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investičných šperkov vzrástol v medziročnom porovnaní v roku 2018 na
Slovensku o 18 %. (Zdroj: TASR)

NDS chce kúpiť meteozariadenia za 3,2 mil. €

SR a ČR zamestnávajú najviac cudzincov v EÚ

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce nakúpiť meteozariadenia. Cenu za
zákazku odhaduje na 3 197 585 € bez DPH. Zákazka má dve časti, prvú tvorí
dodávka, montáž, technický servis a opravy meteozariadení Boschung
Mecatronic. NDS v tomto prípade predpokladá cenu 1 701 500 € bez DPH. Druhú
časť v odhadovanej hodnote 1 496 085 € bez DPH predstavuje dodávka, montáž,
technický servis a opravy meteozariadení Vaisala. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Finančná správa obstaráva elektronické systémy
Finančná správa SR v piatok vyhlásila dva tendre na dodávku podporných
elektronických systémov spolu za 32,4 mil. € bez DPH. Prvý, za 14,4 mil. €, sa týka
rozvoja informačného systému finančnej správy Public key infrastructure. Druhý
súvisí s novým systémom online pripojenia elektronických registračných
pokladníc na finančnú správu eKasa. (Zdroj: SME)

VšZP ukončila spoluprácu s firmami Medirex a Medicyt
Spoločnosti Medirex a Medicyt, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku,
ukončili zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Dôvodom
ukončenia vzťahu sú financie. Od 1. júna bude VšZP uhrádzať po schválení
spoločnostiam Medirex a Medicyt iba laboratórne vyšetrenia, vykonané v rámci
neodkladnej zdravotnej starostlivosti. VšZP má platné zmluvy so zvyšnou časťou
sektora laboratórnej diagnostiky, ktorá tvorí 75 % trhu.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Kmotrík odmietol súvislosť kúpy Infra Services so súdom
Podnikateľ Ivan Kmotrík tvrdí, že doteraz nemal nič spoločné s firmou Infra
Services, ktorá za 40 mil. € ročne opravuje pre Bratislavskú vodárenskú
spoločnosť vodovody a kanalizácie. Odmieta, že by nákup 49 % v Infra Services
súvisel s pojednávaním Okresného súdu Žilina, na ktorom mohol podnik prísť o
servisnú zmluvu. (Zdroj: SME)

MZ SR vyhlásilo tendre za 35,5 mil. €
Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) vyhlásilo verejné obstarávanie na komplexnú
prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách.
Predpokladanú hodnotu zákazky na základe prieskumu trhu stanovilo na
17,5 mil. €. Ministerstvo vyhlásilo tiež verejné obstarávanie na výstavbu
Detenčného ústavu v Hronovciach pre psychicky chorých bývalých trestancov.
Predpokladanú hodnotu zákazky stanovilo na 18 mil. €. (Zdroj: TASR)

Zamestnanci DPMP vstúpili do ostrého štrajku
Do ostrého celodenného štrajku sa v piatok zapojilo viac ako 200 zamestnancov
Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP). Štrajkom chcú odborári dosiahnuť
zvýšenie miezd zamestnancov. V štrajkovej pohotovosti sú odborári od začiatku
apríla. Priemerná mzda zamestnanca DPMP bola v roku 2018 na úrovni 1 050 eur.
Vodiči však upozornili, že ich reálny plat je nižší. (Zdroj. www.aktuality.sk)

MŠVVaŠ porušilo zákon o verejnom obstarávaní
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR porušilo zákon o
verejnom obstarávaní, keď si v roku 2017 objednalo zamestnanecké karty cez
elektronický kontraktačný systém, ktorý slúži na obstaranie bežne dostupných
tovarov a služieb. Vyplýva to z dokumentov zverejnených Úradom pre verejné
obstarávanie. (Zdroj: TASR)

Obchodníci s čínskym tovarom spôsobili škodu za milióny
Kriminalisti z finančnej správy opäť zasahovali v obchodoch s čínskym tovarom.
Zaistili účtovné dokumenty firiem podozrivých z porušovania zákonov o DPH a
dane z príjmov. Predpokladanú škodu voči štátnemu rozpočtu vyčíslili na
6 mil. €. (Zdroj: SME)

Matečná: zníženie DPH na potraviny by stálo 500 mil. €
Plošné zníženie DPH na potraviny je podľa ministersky pôdohospodárstva
nereálne, dosah na štátny rozpočet by bol obrovský. Ak by bola znížená plošne,
stálo by to možno 400 až 500 mil. €. Podľa ministerky je cestou zníženie DPH na
vybrané druhy potravín. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Záujem Slovákov o investičné šperky rastie
Záujem o briliantové šperky rastie celosvetovo od roku 2016, čo súvisí s
ekonomickou situáciou. Slovenský trh kopíruje túto krivku. Segment

www.sims.sk

Najpracovitejší zamestnanci na Slovensku a v Česku sú prisťahovalci z krajín,
ktoré nie sú členmi EÚ. Ukazujú to nové údaje Eurostatu. Miera zamestnanosti
cudzincov vlani dosiahla viac ako 80 %. Na porovnanie, zamestnanosť domácej
populácie dosahuje iba 72,4 %. Dovoz pracovníkov z krajín mimo Schengenu sa
využíva ako riešenie nedostatku pracovnej sily v mnohých odvetviach.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Drony dostanú štátne poznávacie značky
Desaťtisíce ľudí si budú musieť zaregistrovať drony a skladať prostredníctvom
online testov skúšku zameranú nielen na ich ovládanie, ale aj na znalosti z
meteorológie. Okrem toho budú musieť dokázať, že poznajú pravidlá, ktoré
používanie bezpilotných lietajúcich prostriedkov upravujú. Európske nariadenie
bude platiť od budúceho roku. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Európski zákazníci opúšťajú britských dodávateľov
Európski zákazníci podľa prieskumu organizácie Make UK opúšťajú firmy
z Veľkej Británie. Britské priemyselné firmy najprv podporilo "umelé"
vytváranie zásob pred pôvodným termínom brexitu. Podľa Make UK však
britské objednávky na export aj domáce zákazky naďalej oslabujú, a to v
takom rozsahu, že tohtoročný rast produkcie spracovateľského priemyslu
Británie sa teraz prognózuje iba na úrovni 0,2 %. (Zdroj: SME)

Obchodný spor využije juhovýchodná Ázia
Z obchodného sporu Číny a USA ťaží juhovýchodná Ázia. Produkcia
ponožiek, tenisiek, hodiniek alebo práčok, ktoré sa pre americký trh vo
veľkom vyrábali najmä v Číne, sa postupne presúva do juhovýchodnej Ázie
do krajín ako Indonézia, India, Vietnam či Kambodža. Mnohé firmy sa totiž
v reakcii na americké clá na produkty vyrobené v Číne začali obzerať po
nových výrobných lokalitách. (Zdroj: TASR)

Čína zvýšila clá na niektoré americké tovary
Ako odvetu na nedávne americké zvýšenie ciel na čínske tovary pekinské
ministerstvo obchodu zvýšilo clá na americké tovary o 60 mld. $. Na
jednotlivé tovary sankčné clo dosahuje až 25 %. Nové clo sa vzťahuje na
5 140 druhov tovaru. (Zdroj: SME)

Miera inflácie v Nemecku spomalila
Miera inflácie v Nemecku zaznamenala tento mesiac prudké spomalenie,
výraznejšie, než sa čakalo. Po jednorazovom prudkom zrýchlení v apríli,
pod čo sa podľa ekonómov podpísali veľkonočné sviatky, sa
spotrebiteľské ceny vrátili k miernemu rastu. V máji sa zvýšili medziročne
o 1,4 %. (Zdroj: TASR)

Bulharsko dovezie LNG z USA
Bulharsko dovezie z USA prvé objemy skvapalneného zemného plynu
(LNG). Dodávky zabezpečí v Holandsku registrovaná obchodná
spoločnosť Kolmar. V prvom prípade pôjde o dodávku v objeme 90 mil. m3
a v druhom 50 mil. m3. Prvá dodávka amerického LNG pre Bulharsko je od
americkej spoločnosti Cheniere, druhá od americkej divízie britskej
spoločnosti BP. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Wizz Air plánuje zisk
Zatiaľ čo zvyšok sveta trápi letecká kríza, ktorá komplikuje život všetkým
aerolíniám, Wizz Air predpokladá, že jeho zisk by mal v nasledujúcom roku
stúpnuť a očakáva, že letecká kríza mu pomôže zvýšiť jeho podiel na trhu.
Zároveň uviedol, že čistý zisk za roky 2018 a 2019 očakáva na úrovni
270 až 300 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

IATA zhoršila prognózu zisku odvetvia
Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA) zhoršila prognózu
zisku odvetvia leteckej dopravy v tomto roku na sumu 28 mld. $ z pôvodne
predpokladanej úrovne 35,5 mld. $. Dôvodom podľa asociácie sú rastúce
ceny pohonných hmôt a oslabujúci globálny obchod.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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