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NDS chce nakúpiť terénne automobily
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce nakúpiť terénne automobily,
hodnotu zákazky odhaduje na 640 tisíc € bez DPH. Nové osobné terénne
automobily by mali byť v počte 27 kusov. Kritériom na vyhodnotenie
ponúk je cena, zákazka pritom nebude spolufinancovaná z eurofondov.
(Zdroj: TASR)

Severný obchvat Prešova sa začne stavať koncom júla
Národná diaľničná spoločnosť v polovici júna ukončila súťaž na
zhotoviteľa stavebných prác. Víťazným uchádzačom sa stalo združenie
Váhostav – SK, a. s. a TuCon, a. s. s navrhovanou zmluvnou cenou
142 876 816 € bez DPH. (Zdroj: Hospodárske noviny)

SEW-Eurodrive SK sprevádzkovala nové centrum
Spoločnosť SEW-Eurodrive SK sprevádzkovala v Bernolákove servisnomontážne centrum za 4 mil. €. Nové zázemie SEW-Eurodrive SK sa
nachádza na pozemku s plochou 13 500 m2, pričom administratívna časť
má 700 m2 a samotná servisno-montážna hala viac ako 1 200 m2.
(Zdroj: TASR)
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doteraz ešte nikdy neurobili. Na Slovensku zatváranie kamenných
pobočiek žiadnu vlnu emócií nedvíha, aj keď dve najväčšie banky –
Slovenská sporiteľňa a VÚB – za dva roky okresali svoju pobočkovú sieť
obe o viac ako 13 %, Tatra banka miernejšie. (Zdroj: Denník N)

ZAHRANIČIE
Volkswagen zaplatí pol miliardy korún
Obvodný súd pre Prahu 8 rozhodol o tom, že nemecká automobilka
Volkswagen musí českým zákazníkom zaplatiť za emisnú aféru odškodné
vyše 533 mil. CZK. V spore podalo žalobu vyše 2 400 ľudí. Každý z nich
žiada odškodné 220 tisíc CZK. (Zdroj: TASR)

Nemecko zrušilo zmluvy na mýtny systém
Nemecko zrušilo svoje zmluvy za 2 mld. € so spoločnosťami CTS Eventim
a Kapsch TrafficCom, ktoré mali vytvoriť systém výberu mýta na jeho
diaľniciach. Najvyšší súd EÚ totiž rozhodol, že nemecký plán mýta
diskriminuje majiteľov motorových vozidiel zo zahraničia a je v rozpore s
legislatívou bloku. (Zdroj: TASR)

Apple chce časť výroby dostať preč z Číny

Akciová spoločnosť Nafta, ktorá je najväčším operátorom podzemných
zásobníkov zemného plynu na Slovensku, dosiahla v roku 2018 zisk po
zdanení vo výške 68,3 mil. €. (Zdroj: TASR)

Americká technologická spoločnosť Apple požiadala svojich hlavných
subdodávateľov, aby posúdili náklady na presun 15 až 30 % výrobnej
kapacity z Číny. Podnetom pre tento krok firmy Apple je pretrvávajúce
napätie v obchodných vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom.
(Zdroj: Pravda)

Štát investuje 15,027 mil. €

Súd zrušil Adidasu ochrannú známku

Spoločnosť Nafta vlani dosiahla zisk 68,3 mil. €

Budovy v správe rezortov financií a spravodlivosti čaká obnova. Do
zoznamu bolo zaradených 22 budov ústredných orgánov štátnej správy.
Predpokladaný objem investícií na obnovu predstavuje 15,027 mil. €.
(Zdroj: TASR)

Štát chce postaviť kyber centrum
Úrad vicepremiéra pre informatizáciu Richarda Rašiho zo Smeru
predstavil svoj najnovší plán za 26,5 mil. €. V najbližších rokoch by podľa
neho na Slovensku vzniklo Centrum simulácie, výskumu a výučby
kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Cieľom nie je iba
odvrátiť kybernetickú vojnu, ale trénovať spoluprácu. (Zdroj: SME)

U. S. Steel. odstavuje tretinu výroby
Fabrika dnešným dňom odstavuje jednu z troch vysokých pecí
produkujúcich surové železo. Dôvodom sú kvóty, ceny energií i dovoz z
tretích krajín. Spoločnosť sa rozhodla prispôsobiť výrobu a sortiment
výrobkov aktuálnej situácii a dopytu zo strany zákazníkov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Armáda chce kúpiť radary z Izraela

Unijná ochranná známka nemeckého výrobcu športového oblečenia a
obuvi Adidas pozostávajúca z troch paralelných pruhov je neplatná. V roku
2016 úrad na návrh belgickej spoločnosti Shoe Branding Europe zápis
ochrannej značky zrušil. Firma Adidas podľa úradu nepreukázala, že
známka získala v celej EÚ rozlišovaciu spôsobilosť používaním.
(Zdroj: Pravda)

Siemens globálne zruší 2 700 pracovných miest
Nemecký priemyselný konglomerát Siemens oznámil, že globálne ruší
2 700 pracovných pozícií vo svojej divízii energetiky, keďže sa snaží
dosiahnuť úspory v oblasti nákladov. Spoločnosť uviedla, že v rámci tohto
kroku zruší aj 1 400 pracovných miest v Nemecku, ale zrealizuje to
postupne počas niekoľkých rokov. (Zdroj: SME)

Trump chce byť znova prezidentom
Americký prezident Donald Trump na zhromaždení svojich stúpencov vo
floridskom Orlande oznámil, že sa bude opätovne uchádzať o post šéfa
Bieleho domu vo voľbách v roku 2020. Oficiálne tak začal svoju
predvolebnú kampaň. (Zdroj: TREND)

Ministerstvo obrany plánuje vláde odporučiť uzatvorenie medzivládnej
dohody na obstaranie 17 kusov 3D radarov stredného, malého a blízkeho
dosahu so štátom Izrael v predpokladanej sume 155,09 mil. € s DPH.
Oslovených bolo celkovo trinásť krajín, na Slovensko sa vrátilo desať
ponúk. Od januára ich vyhodnocoval rezort. Do užšieho výberu posunul
Francúzsko, Izrael a USA. (Zdroj: Pravda)

Čína chce nahradiť americký tovar

Ceny potravín v máji rekordne rástli

Fed nezmenil úrokové sadzby

Ceny potravín a nealkoholických nápojov na Slovensku v máji medziročne
stúpli o 3,9 %. V tomto roku tak ide o rekordné tempo rastu. Oproti aprílu,
teda medzimesačne, sa ceny potravín a nealkoholických nápojov zvýšili o
0,8 %. (Zdroj: Pravda)

Rast slovenskej ekonomiky v tomto roku spomalí
Rast slovenskej ekonomiky v tomto roku zvoľní na 3,5 %. Ministerstvo
financií vo svojej najnovšej makroekonomickej prognóze zhoršilo výhľad
rastu o 0,3 p. b.. Za spomalením slovenskej ekonomiky stojí najmä vývoj v
eurozóne. (Zdroj: SME)

Slovenské banky zatvárajú pobočky
Za posledné dva roky zavreli len tri najväčšie banky na Slovensku
75 retailových pobočiek. Takúto vlnu okresávania pobočkovej siete
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Ide o málo známu skutočnosť, ale Peking v uplynulom roku znížil clá na
tovar z krajín, konkurujúci tomu americkému. Okrem získania náskoku
proti USA v obchodnej vojne, zníženie ciel na výrobky pochádzajúce z
iných krajín umožňuje Číne obmedziť ekonomické škody.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
Americká centrálna banka (Fed) odolala tlaku, ktorý vyvíja prezident
Donald Trump. Trump opakovane kritizoval Fed za to, že príliš zvýšil
úrokové sadzby, čo podľa neho poškodzuje ekonomiku, a dôrazne
požaduje ich zníženie. Fed v tomto roku však nepočíta so znížením
sadzieb. (Zdroj: TASR)

Uvoľnenie menovej politiky ECB problémy nevyrieši
Prípadné ďalšie uvoľnenie menovej politiky Európskej centrálnej banky
(ECB), ktoré avizoval jej prezident Mario Draghi v súvislosti s neplnením
inflačných cieľov banky, zásadné problémy eurozóny nevyrieši. Rast
ekonomiky krajín používajúcich euro skôr závisí od spôsobu odchodu
Spojeného kráľovstva z EÚ, obchodných vojen USA a proreformného úsilia
jednotlivých vlád eurozóny. (Zdroj: TASR)
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