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v zimnom období. (Zdroj: SME)

Po dostavbe Mochoviec budeme vyvážať 7 % elektriny

Slováci dostanú na start up milióny dolárov

Slovensko po dostavbe tretieho a štvrtého jadrového bloku v
Mochovciach bude exportovať necelú desatinu svojej elektriny. Na
konferencii "Bezpečné dodávky energie - Secure energy supply - SES
2018" v Bratislave to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva
SR Vojtech Ferencz. (Zdroj: TASR)

Slovenský startup Blue Vision získala americká spoločnosť Lyft za 100
miliónov dolárov. Startup vyvíja technológie na zdieľanie rozšírenej
reality. Zakladali ho Peter Odrúška, Lukáš Platinský a Andrej Pančík.
Startup Blue Vision má byť teraz kľúčovou firmou pre nasadenie
autonómnych áut na trh. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Jaguar otvoril závod v Nitre

ZAHRANIČIE

Spoločnosť Jaguar Land Rover vo štvrtok oficiálne otvorila svoj nový
výrobný závod v Strategickom parku Nitra. Spoločnosť v súčasnosti
zamestnáva 1500 ľudí, do konca budúceho roka by mala mať 2800
zamestnancov. Do výstavby celkovo investovala automobilka 1,4 miliardy
eur. Ďalších 129 miliónov poskytol štát. (Zdroj: TASR)

Nový stavebný zákon by mohol platiť od roku 2020
Nový stavebný zákon by mohol na Slovensku začať platiť od 1. januára
2020. Na novú stavebnú legislatívu sa čaká už roky, aktuálny stavebný
zákon je v platnosti vyše 40 rokov. (Zdroj: TASR)

Rozdiel v mzde muža a ženy je v neprospech žien
Podľa riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovensko z hľadiska
legislatívnej úpravy napĺňa očakávané požiadavky stanovené EÚ. Hoci sa
rodový mzdový rozdiel postupne znižuje a od vstupu SR do EÚ klesol o 10
percentuálnych bodov, predstavuje v súčasnosti stále okolo 18 percent.
(Zdroj: TASR)

Cestujúci majú zvýšený záujem o linku na Schwechat
Zvýšený záujem cestujúcich najmä o linku z Bratislavy do Rakúska na
letisko Schwechat a do Viedne zaznamenal autobusový dopravca Slovak
Lines. Cestujúci čoraz viac využívajú voľné dni na cestovanie do
európskych miest. (Zdroj: TASR)

Podľa najnovších údajov ministerstva obchodu vo Washingtone sa
objednávky na dodávky nových výrobkov dlhodobej spotreby z USA v
septembri zvýšili o 0,8 percent. Ekonómovia počítali s poklesom
objednávok o 0,9 percent. (Zdroj: TASR)

Apple a Samsung dostali v Taliansku miliónové pokuty
Apple dostal pokutu vo výške 10 miliónov eur a Samsung vo výške 5
miliónov eur. Dôvodom je plánované zníženie funkčnosti smartfónov.
(Zdroj: TASR)

ČNB dala do obehu výročné mince
Česká národná banka uviedla do obehu mince v hodnote 20 Kč
s portrétmi zakladateľov republiky Tomáša Garrigua Masaryka, Milana
Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša. ČNB ich vydala k 100. výročiu
vzniku Československa. Nejde o pamätné, ale o bežné mince.
(Zdroj: TASR)

Čína obmedzuje produkciu vzácnych kovov
Čína sa rozhodla výrazne obmedziť produkciu vzácnych kovov v druhom
polroku tohto roka. To sa zrejme odrazí na prudkom obmedzení exportu
a rastu cien citlivých surovín, ktoré sú kľúčové pri výrobe spotrebnej
elektroniky či elektrických vozidiel. (Zdroj: TASR)

LG Electronics zvýšila zisk takmer o 50 %

Slovenské stavebníctvo by malo vzrásť o 5,9 %
Slovenské stavebníctvo by malo v roku 2018 vzrásť o 5,9 percenta.
Pozitívny vývoj si sektor udrží aj v roku 2019. Tempo rastu sa ale spomalí
na 3,8 percenta. Vyplýva to z najnovšej kvartálnej analýzy slovenského
stavebníctva spoločnosti CEEC Research. (Zdroj: TASR)

Najkrajší chotár je Gazdovský dvor v Branove
TOP chotárom roka 2018 je Gazdovský dvor v Branove, v okrese Nové
Zámky. Na druhom mieste je Gazdovstvo Uhliská neďaleko Nemšovej
(okres Trenčín) a symbolickú bronzovú medailu pridelila komisia Farme
Veles – Háj (okres Turčianske Teplice). Informovala o tom Jana Holéciová,
hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
(Zdroj: TASR)

Americké firmy ocenili Slovensko
Významné americké firmy s celosvetovým pôsobením v stredu v New
Yorku ocenili Slovensko ako obchodného a investičného partnera.
(Zdroj: TASR)

Slovensku chýba 10 000 IT profesionálov
IT sektor bojuje s nedostatkom pracovnej sily. V súčasnosti chýba na trhu
približne 10-tisíc kvalifikovaných ľudí z tejto oblasti. Situácia je napätá a
na trhu sa začal boj o zamestnancov. (Zdroj: TASR)

Štát vyhlási súťaže na výstavbu úsekov na R2
Do konca tohto roku chce rezort dopravy vyhlásiť dve súťaže na výstavbu
rýchlostných ciest. Ide o tendre na budovanie dvoch úsekov na
rýchlostnej ceste R2. Financovanie oboch úsekov už je zabezpečené.
(Zdroj: SME)

Na Letisku M. R. Štefánika bude 31 pravidelných liniek
Počas zimného letového poriadku bude na Letisku M. R. Štefánika v
Bratislave fungovať 31 pravidelných liniek do dvadsiatich krajín.
Ide o najvyšší počet leteckých spojení v celej histórii letiska
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Objednávky tovarov dlhodobej spotreby sa zvýšili

Juhokórejská spoločnosť LG Electronics vykázala za tretí štvrťrok vysoký
rast čistého zisku, ktorý stúpol na 385 miliónov eur. Výrazne vzrástol aj
prevádzkový zisk, ktorý dosiahol deväťročné maximum. K výsledkom
prispelo najmä výrazné zníženie straty v divízii mobilných telefónov.
(Zdroj: TASR)

Nórskemu Equinoru rástli zisky
Nórska ropná spoločnosť Equinor dosiahla v treťom kvartáli opäť zisk, a
to 1,40 miliardy eur. Prispeli k tomu vyššie ceny ropy a zemného plynu.
(Zdroj: TASR)

Dôvera nemeckých podnikateľov klesla
Nemeckým podnikateľom sa v októbri zhoršila nálada a ich dôvera v
ekonomiku klesla o niečo viac, ako sa očakávalo. Dôvodom je napätie v
obchode, hrozba, že Británia opustí Európsku úniu bez dohody a obavy zo
stavu verejných financií Talianska. (Zdroj: TASR)

Nokia znížila svoju stratu
Fínska spoločnosť Nokia v treťom kvartáli znížila svoju stratu na 127
miliónov eur zo 190 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho
roka. (Zdroj: TASR)

Facebook dostal pokutu pol milióna libier
Pokutu Facebooku v sume 500-tisíc libier uložil britský úrad na ochranu
údajov pre rolu firmy v škandále spoločnosti Cambridge Analytica.
Facebook poskytol developerom pomocou aplikácií prístup k údajom
klientov. (Zdroj: Denník N)

Orange zarábal najmä v Španielsku
Francúzska telekomunikačná spoločnosť Orange zaznamenala v treťom
kvartáli nárast tržieb aj zisku. Pomohli tomu silné výkony na kľúčových
trhoch, ako sú Francúzsko a Španielsko. Tržby celkovo dosiahli sumu 10,3
miliárd eur. (Zdroj: SME)
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