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Slovenské elektrárne sa prepadli do straty

ČEZ ESCO sa stala spoločníkom firmy Bytkomfort
Spoločnosť ČEZ ESCO kúpila 49 percent akcií firmy Bytkomfort. Podiel
spoločnosť získala od rakúskej firmy Facilitycomfort Energie- und
Gebäudemanagement GmbH. Firma Bytkomfort vlastní okrem
centrálneho tepelného zdroja a systému zásobovania teplom v Nových
Zámkoch aj kotolňu v Bratislave a v Hurbanove. (Zdroj: TASR)

Prijali 35 opatrení pre inteligentný priemysel
Akčný plán inteligentného priemyslu SR poskytuje súbor 35 opatrení,
ktoré by sa mali zrealizovať do konca roku 2020. Návrh rezortu
hospodárstva schválil vládny kabinet. Dôvodom je to, že viac ako 25
percent HDP tvorí priemysel a Slovensko musí reagovať na trendy v
digitalizácii. (Zdroj: TASR)

Rezort dopravy očakáva z eurofondov 200 miliónov eur
Ministerstvo dopravy počíta v budúcom roku k schválenému rozpočtu aj
s financiami vo výške 200 miliónov eur v podobe realokácií eurofondov z
iných operačných programov. Peniaze použijú na opravy ciest. Uviedol to
minister Árpád Érsek. (Zdroj: TASR)

Najväčší výrobca elektriny je v strate. Štátnemu podniku Slovenské
elektrárne pomohli k zápornému výsledku nevýhodné obchody na
komoditnej burze a problémy v elektrárni v Mochovciach. V tomto roku
dosiahnu elektrárne stratu 21 miliónov eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Medzinárodný obchod klesne
Obchodná vojna medzi USA a Čínou zníži medzinárodný obchod o 17
percent. Rast ekonomiky oboch krajín sa už spomalil. Informácie priniesla
Svetová obchodná organizácia. (Zdroj: TASR)

Ropná spoločnosť Chevron opúšťa Nórsko
Americký koncern Chevron je prvou veľkou ropnou spoločnosťou, ktorá
oficiálne končí v Nórsku. Odíde hneď po tom, ako sa dokončí proces
transferu posledného podielu Chevronu na prieskumnej licencii na nórsku
spoločnosť DNO. Aktivity v Nórsku obmedzujú aj ďalšie spoločnosti
a zameriavajú sa na iné zdroje ropy. (Zdroj: TASR)

Spotrebiteľské ceny v Grécku vzrástli

Nový odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 percenta z obratu zaplatia
slovenskí potravinári, poľnohospodári a zákazníci. Tvrdia to predstavitelia
Klubu 500. S návrhom nesúhlasia a žiadajú jeho stiahnutie. (Zdroj: TASR)

V septembri vzrástli v Grécku spotrebiteľské ceny medziročne o 1,1
percenta. Mierne zrýchlili tempo rastu, keď v auguste vzrástli oproti
rovnakému obdobiu minulého roka o 1 percento. Dosiahli tak
najvýraznejšie tempo za posledných 10 mesiacov. Informoval o tom
grécky štatistický úrad. (Zdroj: TASR)

Automobilový priemysel sa musí sústrediť na inovácie

Hotelová sieť Marriott expanduje v SAE

Klub 500 odmieta osobitný odvod pre reťazce

Účastníci panelovej diskusie v Bratislave o budúcnosti automobilového
priemyslu v Európe sa v stredu zhodli v tom, že firmy produkujúce autá
musia aj na Slovensku sústrediť svoju pozornosť na inovácie a aplikovaný
výskum.(Zdroj: TASR)

Zamestnávatelia doplatili poisťovni 10 miliónov eur

Hotelový reťazec Marriott International od začiatku tohto roka otvoril
v Spojených arabských emirátoch šesť hotelov. V najbližších piatich
rokoch chce v krajine posilniť svoju pozíciu na trhu. Do konca roka
pribudne 60 hotelov. Investícia vytvorí v SAE približne 5000 nových
pracovných miest. (Zdroj: TASR)

V auguste a septembri Sociálna poisťovňa odoslala zamestnávateľom
upozornenia na nedoplatky poistného za júl 2018. Odoslala 41 847 SMS a
e-mailov pre 28 824 zamestnávateľov. Celkovo dlhovali poisťovni 35,5
milióna eur. Následne zamestnávatelia doplatili 10,1 milióna eur.
(Zdroj: TASR)

Ekonomika Švédska spomalí pod dve percentá

Eximbanka v budúcom roku očakáva zisk 546-tisíc eur

Tržby Louis Vuitton vzrástli

Exportno-importná banka SR by mala za rok 2019 dosiahnuť zisk po
zdanení vo výške 546-tisíc eur. Počíta s tým návrh rozpočtu Eximbanky SR.
Hlavným cieľom je podpora exportu slovenských podnikateľov s dôrazom
na malé a stredné podniky.(Zdroj: TASR)

Železnice chcú vzdelávať zamestnancov
Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na vzdelávanie
zamestnancov vo vybraných profesiách. Na tento účel vyčlenili 1,2 milióna
eur. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk v tendri je do 12.
novembra, platiť musia minimálne do 31. januára 2019. (Zdroj: SME)

Minimálna mzda stúpne
Od budúceho roka stúpne minimálna mzda o 8,3 percenta na 520 eur
z aktuálnych 480 eur. Vláda schválila návrh rezortu práce. Zmena sa
dotkne približne 151-tisíc zamestnancov. (Zdroj: Denník N)

Veľkoobchodná cena elektriny rýchlo rástla
Doma i v zahraničí trh tlačia nahor najmä emisné povolenky. Cena
elektriny na burze Prague Energy Exchange s dodávkou na Slovensku v
roku 2019 začiatkom tohto týždňa už dosiahla nové deväťročné
maximum, keď v pondelok zatvorila na úrovni 60,5 eura za
megawatthodinu. (Zdroj: TASR)

DPH na stravovacie služby klesne
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 počíta s poklesom DPH na
ubytovanie z 20 na 10 percent. (Zdroj: Pravda)
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V budúcom roku čaká švédsku ekonomiku výrazné spomalenie rastu.
Tempo sa zníži pod 2 percentá. Očakáva sa horší vývoj investícií. Uviedol
to švédsky inštitút pre ekonomický výskum. V tomto roku HDP krajiny
vzrastie o 2,5 percenta. (Zdroj: TASR)
Najväčší svetový výrobca módneho tovaru, francúzska spoločnosť LVMH
Moët Hennessy Louis Vuitton vykázal za deväť mesiacov tohto roka obrat
33,13 miliardy eur. Tržby sa tak oproti minulému roku zvýšili o 10 percent.
(Zdroj: TASR)

Írsko sa pripravuje na brexit bez dohody
Írsko prijíma nové opatrenia z dôvodu blížiaceho sa brexitu. Krajina
zvyšuje rozpočtové výdavky z obavy, že Veľká Británia vystúpi z Európskej
únie bez dohody. Írska vláda pripravila schému pôžičiek vo výške 300
miliónov eur pre malé a stredné podniky a pre poľnohospodárstvo a
potravinárstvo na podporu investícií do ich budúceho rastu. (Zdroj: TASR)

Do Česka ide nový módny eshop
Nemecký eshop About You prichádza na český trh krátko po vstupe
konkurenta Zalando. Spoločnosť About You je módna a technologická
firma. Vznikla v roku 2014 a za toto obdobie sa vypracovala na druhého
najväčšieho nemeckého módneho predajcu. Ročný obrat firmy je 283
miliónov eur. (Zdroj: iDnes.cz)

Fischer založil leteckú spoločnosť
Český podnikateľ Václav Fischer sa vrátil k leteckej doprave. Založil
spoločnosť Air Fischer. Lety začne prevádzkovať v budúcom roku.
Nahradiť chce služby zaniknutej spoločnosti Air Berlin. Pôvodne Fischer
podnikal v cestovnom ruchu, jeho cestovná kancelária začiatkom milénia
skrachovala. (Zdroj: ČTK)
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