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obcí odviedli poľnohospodárske podniky na priamych daniach 58,5 mil. €,
čo bolo o 3,8 % menej ako pred rokom. (Zdroj: TASR)

Cargo sa dohodlo so zamestnancami

Ceny potravín rastú najrýchlejšie v celej skupine V4

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a zástupcovia zamestnancov sa
dohodli na skrátení pracovného týždňa. Od 1. augusta tohto roka bude
vybraný okruh zamestnancov pracovať v skrátenom pracovnom režime,
počas ktorého budú zamestnanci dostávať 60 % náhradu mzdy. (Zdroj: SME)

Odbory v DPB hrozia štrajkom
Ak sa situácia v Dopravnom podniku Bratislava (DPB) nezmení, odbory
vyhlásia výstražný štrajk. Odborom prekáža predovšetkým údajné
šikanovanie vodičov, neplatná kolektívna zmluva alebo nakúp 11 starých
autobusov. (Zdroj: SME)

V priemyselnom parku nájde prácu ďalších 500 ľudí
V obci Sučany pri Martine plánuje spoločnosť I.K.A. Development postaviť
novú halu za 23 mil. €. Investícia by v budúcnosti mala zabezpečiť prácu pre
zhruba 500 ľudí. Developer bude nové priestory poskytovať nájomcom,
ktorých mená zatiaľ nie sú známe. Všeobecne sa však predpokladá, že v
priemyselných priestoroch bude prebiehať aj ľahká výroba pre
automobilový či elektrotechnický priemysel. (Zdroj: Hospodárske noviny)

NDS zaplatí za diaľničný most Podbanské 3,285 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá firmu, ktorá by vyhotovila
projekt a uskutočnila stavebné práce pre diaľničný most na D1 Podbanské,
ľavý most. Celkovú hodnotu zákazky diaľničiari predpokladajú na
3 285 250 € bez DPH. (Zdroj: Hospodárske noviny)

PMÚ SR môže vymáhať od Doprastavu pokutu za kartel
Protimonopolný úrad SR (PMÚ) by mal vymáhať od spoločnosti Doprastav,
a. s. splatenie aspoň časti pokuty za jej účasť v karteli stavbárov v tendri na
výstavbu diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce v roku 2004. Umožniť by to malo
nedávne rozhodnutie bratislavského súdu na základe incidenčnej žaloby
podanej úradom. (Zdroj: SME)

ÚPVII chce za 43 mil. € zvýšiť kybernetickú bezpečnosť
Národný projekt pod názvom Vybudovanie nosnej infraštruktúry
bezpečného informačno-komunikačného systému Finančnej správy SR má
za cieľ ochrániť citlivé dáta daňových poplatníkov, zabrániť krádeži identít a
zmodernizovať informačný systém finančnej správy. Vyzvanie na projekt
uverejnil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).
(Zdroj: TASR)

Bezpečnostné služby dostanú od ministerstva 578 tis €
Ministerstvo práce zaplatí za bezpečnostné služby pre organizácie rezortu
577 989,07 €. Tender je rozdelený medzi tri firmy, ktorým sa podarilo uspieť.
Ide o firmu Ján Mikuš-JM Security, Terava Security a Súkromnú
bezpečnostnú službu Shield. (Zdroj: SME)

O prevádzku ambulancie ZZS má záujem 729 firiem
Do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) zaevidoval Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou 729 žiadostí. (Zdroj: TASR)

Podnikatelia môžu žiadať o peniaze na zhodnotenie bioodpadu
Podnikatelia z celého Slovenska môžu požiadať o prostriedky na výstavu
nových bioplynových staníc, v ktorých sa z biologicky rozložiteľného odpadu
stáva elektrická energia a teplo. Ministerstvo životného prostredia SR
vyhlásilo eurofondovú výzvu, na ktorú vyčlenilo 15 mil. €. (Zdroj: TASR)

MZ SR chce zmeniť cenotvorbu liekov
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo novelu zákona, ktorej cieľom
je dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien. Predložený
návrh sa dotkne podnikateľských subjektov, držiteľov registrácie, výrobcov
alebo dovozcov liekov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia. (Zdroj: TASR)

Objem vybraných priamych daní v poľnohospodárstve klesol
V roku 2018 sa v poľnohospodárstve v SR medziročne znížil celkový objem
vybraných priamych daní. Do štátneho rozpočtu SR a do rozpočtov miest a
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Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ceny potravín na
Slovensku rástli v júni najvyššie spomedzi všetkých krajín V4. Zdražovanie
pritom vôbec neodzrkadľuje ceny, za ktoré nakupujú reťazce potraviny od
slovenských dodávateľov. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Deutsche Bank vykázala stratu 3,15 mld. €
Náklady na reštrukturalizáciu stiahli výsledky Deutsche Bank v 2. kvartáli
hlbšie do straty, než sa očakávalo. Čistá strata koncernu za tri mesiace od apríla
do júna dosiahla 3,15 mld. € po zisku 401 mil. € v rovnakom období vlani.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Čistý zisk koncernu PSA v 1. polroku vzrástol o 24 %
Francúzsky automobilový koncern Groupe PSA zvýšil v 1. polroku čistý zisk o
24 % na 1,83 mld. € z vlaňajších 1,48 mld. €. Prevádzkový zisk skupiny, do ktorej
patria značky Peugeot, Citroen, DS a Opel, vzrástol o 10,6 % na 3,34 mld. €.
Prevádzková marža sa zlepšila na nový rekord 8,7 %. Tržby, naopak, mierne
klesli o 0,7 % na 38,34 mld. €. (Zdroj: TASR)

Čistý zisk firmy Lindt vzrástol za 1. polrok na 88,1 mil. CHF
Švajčiarsky výrobca čokolády Lindt & Sprüngli oznámil za 1. polrok medziročný
nárast tržieb o 6,2 % a zisku o 2,4 %, k čomu prispelo najmä zlepšenie situácie
na trhu USA. Zisk však rástol aj v Európe. (Zdroj: TASR)

Daimler: Prvá strata za 10 rokov
Slabý globálny predaj a náklady v súvislosti s dieselovým škandálom stiahli
nemecký koncern Daimler v 2. kvartáli do červených čísel. Čistá strata
koncernu za tri mesiace dosiahla 1,2 mld. €. Prevádzková strata dosiahla
1,56 mld. €. Dôvodom boli jednorazové náklady vo výške 4,2 mld. €.
(Zdroj: TASR)

Tesla vykázala nečakane vysokú stratu
Americký výrobca elektrických áut Tesla zaznamenal za 2. štvrťrok nečakane
vysokú stratu, a to aj napriek tomu, že za dané obdobie vykázal rekordné
dodávky. Tesla oznámila, že za 2. kvartál zaznamenala stratu vo výške
408 mil. $. Tržby vzrástli na 6,35 mld. $. (Zdroj: Pravda)

Nissanu sa prepadol zisk, zruší 10 tisíc pracovných miest
Japonská automobilka Nissan Motor by mala oznámiť prepad prevádzkového
zisku za 1. kvartál súčasného obchodného roka zhruba o 90 %. Zároveň by
mala zrušiť viac než 10 000 pracovných miest. (Zdroj: TASR)

Caterpillar vykázal medziročný pokles kvartálneho zisku
Americký koncern Caterpillar oznámil za 2. kvartál pokles zisku, pod čo sa
čiastočne podpísali slabšie výsledky energetickej a dopravnej divízie
spoločnosti. Najväčší výrobca stavebných a ťažobných zariadení na svete
uviedol, že zisk za 2. kvartál dosiahol 1,62 mld. $. (Zdroj: TASR)

Boeing nevylučuje zastavenie výroby lietadla 737 MAX
Americká spoločnosť Boeing očakáva, že lietadlá 737 MAX sa do prevádzky
vrátia najneskôr začiatkom 4. štvrťroka. Šéf spoločnosti však investorov
upozornil, že ak sa súčasné uzemnenie strojov opäť predĺži, je možné, že
výrobu 737 MAX ešte viac obmedzia, prípadne dočasne úplne zastavia. Strata
Boeingu za tri mesiace od apríla do júna dosiahla 2,94 mld. $. (Zdroj: SME)

Facebook zaplatí v USA pokutu 5 mld. $
Internetová spoločnosť Facebook zaplatí v USA rekordnú pokutu vo výške
5 mld. $ s cieľom urovnať vyšetrovanie jej praktík v oblasti ochrany súkromia.
Spoločnosť zároveň bude musieť pravidlá v tejto oblasti upraviť. (Zdroj: TASR)

Nemecká elektrotechnika zaznamenala rekordný export
Napriek oslabujúcej konjunktúre a medzinárodným obchodným konfliktom
nemecký elektrotechnický priemysel zvýšil v máji svoj vývoz medziročne o
5,1 % na 1,7 mld. €. Za prvých päť mesiacov roka dosiahol export 89,2 mld. €,
čo bolo o 5,3 % viac než v rovnakom období vlaňajška.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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