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MH Manažment si na súde odškrtol miliónovú žalobu

Spotrebiteľské ceny rástli
Od začiatku roka v priemere narástli spotrebiteľské ceny o 2,6 percenta.
Medzimesačne v júli oproti júnu klesli o 0,1 percenta. Najviac vzrástli ceny
v doprave a to o 6,7 percenta. Ceny potravín stúpli o 3,6 percenta.
Informácie poskytol Štatistický úrad SR.(Zdroj: SIMS)

Ropovod Bratislava – Schwechat nebude
Trasu pre ropovod z Bratislavy do rakúskeho Schwechatu zatiaľ nenašli.
Spoločnosti Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH ostáva už len desať
mesiacov na to, aby dopracovala projekt do realizačného štádia. Musí
navrhnúť alternatívne technické, technologické a legislatívne riešenia.
Výška investície sa pohybuje v rozmedzí 75 až 140 miliónov eur.
(Zdroj: Pravda)

Študentské sci-fi auto poznajú aj vo Ferrari
Slovenskí stredoškoláci skonštruovali auto, ktoré na jeden liter prejde
štyristo kilometrov. O prácu študentov prejavila záujem talianska
automobilka Ferrari, ktorá sa venuje aj vývoju motorov. (Zdroj: TREND)

Upravia podmienky pre ťažbu dreva
Štátne lesy investujú do nových technológií, zvýšia efektívnosť a včasnosť
dodávok či záruku zaplatenia konečným dodávateľom. Vyplýva to
z aktuálneho Memoranda o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva,
kde to garantujú nové podmienky zabezpečenia ťažobnej činnosti v
štátnom podniku Lesy SR. (Zdroj: webnoviny.sk)

Rezort pôdohospodárstva sprísni kontroly
Slovenská aliancia moderného obchodu víta iniciatívu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zamerať sa na kontrolu
prvovýrobcov, dodávateľov a dovozcov potravín. Tvrdé postihy čakajú
najmä tých, čo robia zámerné pochybenia, napríklad v oblasti označenia
pôvodu potravín. (Zdroj: TASR)

Slovenský priemysel potiahli automobilky
Priemysel dosahuje svoj limit a začína sa spomaľovať. Medziročný nárast
priemyselnej produkcie v tomto roku výrazne poklesol. Bez
automobilového priemyslu by bol v mínusových číslach. Aj tradičný ťahúň
hutnícky priemysel oslabil, v júni klesol o 1,5 percenta. Za spomalením
odvetvia sú problémy s dodávkou železnej rudy z Ukrajiny. (Zdroj: TASR)

Turecká kríza zatiaľ Slovensko neovplyvní
Priamy vplyv na Slovensko a eurozóny by zatiaľ podľa analytikov turecká
kríza nemala mať. Zasiahnuť môže hospodárstvo Európy prostredníctvom
španielskych, talianskych a francúzskych bánk, ktoré majú v krajine
vysoké pohľadávky. (Zdroj: TASR)

Slovenskú kozmetiku Mylo poznajú aj v zahraničí
Mylo je slovenská kozmetika, ktorú vymyslela a navrhla Barbora Gažová
pred piatimi rokmi. Nemá veľkovýrobu, zatiaľ sa snaží produkty
zdokonaľovať. Jej mottom je čistota, jednoduchosť a príroda. Vyrába
najmä mydlá z organického bambuckého masla, ktoré pre ňu pripravujú
v Beninskej republike. (Zdroj: SIMS/Forbes)

Rezort financií hľadá dodávateľa na ORACLE
Verejnú súťaž na zabezpečovanie produktov a služieb ORACLE plánuje
vyhlásiť Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Rezort informoval, že
finančný rámec centrálnej rámcovej dohody predstavuje 36 064 000 eur.
(Zdroj: SIMS)

Vyrába ľudové šperky a doplnky
Tradičné aj nové materiály používa pri svojej tvorbe Michal Melicherčík
z Hriňovej. Vo svojej dielni vyrába ľudové šperky a doplnky. Remeselnej
výrobe sa venuje desať rokov, v súčasnosti plánuje rozšírenie dielne. Svoje
výrobky prezentuje výhradne cez sociálne siete.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
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Žalobu medzi štátnou MH Manažment a spoločnosťou RM-S Market (v
súčasnosti Jellyfish) , za ktorou stojí investičná skupina Danubia Holding
riešili slovenské súdy ešte od roku 2014. Kvôli vypovedanému kontraktu
žalovala štátnu spoločnosť o náhradu škody vo výške 5,5 milióna eur.
Medzičasom sa žalovaná suma nafúkla o úroky z omeškania takmer na 7,3
milióna eur. Spor sa napokon končí mimosúdnou dohodou. Žalovaný sa
zaväzuje zaplatiť žalobcovi sumu 3,5 milióna eur.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Bitcoin bude naďalej oslabovať
Od začiatku roka kryptomena bitcoin zoslabla už o 58 percent. Kurz sa
dostal pod 6000 dolárov. Nastúpený trend sa podľa analytikov zatiaľ
nezmení. Z januárového maxima 835 miliárd dolárov tak trhová
kapitalizácia kryptomien klesla na úroveň 190 miliárd dolárov. (Zdroj: FT)

Air Berlin skrachoval, musí splatiť pôžičku
Skrachovaná letecká spoločnosť Air Berlin mala od nemeckej vlády
pôžičku, aby si našli vhodného investora. To sa nepodarilo. Spoločnosť je
sumu 150 miliónov eur schopná splatiť, ale iba bez úrokov. (Zdroj: SME)

Automobilka Škoda má rekordné dodávky áut
Počas júla dodala automobilka Škoda svojim zákazníkom 99 700 vozidiel.
To je o 14,6 percenta viac ako v rovnakom období v minulom roku.
Predaje rástli nielen na európskom trhu, ale aj v Číne, Indii a Rusku.
Najpredávanejším autom je Octavia a za ňou nasleduje Fabia.
(Zdroj: ČTK)

České dráhy chcú nakúpiť vlaky za 15 miliárd korún
Tender na nákup 120 vlakov v celkovej hodnote 14,8 miliárd českých
korún vyhlásili České dráhy. Dodávateľ musí zabezpečiť 60 elektrických
vlakov za 9,7 miliardy korún, 60 motorových vlakov za 5,1 miliardy korún.
(Zdroj: ČTK)

Projekt Nordlink získal peniaze od EIV
Projekt diaľkového elektrického vedenia Nordlink medzi Nemeckom
a Nórskom dostal ďalšie financie na svoju realizáciu od Európskej
investičnej banky. EIB už vlani schválila na projekt úver vo výške 650
miliónov eur. Elektrické vedenie dlhé viac ako 600 kilometrov cez Severné
more v budúcnosti umožní výmenu elektrickej energie z vodných
a veterných elektrární. Dielo dokončia v roku 2020. (Zdroj: TASR)

V Číne klesla produkcia uhlia
Na dvojročné minimum klesla počas júla produkcia uhlia v Číne. Dôvodom
bol zvýšený dovoz uhlia zo zahraničia a kroky čínskej vlády k obmedzeniu
znečisťujúcich energetických zdrojov. Spôsobila to vlna horúčav, ktorá
vyvolala zvýšenú spotrebu elektrickej energie. (Zdroj: TASR)

Zvýšilo sa riziko Brexitu bez dohody
Situácia okolo Brexitu sa podľa britského ministra Hunta dostáva do
vývoja, ktorý nikto nechce. Hrozí riziko, že Veľká Británia opustí Európsku
úniu bez dohody. Brexit sa má uskutočniť v marci budúceho roka, obe
strany sa snažia nájsť čo najoptimálnejšie riešenie. (Zdroj: TASR)

Dáni postavia plot na hraniciach s Nemeckom
Zabezpečiť ochranu biznisu s ošípanými chce Dánsko prostredníctvom
výstavbou sedemdesiat kilometrového plotu popri hraniciach
s Nemeckom. Investícia stojí 11 miliónov eur. Vláda tak chce zabrániť
šíreniu afrického moru ošípaných do krajiny. Podľa kritikov tohto
rozhodnutia ide o symbolické gesto na upokojenie farmárov.
(Zdroj: TREND)

Dvaja veľkí akcionári Tesly znížili svoje podiely
Akcionári T. Rowe Price a Fidelity spoločnosti Tesla Inc. znížili v druhom
štvrťroku svoje podiely vo firme. Dôvod známy nie je. (Zdroj: Bloomberg)
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