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sentimentu pre eurozónu v septembri padol takmer na 5-ročné minimum
101,7 bodu zo 103,1 bodu v auguste. (Zdroj: TASR)

Firma Swietelsky – Slovakia opraví hraničný most pre SSC

ZAHRANIČIE

Slovenská správa ciest (SSC) podpísala zmluvu na opravu poškodeného
krytu vozovky na hraničnom moste cez rieku Morava s firmou Swietelsky Slovakia. Cena bola stanovená v celkovej výške 55 914 €. (Zdroj: SME)

SVP zrekonštruoval vodnú stavbu za 273 tis. €
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) zrekonštruoval vodnú stavbu
Brezová pod Bradlom. Projekt rekonštrukcie vodnej stavby bol
financovaný zo zdrojov EÚ. Celkové náklady boli 273 118 €, z toho
stavebné práce stáli 254 862 €. (Zdroj: TASR)

Zdravotné poisťovne vrátia poistencom 5,69 mil. €
Zdravotné poisťovne (ZP) vracajú poistencom peniaze v rámci
ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 260 000 ľuďom posielajú za
druhý štvrťrok tohto roka viac ako 5,69 mil. €. Všeobecná zdravotná
poisťovňa vyplatí 4,14 mil. €, Dôvera 1,4 mil. € a Union 151 tis. €.
(Zdroj: Pravda)

Zamestnanci Falcku z 19 staníc ZZS prejdú pod RZP
Spoločnosť RZP preberie 19 staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
vrátane zamestnancov po spoločnosti Falck Záchranná. Zamestnancom
majú byť zachované rovnaké pracovné podmienky, aké majú u súčasného
zamestnávateľa. (Zdroj: www.dennikn.sk)

ANS sa nedohodla s Dôverou na dofinancovaní
Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa nedohodla so zdravotnou
poisťovňou Dôvera na dofinancovaní sociálnych balíčkov a rekreačných
poukazov. Poisťovňa tvrdí, že nemá peniaze. (Zdroj: TASR)

Vláda dala zelenú stratifikácii nemocníc
Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Zmyslom navrhovanej
úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť koncentrovala do
nemocníc, kde na ich poskytnutie majú skúsenosti. (Zdroj: Pravda)

Finančná správa zistila neoprávnené odpočty DPH
Finančná správa zasahovala vo viacerých bratislavských spoločnostiach
kvôli podozreniam z neoprávneného odpočítavania DPH a vyčíslila
predbežnú škodu na takmer 2 mil. €. Firmy dlhodobo vykazovali vysoké
obraty, ale nízku daňovú povinnosť. (Zdroj: SME)

Na budúci rok sa počíta s deficitom 0,5 % HDP
Podľa informácií z ministerstva finanční by deficit verejných financií v
budúcom roku mal byť maximálne 0,5 % hrubého domáceho produktu
(HDP). Známa je už najnovšia makroekonomická aj daňová prognóza,
ktoré naznačujú veľké výpadky príjmov štátu. (Zdroj: Trend)

Štatistiky potvrdzujú pokles stavebnej produkcie
Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska aktuálne znižovanie
produkcie stavebných firiem v tuzemsku nie je spôsobené spomalením
pozemných stavieb, ale výrazným poklesom prác na inžinierskych
stavbách, medziročne o vyše pätinu. Aj naďalej klesá zásobník prác na rok
2020 najmä v segmente inžinierskych stavieb. (Zdroj: TASR)

Rusko patrí k najvýznamnejším obchodným partnerom
Obchodná výmena Slovenska s Ruskou federáciou každoročne rastie a za
minulý rok stúpla medziročne o viac ako 13 %. Prvý polrok tohto roka
ukazuje ďalšie zvýšenie obchodnej výmeny a obrat by mohol dosiahnuť až
6 mld. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

EÚ investuje 117 mil. € do zlepšenia dopravy
EÚ investuje viac ako 117 mil. € do 39 kľúčových dopravných projektov.
Slovensko je zahrnuté do projektu ENTREPID (Európske partnerstvo v
oblasti znižovania hluku vlakov), kde má suma 2,11 mil. € pomôcť vybaviť
takmer 8500 železničných vozňov novým typom bŕzd. (Zdroj: TASR)

Nálada v ekonomike eurozóny je najhoršia za 5 rokov
Nálada v ekonomike eurozóny klesla a je najhoršia za takmer 5 rokov.
Obchodné spory znížili dôveru v priemysle. Index ekonomického
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Carnival dosiahol kvartálny zisk 1,78 mld. $
Najväčší prevádzkovateľ výletných lodí na svete Carnival za 3. kvartál
obchodného roka 2018/2019, čo znamená za obdobie od júna do konca
augusta, dosiahol zisk 1,78 mld. $. Tržby sa medziročne zvýšili o 11,8 % na
6,53 mld. $. (Zdroj: TASR)

Toyota zvýšila svoj podiel v Subaru na 20 %
Toyota Motor zvyšuje svoj podiel v Subaru na 20 %. Investícia prichádza
mesiac po tom, čo Toyota a Suzuki Motor oznámili, že si vzájomne kúpia
malé podiely. Takéto aliancie ukazujú, že výrobcovia áut majú problémy s
nákladmi a investíciami do nových služieb. (Zdroj: TASR)

Taliansky koncern Eni kúpil nórske aktíva Exxon Mobil
Taliansky energetický koncern Eni kúpil prostredníctvom svojej dcérskej
spoločnosti Var Energi nórske aktíva americkej spoločnosti Exxon Mobil.
Hodnota kontraktu predstavuje 4,1 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Thomas Cook France vyhlásil platobnú neschopnosť
Francúzska dcéra skrachovanej britskej cestovnej kancelárie Thomas
Cook vyhlásila platobnú neschopnosť a oznámila, že požiada súd o
ochranu s cieľom nájsť si kupca. (Zdroj: SME)

Rakúska divízia britskej skupiny Thomas Cook končí
Thomas Cook Austria AG, ktorá je treťou najväčšou cestovnou kanceláriou
v Rakúsku, podala na viedenskom obchodnom súde insolvenčný návrh.
Celý majetok firmy má ísť do likvidácie. (Zdroj: SME)

CK Tour Vital vyhlásila platobnú neschopnosť
Nemecká cestovná kancelária Tour Vital vyhlásila platobnú neschopnosť.
Dôvodom sú rámcové podmienky na cestovnom trhu, uvádza spoločnosť,
ktorá pred rokom patrila do koncernu Thomas Cook. (Zdroj: SME)

Medzeru po Boeingoch zaplnili iní dopravcovia
Medzeru, ktorá vznikla po uzemnení lietadiel Boeing 737 MAX, nahradili
kapacity iných dopravcov. Do európskeho vzdušného priestoru sa tak
stále viac dostávajú lietadlá mimoeurópskych aerolínií, pri ktorých sa
cestujúci kompenzácií za zrušený či meškajúci let domôžu len čiastočne,
alebo vôbec. (Zdroj: Trend)

Croatia Airlines dostanú od štátu 250 mil. HRK
Národné chorvátske aerolínie Croatia Airlines dostanú od štátu kapitálovú
injekciu vo výške 250 mil. HRK na stabilizáciu svojich operácií do
najbližšieho zvýšenia kapitálu a eventuálnej privatizácie.
(Zdroj: SME)

Aigle Azur pre finančné problémy skončila činnosť
Snahy nájsť kupcov pre francúzsku leteckú spoločnosť Aigle Azur sa
skončili neúspechom a aerolínie ukončili svoju činnosť. Spoločnosť sa
začiatkom tohto mesiaca dostala pod nútenú správu. (Zdroj: TASR)

MMF chce zmierniť fiškálny cieľ Grécka
Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval Grécko a jeho partnerov v EÚ,
aby sa dohodli na zmiernení fiškálneho cieľa pre zadlženú krajinu, v snahe
podporiť krehké zotavovanie jej ekonomiky. Očakáva sa, že tento rok
dosiahne primárny prebytok Grécka 3,5 % HDP. (Zdroj: TASR)

BoE zníži úrokové sadzby aj bez tvrdého brexitu
Britská centrálna banka Bank of England (BoE) bude možno musieť znížiť
úrokové sadzby aj v prípade, že nedôjde k tvrdému brexitu. Dôvodom je,
že vysoká neistota spojená s odchodom Británie z EÚ bude pretrvávať aj
naďalej. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Taliansko predalo dlhopisy za 7,5 mld. €
Taliansko predalo nové dlhopisy vo výške 7,5 mld. € s rekordne nízkymi
výnosmi. Nová vláda v krajine tak zarába na oživení dopytu po svojich
dlhopisoch. (Zdroj: TASR)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

