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Od septembra sa platy začínajúcich učiteľov zvýšia o 9,5 %

Hella Slovakia Signal-Lighting bude prepúšťať
Najväčší z trojice slovenských závodov Hella v Bánovciach nad Bebravou
trápi nedostatok zákaziek a nízka vyťaženosť. Problémom sú aj vysoké
náklady. Materská spoločnosť sa preto rozhodla znížiť počet
zamestnancov, ponúkla im možnosť dobrovoľného rozviazania
pracovného pomeru. Odborový zväz Kovo Hella Slovakia hovorí
o 120 ľuďoch, spoločnosť toto číslo nepotvrdila. (Zdroj: Trend)

NDS chce nakúpiť zvodidlá za 2,5 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na nákup
zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4. Za ich dodanie a montáž
pre údržbu a opravy existujúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest počas
štyroch rokov predpokladá zaplatiť 2,5 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

NKÚ zistil nedostatky v Sociálnej poisťovni
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vlani pri svojich kontrolách narazil na
nedostatky v nehnuteľnom majetku Sociálnej poisťovne a nedostatky v
oblasti účtovníctva. Pre zistené nedostatky NKÚ odporučil zvážiť
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. (Zdroj: SME)

ÚVO uložil regulátorovi pokuty vo výške 50 tis. €
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO) za porušenie pravidiel verejného obstarávania tri pokuty v
celkovej výške viac ako 50 000 €. Vo všetkých troch prípadoch bývalé
vedenie ÚRSO v roku 2016 rozdelil zákazky, aby znížil finančný limit.
(Zdroj: TASR)

Volkswagen Slovakia v Martine jubiluje
V martinskom závode Volkswagen Slovakia vyrobili v stredu jubilejný
500-miliónty komponent. Martinský závod otvorili v roku 2000 a s približne
850 zamestnancami patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v
regióne Turiec. Ročná produkcia predstavuje okolo 33 miliónov
komponentov. (Zdroj: SME)

Slovenský startup uspel v medzinárodnej konkurencii
Spoločnosť Danubia Nanotech sa stala v konkurencii viac ako 300 firiem z
24 krajín víťazom tohtoročnej najväčšej súťaže pre startupy v regióne
strednej a východnej Európy. Medzinárodnú porotu presvedčila svojím
grafénovým teplotným senzorom, ktorý by mal byť v budúcnosti
aplikovaný na batériové články nielen v elektromobiloch.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Transpetrol už môže prepravovať do Slovnaftu ropu
Ukrajinská prepravná spoločnosť Ukrtransnafta v stredu písomne
oznámila slovenskému prevádzkovateľovi ropovodu Družba spoločnosti
Transpetrol, a. s., že dodávky ropy smerujúce na Slovensko boli obnovené
v stredu vo večerných hodinách. (Zdroj: SME)

Výskum a inovácie vyčerpali len 10 % z európskych peňazí
Malé a stredné podniky čerpajú iba málo európskych peňazí. 70 mil. € sa
tak presunie z podpory výskumu a namiesto toho použije na výstavbu
dopravnej infraštruktúry. Operačný program Výskum a inovácie, v rámci
ktorého tieto peniaze boli k dispozícii, je totiž rok pred koncom
programového obdobia vyčerpaný iba na 10 % a stále sú k dispozícii
približne 2 mld. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

SP prekračuje rozpočet dávok v nezamestnanosti
Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti zatiaľ prekračuje plánovaný
rozpočet Sociálnej poisťovne (SP), ktorý počíta s tým, že dávku v tomto
roku dostane priemerne 33,2 tisíca ľudí. Za prvé štyri mesiace tohto roka
dávku SP vyplatila 35,4 tisíca nezamestnaným. Vďaka zamestnávaniu
dlhodobejšie nezamestnaných evidenciu v ostatnom období opúšťali
najmä osoby, ktoré nemali nárok na dávku v nezamestnanosti, a naopak,
pribúdali do evidencie osoby, ktorým SP priznala dávku.
(Zdroj: SME)
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Na zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov je vyčlenených na mesiace
september až december 10 mil. €. V roku 2020 bude toto opatrenie stáť
štát asi 33 mil. €. Zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov má podľa rezortu
školstva motivovať mladých absolventov stredných a vysokých škôl pre
prácu v školstve. (Zdroj: SME)

Slovensko vyčerpalo prírodné zdroje na tento rok
Slovensko žije od stredy na ekologický dlh. Kým v minulom roku si
obyvatelia vyčerpali prírodné zdroje 27. mája, tento rok prišiel "overshoot
day" o päť dní skôr. Znamená to, že pre svoj životný štýl potrebujú Slováci
ročne 2,6 planéty. Európska únia žije tento rok na ekologický dlh už od
10. mája. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
VIG vzrástol štvrťročný čistý zisk o 10,5 %
Rakúska poisťovacia skupina Vienna Insurance Group (VIG) dosiahla
v prvom kvartáli tohto roka zisk pred zdanením 127,5 mil. €, čo
predstavuje medziročný nárast o 9 %. Čistý zisk vzrástol o 10,5 % na
83,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

Vodafone zastavil objednávky telefónov Huawei
Britská telekomunikačná skupina Vodafone v stredu oznámila, že
pozastavuje objednávky mobilných telefónov Huawei pre siete 5G pre
problémy s bezpečnosťou produktov tohto čínskeho giganta.
(Zdroj: TASR)

Daimler potrebuje kvôli investíciám znížiť náklady
Nemecká automobilka Daimler má za sebou mierny začiatok roka.
Odchádzajúci riaditeľ Dieter Zetsche preto tlačí na zníženie nákladov, aby
mal výrobca luxusných vozidiel financie na veľké investície do elektrických
a autonómnych modelov. (Zdroj: TASR)

British Steel mieri do konkurzu
Oceliareň British Steel mieri do konkurzu. Rokovania jej majiteľa,
investičnej spoločnosti Greybull Capital, s vládou o finančnej pomoci
stroskotali. Správcom konkurznej podstaty sa stane účtovnícka firma EY,
ktorá sa pokúsi nájsť pre oceliareň kupca. (Zdroj: TASR)

USA zvažujú reštrikcie na ďalšie čínske firmy
Americká vláda zvažuje, že na čínskeho výrobcu kamerových systémov
Hikvision a ďalšie čínske podniky pôsobiace v tomto odvetví uvalí
podobné obchodné reštrikcie ako na spoločnosť Huawei.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Obchodný spor ovplyvňuje americké firmy v Číne
Eskalácia obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekingom má
negatívny vplyv na podnikanie amerických firiem v Číne. Približne tri
štvrtiny (74,9 %) z takmer 250 respondentov prieskumu realizovaného od
16. do 20. mája uviedli, že zvýšenie ciel zo strany USA a Číny má negatívny
vplyv na ich podnikanie. (Zdroj: TASR)

Bulharsko a Grécko začali stavať nový plynovod
Bulharsko a Grécko spustili dlho odkladanú výstavbu plynovodu, ktorý
prepojí ich siete potrubí. Tento krok zníži veľkú závislosť Sofie od dodávok
suroviny z Ruska. Nový 182 kilometrov dlhý plynovod IGB medzi
bulharským mestom Dimitrovgrad a gréckym mestom Komitini by mal
začať fungovať koncom budúceho roka. (Zdroj: Hospodárske noviny)

USA chcú uvaliť sankcie za Nord Stream 2
Podľa ministra energetiky USA Ricka Perryho schválenie amerického
zákona, ktorý obsahuje reštrikcie voči firmám a osobám podieľajúcim sa
na výstavbe plynovodu Nord Stream 2, možno čakať v blízkej budúcnosti.
Projekt plynovodu Nord Stream 2, vedúceho z Ruska do Nemecka po dne
Baltického mora, sa stretol so silnou kritikou USA a časti európskych
krajín. Dôvodom je obava, že sa tak zvýši závislosť Európskej únie, pokiaľ
ide o plyn, na Rusku. (Zdroj: SME)
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