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Štrajk v Košickom dopravnom podniku bol úspešný

Rezort financií chce predĺžiť dohodu s EIB
Slovensko z rámcového úveru Európskej investičnej banky (EIB) čerpalo
dve tranže. Prvá bola ešte v roku 2015 vo výške 200 mil. € a druhá bola
čerpaná 19. júna tohto roka v sume 151 mil. €. Konečný dátum
dostupnosti peňazí však vypršal 30.júna. Ministerstvo financií preto
predloží dohodu aby sa mohli peniaze dočerpať do schválenej výšky
v objeme 600 mil. € (Zdroj: SME)

Dostavba Mochoviec sa opäť presúva a predraží
Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach bude spustený do prevádzky
najskôr na budúci rok vo februári namiesto pôvodného druhého kvartálu
tohto roka. Samotná dostavba sa navyše predraží o ďalších 270 mil. €.
(Zdroj: TREND)

SPP je stále najstratovejším štátnym podnikom
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) je spomedzi štátnych firiem
najväčším bremenom pre štátnu kasu. Štátny obchodník s plynom len
vlani reálne prerobil 108 mil. €. Od roku 2014 SPP celkovo prerobili
408 mil. €. (Zdroj: Denník N)

ÚVO začal kontrolu obrieho tendra na kamery

Odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) a jeho vedenie sa
dohodli na zvýšení platov zamestnancov v priemere o 8 % čo predstavuje
50-100 € mesačne. Ročne by to malo vyjsť na 1 mil. € a priemerná mzda v
podniku vďaka tomu vzrastie výrazne nad 1 100 €. (Zdroj: Pravda)

HK Slovan po dlžobách čelí konkurzu
Hokejový klub Slovan Bratislava čelí návrhu na vyhlásenie bankrotu.
Podal ho jeden zo šesťdesiatich hráčov, ktorým klub dlhuje na výplatách
spolu 3 mil. €. Ak súd návrhu vyhovie, začne sa takzvané konkurzné
konanie. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
V Česku majú nový model financovania jadrových blokov
Investormi nových jadrových zdrojov majú byť dcérske firmy energetickej
spoločnosti ČEZ – EDU II pre jadrovú elektráreň Dukovany a ETU II pre
jadrovú elektráreň Temelín. Podľa posledných informácií má stáť nový
jadrový blok v Česku menej ako 100 mld. CZK.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ročne zavrú okolo päťsto malých predajní

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal tiež predbežné rozhodnutie,
podľa ktorého ministerstvo nemôže robiť do ukončenia kontroly
s tendrom nič, iba ak ho zrušiť. Ministerstvo vnútra tak musí počkať
s nákupom 26 – tisíc kamier pre políciu v hodnote 100 mil. €.
(Zdroj: Denník N)

V susednom Česku ročne zavrú približne 500 malých dedinských predajní
s potravinami. Najväčšia sieť združujúca tieto predajne zastrešuje 2700
predajní, z ktorých je 1000 stratových. Dôvodov stratovosti predajní je
niekoľko, hlavnými je rastúca minimálna mzda, neregulovaná expanzia
zahraničných obchodných reťazcov či stále rastúca administratíva.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

PPA získala certifikát riadenia informačnej bezpečnosti

Amazon plánuje vytvoriť 1800 nových miest

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne prešla procesom
certifikácie riadenia informačnej bezpečnosti. Ide o jedno z kritérií
Európskej komisie na akreditáciu platobných agentúr v EÚ. Certifikácia
systému riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013
prebiehala v oblastiach týkajúcich sa poskytovania podpôr.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ďalšia výzva na podporu inovačných zoskupení
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu uverejnil dve
dvojfázové výzvy na podporu inovačných zoskupení a osem inovatívnych
firiem s celkovým objemom 830–tisíc €. (Zdroj: TASR)

Memorandum personálnych agentúr by malo pomôcť trhu práce
HR Aliancia a Asociácia personálnych agentúr Slovenska uzatvorili
Memorandum o podpore a spolupráci v oblasti podpory pracovného trhu.
Obe záujmové združenia budú navzájom úzko spolupracovať s orgánmi
štátnej správy. (Zdroj: TASR)

Firmy okradli štátny rozpočet o 1,45 mil. €
Príslušníci finančnej správy zaistili účtovníctvo dvom firmám. Firma z
Bratislavy podnikajúca v upratovacích službách mala spôsobiť štátnemu
rozpočtu škodu 1,25 mil. € a spoločnosť z Čadce podnikajúca v
stavebníctve je podozrivá z podvodov za 200–tisíc €. Finančná správa kvôli
prebiehajúcemu procesu nezverejnila mená dotknutých firiem.
(Zdroj: SME)

SŠHR vypísala tender v hodnote 3,9 mil. €
Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) hľadá firmu, ktorá jej poskytne
bezpečnostné služby. Odhaduje, že za služby zaplatí 3,9 mil. € bez DPH.
Víťaz tendra má zabezpečiť strážnu službu vo viacerých objektoch
patriacich pod SŠHR. (Zdroj: TASR)

Billa dostala pokutu 200-tisíc eur
Štátna veterinárna a potravinová správa uložila maloobchodnému
reťazcu Billa úhrnnú pokutu vo výške 200-tisíc eur. Pokuta je za
nedostatky, ktoré inšpektori odhalili v prevádzke Billa v Myjave. Reťazec
sa proti rozhodnutiu o vysokej pokute odvolal. Odvolací orgán opätovne
prehodnotil okolnosti a s pokutou vo výške 200-tisíc eur sa stotožnil.
(Zdroj: www.aktuality.sk)
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Americký internetový maloobchodný gigant Amazon oznámil, že v tomto
roku vytvorí vo Francúzsku 1800 stálych pracovných pozícií.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Štáty OPEC+ sa dohodli na predĺžení limitov
Členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a krajiny mimo
ropného kartelu na čele s Ruskom sa dohodli na predĺžení programu o
znižovaní produkcie o ďalších deväť mesiacov a to do marca 2020.
(Zdroj: TREND)

USA navrhli ďalšie clá na celý rad výrobkov z EÚ
Spojené štáty navrhli ďalšie clá na celý rad výrobkov z EÚ v hodnote
4 mld. $ ako odvetu za dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus. Na
doplnkovom zozname je 89 položiek v približnej hodnote 4 mld. $ a
rozširuje pôvodný zoznam zverejnený v apríli, na ktorom sú položky v
hodnote približne 21 mld. $. (Zdroj: Pravda)

Počet nezamestnaných v Španielsku výrazne poklesol
Počet nezamestnaných v Španielsku zaznamenal minulý mesiac výrazný
pokles, pričom sa dostal na najnižšiu úroveň takmer za 11 rokov.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Čína zruší obmedzenia pre zahraničných investorov
Čína zruší obmedzenia pre zahraničných investorov vo svojom finančnom
sektore v roku 2020, o rok skôr, než pôvodne plánovala. Okrem toho otvorí
aj svoj výrobný sektor vrátane automobilového priemyslu a zároveň
zredukuje tzv. negatívny investičný zoznam, ktorý obmedzuje zahraničné
investície v niektorých oblastiach. (Zdroj: SME)

Nemecká rozvodná energetická sieť sa dostala do ohrozenia
Rozvodná elektrická sieť v Nemecku sa v júni trikrát dostala do kritickej situácie.
Energetické zdroje dodávali menej elektriny než krajina potrebovala na svoj
hladký chod. Príčiny nerovnováhy medzi výrobou energie a dopytom po nej sa
zatiaľ nepodarilo objasniť. (Zdroj: SME)

Cyprus podnikol právne kroky proti trom firmám
Cyprus podnikol právne kroky proti trom spoločnostiam, ktoré robia prieskumné
vrty na západ od ostrova, pretože zasahujú do jeho pobrežných vôd. Cyperská
vláda si nárokuje obe oblasti ako svoju výlučnú ekonomickú zónu. (Zdroj: TASR)
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