aby udržali domácu produkciu a zamestnanosť, a to na
úkor obmedzovania dovozu. (Zdroj: TASR)

Amazon spúšťa vzdelávací program Career Choice
Spoločnosť Amazon spúšťa na Slovensku vzdelávací program Career
Choice, ktorým chce podporiť ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov a
naštartovať tak ich kariéru. Záujemcom preplatia až 95 percent nákladov
na školenia. Zamestnanci tak ročne môžu získať až 1400 eur. Do programu
Career Choice sa od jeho spustenia v roku 2012 zapojilo viac než 16 000
zamestnancov. Momentálne prebieha v 13 krajinách. (Zdroj: TASR)

Tender na výstavbu úseku Kriváň - Mýtna sa predlžuje
Verejná súťaž na výstavbu vyše deväťkilometrového úseku rýchlostnej
cesty R2 Kriváň - Mýtna sa predlžuje. Národná diaľničná spoločnosť po
tretíkrát predĺžila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk do 9.
novembra. Stavebné práce potrvajú asi štyri roky. Predpokladaná cena je
280,9 miliónov eur s DPH. (Zdroj: SME)

Firme Minit Slovakia rastú tržby
Rodinná spoločnosť Minit Slovakia z Dunajskej Stredy bola v minulosti
známa ako Fornetti. Neskôr vlastníctvo zahraničnej licencie zrušili a začali
piecť pod vlastnou značkou Minit. V súčasnosti dodávajú predpečené
mrazené pečivo aj veľkým obchodným reťazcom. V minulom roku narástli
Minitu tržby na 28,5 milióna eur. V predchádzajúcom to bolo 22,5 milióna
eur. Viac informácií o spoločnosti sa dozviete na https://platforma.sims.sk
(Zdroj: TREND/SIMS)

Posun v súťaži na rekonštrukciu električkovej trate
V súťaži na rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v
Bratislave, ktorá bola vyhlásená v lete 2017 a zastavila sa pri
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vyhodnocovaní
ponúk,
nastal
posun.
Úrad
pre verejné
obstarávanie napokon rozhodol v prospech hlavného mesta, ktoré tak
môže v procese pokračovať. Kedy sa s obnovou radiály začne, však stále
nie je známe. Mesto to musí stihnúť do roku 2023. Celkové náklady na
rekonštrukciu radiály sú približne 67 miliónov eur. (Zdroj: SME)

Billa je na Slovensku 25 rokov
Billa plánuje na slovenskom trhu v tomto roku prekonať v hrubých tržbách
za predaj tovaru hranicu 700 miliónov eur. Spoločnosť u nás pôsobí 25
rokov a za toto obdobie preinvestovala 525 miliónov eur. V tomto roku
preinvestujú 45 miliónov eur. Financie šli na vybudovanie centrálneho
skladu, rekonštrukciu predajní a do ekologických opatrení. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
V USA rekordne klesla nezamestnanosť
Nezamestnanosť v USA klesla na 3,7 percenta, čo je najnižší údaj za
posledných 49 rokov. Podľa odhadov FED sa ekonomika bude aj naďalej
odvíjať pozitívne. (Zdroj: Denník N)

Unilever ostáva v Británii
Britsko-holandský výrobca spotrebiteľského tovaru Unilever ustúpil od
svojho zámeru presťahovať sa do Holandska. Dôvodom bola mohutná
opozícia britských akcionárov, ktorí sa obávali, že koncern by tak mohol
byť vyradený z akciového indexu FTSE 100. (Zdroj: TREND)

Zlato zdraželo, ropa stagnuje
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú
referenčnú cenu, v závere uplynulého týždňa zlacnela o 0,5 percenta na
84,16 dolárov za barel. Zlato zdraželo o 0,3 percenta na 1 205,60 dolárov
za uncu. (Zdroj: SME)

Lagardére odsúhlasila predaj časopisov
Francúzska mediálna skupina Lagardére Group odsúhlasila predaj
siedmich časopisov vrátane spoločnosti Elle spoločnosti Czech Media
Invest. Výška investície prekročí 50 miliónov eur. (Zdroj: ČTK)

Švajčiarske banky poskytujú dáta daniarom
Švajčiarske banky začali automaticky zdieľať údaje o klientoch s
daňovými úradmi v desiatkach ďalších krajín. Éra švajčiarskych
bankových účtov zahalených tajomstvom sa tak oficiálne skončila.
Uviedla to Federálna daňová správa, ktorá týmto krokom chce zredukovať
daňové podvody. (Zdroj: Pravda)

Mercedes chce konkurovať Tesle
Mercedes svojím modelom e-auta EQ vyzval na súboj spoločnosť Teslu.
Chce jej konkurovať svojím modelom elektrického automobilu.
V americkom Tuscaloose sa symbolicky začala výstavba závodu na výrobu
batérií do áut s elektrickým pohonom. Investícia je vo výške 869 miliónov
eur. (Zdroj: TASR)

Indicko-ruský summit priniesol nové kontrakty
Indicko-ruský summit otvoril nové obchodné možnosti medzi oboma
krajinami. V pláne je modernizácia železničných tratí, dobudovanie
jadrových elektrární a tiež spolupráca zameraná na ťažbu nerastných
surovín na Sibíri a ruskom Ďalekom východe. (Zdroj: TASR)

UniCredit chce viac žien vo vedúcich funkciách
Do roku 2022 chce talianska banková skupina UniCredit obsadiť 20
percent vedúcich funkcií ženami. Na tento účel vytvoria tím, ktorý sa má
postarať o rovnoprávnosť šancí v rámci celej skupiny. (Zdroj: TASR)

Rakúska ekonomika oslabí na dve percentá
Pre Rakúske hospodárstvo sú hlavnými rizikovými faktormi dôsledky
brexitu a medzinárodné obchodné konflikty. Ekonomické ústavy
informovali, že tempo rastu ekonomiky sa v roku 2019 spomalí na 2
percentá. (Zdroj: TASR)
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