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celkový dopyt sa pohyboval na hodnote 454 mil. €. V konkurenčnej časti
aukcie ŠD splatných 12. júna 2028 dosiahol akceptovaný dopyt úroveň
104 mil. €, pri celkovom dopyte 231 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ŽOS Zvolen opraví české rušne za 2,6 mil. €
Slovenský výrobca a opravár hnacích koľajových vozidiel Železničné
opravovne a strojárne Zvolen uzavrel zmluvu s ČD Cargo na výkony v
súhrnnej výške 65 mil. CZK (asi 2,6 mil. €). Ich predmetom bude oprava
celkovo 11 spaľovacích motorov hnacích dráhových vozidiel a
10 spaľovacích motorov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

923 zamestnávateľov zamestnávalo vlani nelegálne

Embraco môžu kúpiť Japonci s podmienkou od EK

ECB ponechá menovú politiku uvoľnenú

Vlastnícka štruktúra výrobcov kompresorov pre chladiarenské zariadenia
sa bude na Slovensku zrejme kompletne prepisovať. Japonská spoločnosť
Nidec sa bude musieť zbaviť svojej aktuálnej výroby chladiarenských
kompresorov. Taká je totiž podmienka Európskej komisie (EK). V praxi by
to znamenalo, že Nidec by získal závod Embraco v Spišskej Novej Vsi,
zároveň by sa však musel vzdať výroby kompresorov v Zlatých
Moravciach. (Zdroj: SME)

Slovenské elektrárne navýšili rozpočet na Mochovce
Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mali Slovenské elektrárne
uviesť do prevádzky niekedy začiatkom budúceho roka. Podľa plánov to
pritom malo byť koncom tohto roka. Dostavba dvoch jadrových
mochoveckých blokov si mala vyžiadať podľa posledných informácií
5,4 mld. €, oneskorenie bude mať vplyv aj na navýšenie celkového
rozpočtu dostavby o 270 mil. €. (Zdroj: SME)

VV vybrala firmy na údržbu Gabčíkova
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) vynaloží na činnosť
stavebnotechnického dozoru pre inováciu a modernizáciu plavebných
komôr Vodného diela Gabčíkovo 2,25 mil. €. Túto službu bude poskytovať
združenie spoločností Dopravoprojekt Bratislava, ESP Consult, Šamorín a
Survey plus Poprad počas takmer štyroch rokov. (Zdroj: SME)

Dvaja Taliani v SE spôsobili škodu 22 mil. €
NAKA vzniesla obvinenie voči dvom Talianom, ktorí boli v čase spáchania
skutku čelnými predstaviteľmi spoločnosti Slovenské elektrárne (SE) za
spáchanie obzvlášť závažného zločinu porušovanie povinnosti pri správe
cudzieho majetku. Konaním obvinených súvisiacim s hospodárením s
majetkom Slovenských elektrární vznikla podľa polície škoda viac ako
22 mil. €. (Zdroj: TASR)

Za prvý štvrťrok mýto zarobilo 53,34 mil. €
V marci tohto roka sa na mýte vybralo 19,3 mil. €. Za celý prvý štvrťrok sa
vybralo mýto vo výške 53,34 mil. €. V medziročnom porovnaní s prvým
štvrťrokom minulého roka to znamená nárast o 6 %. Prevádzkovatelia
vozidiel zo zahraničia sa na marcovom výbere podieľali 46,5 %.
(Zdroj: TASR)

Odbory žiadajú minimálnu mzdu 635 €
Konfederácia odborových zväzov SR žiada zvýšiť minimálnu mzdu na
Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 520 € na 635 €. (Zdroj:
Pravda)

Revízia úhrad liekov ušetrí 35 mil. €
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská podpísala revíziu úhrad liekov.
Podľa rezortu tento krok vedie k efektívnemu nakladaniu s financiami. V
systéme sa zásluhou revízie úhrad usporí približne 35 mil. €. (Zdroj: TASR)

Doplnkové poistenie nebude zaťažené 8 %-nou daňou
Ministerstvo financií upravilo výklad zákona o dani z poistenia, podľa
ktorého sú od začiatku roka všetky neživotné poistenia zaťažené 8 %
daňou. Podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných
poradcov totiž z pôvodných vykonávacích predpisov vyplynulo, že touto
daňou má byť zaťažené aj doplnkové poistenie k životným poistkám. To
ňou tak zaťažené definitívne nebude. (Zdroj: TASR)

Štát predal dlhopisy za 219 mil. €
Štát v dvoch aukciách štátnych dlhopisov (ŠD) akceptoval ponuky
investorov v hodnote 219 mil. €. V konkurenčnej časti aukcie ŠD splatných
21. januára 2031 bol akceptovaný dopyt na úrovni 115 mil. €, pričom
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Spolu 923 zamestnávateľov na Slovensku nelegálne zamestnávalo
2 751 fyzických osôb. Odhalili to vlaňajšie kontroly. Za nelegálne
zamestnávanie boli uložené pokuty v celkovej sume 4 701 250 €.
(Zdroj: SME)
Európska centrálna banka (ECB) je rozhodnutá ponechať menovú politiku
uvoľnenú, až kým sa tempo rastu spotrebiteľských cien nevráti na úroveň
jej inflačného cieľa. ECB počíta s tým, že inflácia sa v priebehu tohto roka
spomalí, než sa postupne začne oživovať. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Portál Idealo žaluje Google o 500 mil. €
Nemecký portál Idealo porovnávajúci ceny podal na súde žalobu, v ktorej
obviňuje internetový gigant Google z nečestných obchodných praktík a
žiada odškodné zhruba 500 mil. €. Idealo, ktorý patrí mediálnemu
koncernu Axel Springer, mu vytýka, že zneužíva svoje vedúce postavenie
vo vyhľadávaní. Google sa k obvineniu nevyjadril, keďže žalobu ešte
oficiálne nedostal. (Zdroj: SME)

Volkswagen chce udržať vlaňajší objem predaja
Nemecká automobilka Volkswagen očakáva, že celosvetový predaj áut v
rámci jej rovnomennej značky dosiahne úroveň z minulého roka, napriek
tomu, že predaj áut v Číne v 1. kvartáli výrazne klesol. (Zdroj: TASR)

Talianske aerolínie Alitalia majú nejasný osud
Napätie v súvislosti s osudom leteckej spoločnosti Alitalia sa zvyšuje.
Štátna železničná spoločnosť Ferrovie dello Stato (FS) predložila ponuku
na kúpu Alitalie koncom októbra, nechcú však vlastniť viac ako 30 %.
V krátkom čase preto začali rokovať s americkou Delta Air Lines a firmou
EasyJet, ten ale v marci oznámil, že z rozhovorov odstupuje. Delta má
záujem len o 15 % podiel a ďalších 15 % by mal podľa talianskych médií
vlastniť štát. Ešte stále zostáva 40 %, na ktorý sa zatiaľ nepodarilo zohnať
partnera. (Zdroj: TASR)

JPMorgan Chase dosiahla nárast zisku o 5 %
Zisk najväčšej americkej banky z pohľadu aktív JPMorgan Chase
v 1. kvartáli vzrástol. Pomohlo jej zvýšenie úrokových sadzieb. Zisk za tri
mesiace od januára do marca medziročne stúpol o 5 % na 9,18 mld. $ z
8,71 mld. $ v rovnakom období pred rokom. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Americká banka Goldman Sachs vykázala pokles zisku
Americká investičná banka Goldman Sachs oznámila za 1. kvartál pokles
zisku o vyše pätinu na 2,18 mld. $. V rovnakom období vlani zaznamenala
zisk na úrovni 2,74 mld. $. Medziročne to predstavuje pokles o 20,44 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

UniCredit Group zaplatí v USA pokutu 1,3 mld. $
Taliansky finančný koncern UniCredit Group zaplatí v USA pokutu za
porušenie amerických sankcií proti Iránu a ďalším krajinám. Najväčšia
talianska banka z pohľadu aktív sa dohodla, že zaplatí americkým
orgánom 1,3 mld. $, aby urovnala vyšetrovania. (Zdroj: TASR)

Banka Citigroup dosiahla nárast kvartálneho zisku
Americká banka Citigroup zaznamenala v 1. kvartáli 2019 nárast zisku,
ktorý za tri mesiace do konca marca 2019 medziročne stúpol o 2 %
na 4,71 mld. $. Tržby Citigroup v sledovanom období klesli o 1,5 % na 18,58
mld. $. (Zdroj: TASR)

Ekonómovia očakávajú spomalenie čínskeho rastu
Hospodársky rast Číny sa tento rok pravdepodobne spomalí takmer na
30-ročné minimum, napriek viacerým opatreniam čínskej vlády na
podporu ekonomiky. Uviedli to v najnovšom odhade ekonómovia s tým,
že ani nové vládne opatrenia nedokázali výraznejšie podporiť dopyt na
domácom a zahraničnom trhu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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