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minimálnej mzdy či návrhu na povinné rekreačné a športové poukazy.
Konštatoval to výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. (Zdroj: Pravda)

Firma RCTT dodá pre MO SR rádiostanice

Slovensko bude jednou z krajín najviac zasiahnutých brexitom

Ministerstvo obrany SR (MO SR) vybralo vo verejnom obstarávaní
dodávateľa rádiostaníc pre Vojenský útvar v Nemšovej. Prihlásila sa jediná
firma, bratislavská RCTT. Dohodnutá hodnota zákazky je vyše 324 900 €
bez DPH. (Zdroj: TASR)

Ťažký priemysel platí za elektrinu viac než v zahraničí
Podniky náročné na spotrebu elektriny môžu žiadať o dotácie zo
40 miliónového balíka, ktorým sa štát rozhodol pomôcť udržať
konkurencieschopnosť v čase spomaľovania ekonomiky. Cena elektriny
totiž už niekoľko mesiacov dosahuje rekordnú úroveň. Ťažký priemysel u
nás platí za elektrinu viac než jeho konkurencia v rámci V4, v Nemecku,
Rakúsku, Rumunsku či Bulharsku. (Zdroj: Hospodárske noviny)

NDS si chce poistiť zodpovednosť za škodu
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorových vozidiel a na ich havarijné poistenie. Za
poskytnutie tejto služby na štyri roky predpokladá zaplatiť 554,4 tis. € bez
DPH. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Zlievareň SKC foundry pozastavila svoje plány na expanziu
Firma SKC foundry je po trojročnom fungovaní na slovenskom trhu nútená
upravovať svoje plány. Ešte pred rokom avizovala, že bude rozširovať
svoju produkciu, chcela investovať milióny eur a prijme 170 nových ľudí.
Vzhľadom na nejasnú situáciu v automotive sektore však nebola táto časť
projektu realizovaná. (Zdroj: Trend)

ÚVO preveruje súťaž SSC
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje súťaž Slovenskej správy
ciest (SSC) na obnovu vodorovného dopravného značenia na cestách
prvej triedy za predpokladanú cenu 16,4 mil. € bez DPH. Dôvodom začatia
konania o preskúmaní úkonov štátnych cestárov sú podľa ÚVO námietky
proti podmienkam uvedeným v dokumentoch potrebných na
vypracovanie žiadosti o účasť. (Zdroj: SME)

RTVS získa zo štátneho rozpočtu viac ako 1 mil. €
RTVS získa ďalšie peniaze zo štátneho rozpočtu. Podľa dodatku Zmluvy so
štátom bude môcť verejnoprávny vysielateľ na výrobu programov využiť
1 129 110 €. Celková alokácia zo zmluvy na tento rok sa tak po dodatku
zvýši na 27 804 110 €. (Zdroj: TASR)

Letisko MRŠ vybavilo v júli viac ako 331 000 cestujúcich
Bratislavské letisko M.R. Štefánika (MRŠ) počas júla tohto roku vybavilo
331 133 cestujúcich. Ide o druhý najvyšší počet cestujúcich v júli od vzniku
letiska. Za sedem mesiacov roka vybavilo letisko spolu na prílete a odlete
1 275 885 cestujúcich. Predstavuje to nárast o 2 % oproti rovnakému
obdobiu vlani. (Zdroj: SME)

Do eKasy je zapojená menej ako polovica pokladníc
Do systému Finančnej správy SR eKasa je k pondelku on-line napojených
112 444 elektronických registračných pokladníc, čo je necelá polovica z
predpokladaného počtu 240 000 pokladníc používaných podnikateľmi.
(Zdroj: Pravda)

Slovenské banky sú pripravené na smernicu PSD2
O mesiac začne platiť smernica Payment Services Directive 2 (PSD2), ktorá
otvorí platobné systémy konkurencii a prinesie aj nové bezpečnostné
prvky. Okrem tradičných bánk internetové bankovníctvo budú môcť
výraznejšie využívať rôzne fintech spoločnosti ako aj technologické
giganty ako Apple či Google. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovenské firmy sa pripravujú na krízu
Slovenskí podnikatelia sa pripravujú na možnú hospodársku krízu. Už
teraz pociťujú pokles výroby a ochladzovanie priemyslu. Nevedia, dokedy
budú môcť znášať zvyšujúcu sa záťaž zo strany štátu vo forme navyšovania
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Štúdia fakulty ekonomiky a obchodu v belgickom Leuvene skúmala vplyv
brexitu na zamestnanosť a pridanú hodnotu európskych ekonomík v
prípade mäkkého aj tvrdého brexitu. Analýza ukázala, že brexit
nezasiahne iba západné, ale aj východoeurópske krajiny. Česká republika
so Slovenskom zaznamenajú výrazné straty na HDP a počte
zamestnaných. (Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Obchodná vojna spôsobila zhoršenie nálady v ekonomike
Zintenzívnenie obchodných napätí, predovšetkým medzi USA a Čínou, má
výrazný negatívny vplyv na svetovú ekonomiku, uviedol mníchovský
inštitút Ifo. Ako ukázal jeho prieskum, nálada v globálnej ekonomike sa v
3. kvartáli zhoršila na -10,1 bodu z -2,4 bodu v predchádzajúcich troch
mesiacoch. (Zdroj: TASR)

Ekonomika USA je podľa analytikov bližšie k recesii
Najnovšia eskalácia obchodného konfliktu medzi USA a Čínou posúva
ekonomiku USA bližšie k recesii. Sú o tom presvedčení ekonómovia,
ktorých oslovila agentúra Reuters a podľa ktorých americká centrálna
banka už v septembri opätovne zníži úrokové sadzby a s ďalšou redukciou
príde aj v ďalších mesiacoch. (Zdroj: TASR)

Čína investovala v Európe v 1. polroku 2,4 mld. $.
Čínske investície v Európe klesli v 1. polroku tohto roka medziročne
o 80 %. Uviedla to vo svojej pravidelnej polročnej správe poradenská
spoločnosť Ernst & Young. Za prudkým poklesom investícií je pokračujúci
konflikt medzi Čínou a USA, ktorý oslabil rast čínskej ekonomiky.
(Zdroj: TASR)

Predaj áut v Číne klesá
V júli sa na čínskom trhu predalo 80 000 takzvaných nových energetických
vozidiel, medzi ktoré patria hybridy či elektromobily. V medziročnom
porovnaní to znamená pokles o 4,7 %. Čo sa týka celkového predaja áut,
ten klesol v júli medziročne o 4,3 %. Predaj áut na čínskom trhu tak klesol
už 13. mesiac po sebe. (Zdroj: TASR)

Broadcom kupuje divíziu softvérovej firmy Symantec
Americký gigant v oblasti výroby polovodičov Broadcom dosiahol dohodu
o tom, že od softvérovej spoločnosti Symantec za 10,7 mld. $ v hotovosti
kúpi jej divíziu, ktorá poskytuje kybernetickú bezpečnosť pre firmy.
Spoločnosť Broadcom očakáva, že prevzatie časti firmy Symantec zvýši jej
tržby o viac ako 2 mld. $ ročne. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Najväčšou firmou sveta je Microsoft
Rebríček najväčších firiem sveta, ktorý každoročne zostavuje poradenská
spoločnosť PwC, vedú technologické a internetové spoločnosti. V tomto
roku prvé miesto obsadil Microsoft, ktorý preskočil dlhoročného lídra
Apple. V rebríčku naďalej dominujú americké firmy, ktoré svoju pozíciu
ešte posilnili. (Zdroj: SME)

Firma Salzgitter sa v 2. kvartáli prepadla do straty
Nemecký oceliarsky koncern Salzgitter pocítil v druhom štvrťroku
oslabenie konjunktúry, čo sa prejavilo v poklese jeho hospodárskych
výsledkov. Vykázal stratu 300 tis. €. Vlani v rovnakom štvrťroku vytvoril
ešte zisk vyše 70 mil. €. (Zdroj: TASR)

AMS sa znova pokúša o prevzatie Osramu
Rakúsky výrobca polovodičov AMS predložil novú ponuku na prevzatie
nemeckej firmy Osram. Za jeho akcie chce zaplatiť po 38,50 eura a
rozhodol sa prevziať ho ako celok. Osram je na predaj, lebo v posledných
18 mesiacoch sa dostal do existenčných problémov. Firma vyrába najmä
žiarovky LED a optickú elektroniku do áut a pre výrobcov smartfónov.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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