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Nafta a.s. bude ťažiť plyn na Ukrajine
EP Power Europe z portfólia energetických firiem EPH sa priblížila k
možnosti ťažby zemného plynu na východe Ukrajiny. Technickým
operátorom tohto projektu na Ukrajine bude slovenská spoločnosť Nafta,
a.s.. (Zdroj: Trend)
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o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý schválila vláda.
Kým súčasný zákon reguluje najmä prevádzku a bezpečnosť, nový zákon
má obsahovať pravidlá aj pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v
oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT, ako aj monitoringu
a kontroly. (Zdroj: TASR)

Europoslanci kontrolovali agrodotácie

Podľa minoritných akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
(BVS) musí valné zhromaždenie schváliť individuálnu účtovnú uzávierku a
prerozdelenie hospodárskeho zisku BVS ešte za rok 2017. Ak sa tak
nestane, hrozí spoločnosti pokuta 3 mil. €. (Zdroj: TASR)

Delegácia navštívila najprv východné Slovensko, aby sa jej členovia
dozvedeli viac o údajnom zneužívaní agrodotácií. Vláda by mala užšie
spolupracovať s poľnohospodármi, samotní farmári by mali medzi sebou
viac spolupracovať, na Slovensku by mal vzniknúť nezávislý arbiter, ktorý
by sa venoval sporom poľnohospodárov s pôdou. To sú niektoré z
opatrení, ktoré chcú Slovensku adresovať europoslanci z Výboru
Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu. (Zdroj: SME)

Priemyselný park vo Vigľaši dostane dotáciu 579 tis. €

Farmári dostanú kompenzácie za sucho v januári

BVS hrozí pokuta 3 mil. €

Obec Vígľaš v okrese Detva má dobudovať zvyšnú infraštruktúru v
miestnom priemyselnom parku. Ministerstvo hospodárstva na tento účel
poskytne 579,3 tis. €. Investíciou by mala obec definitívne ukončiť proces
budovania priemyselného parku, ktorý sa začal v roku 2008. (Zdroj: TASR)

Letisko M.R. Štefánika prenajmú
Koncesný variant by mal byť pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
najlepšou alternatívou. Predmetom koncesnej zmluvy má byť pritom
prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska. V rámci príjmov rezort dopravy v
roku 2020 očakáva vstupný poplatok koncesionára vo výške 5 mil. € a od
roku 2020 očakáva príjem vo výške 1,306 mil. € ročne ako poplatok
koncesionára za užívanie koncesného majetku počas celého trvania
koncesie. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Volkswagen Slovakia prichádza o výskum a vývoj
Volkswagen Slovakia vo svojom závode v Stupave minulý rok v máji začal
využívať najväčšiu sériovo vyrábanú metalovú 3D tlačiareň na svete. Po
takmer dvoch rokoch však Slovensko o túto technológiu prichádza.
Volkswagen sa totiž rozhodol zriadiť centrum pre 3D tlač kovov vo svojej
centrále v nemeckom Wolfsburgu. (Zdroj: Trend)

Všeobecná zdravotná poisťovňa má nový plán
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VsZP) rokuje s ďalšími lekármi, aby
vynahradila prípadný výpadok približne tisícky nezazmluvnených lekárov.
Ľudia teda budú musieť prejsť k lekárovi, ktorý zmluvu s VsZP bude mať
podpísanú. Zmluvné podmienky prijalo doteraz približne 85 % všetkých
lekárov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Vláda odsúhlasila prevádzkovateľa terminálu
Prevádzkovateľom Terminálu intermodálnej prepravy Žilina by sa mala na
základe koncesnej zmluvy stať spoločnosť TIP Žilina. Počíta s tým návrh
na uzavretie koncesnej zmluvy ako výsledok verejnej súťaže, ktorý
predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo dopravy a výstavby. Vláda ho
odsúhlasila. Uchádzač na 30 rokov v ponuke predložil celkovú cenu vo
výške 86,4 mil. € s DPH. (Zdroj: TASR)

Hasiči a horský záchranári dostanú vyššie platy
Hasičom a horským záchranárom sa od januára 2019 zvýšia platy o 10%. S
dohodnutým zvýšením stupnice platových taríf počíta aj budúcoročný
štátny rozpočet. Zvýšenie by si malo vyžiadať 8,94 mil. €, z toho mzdy
tvoria 6,6 mil. €. (Zdroj: TASR)

Nasadzovanie robotov v priemysle SR je dynamické
Podľa Medzinárodnej federácie robotiky bolo na Slovensku v roku 2015
inštalovaných 79 robotov na 10 000 zamestnancov, v roku 2016 to bolo 135
robotov a v roku 2017 ich počet vzrástol na 151 robotov na 10 000
zamestnancov. Roboty sa stále viac využívajú vo výrobe, pričom lídrom v
zavádzaní robotických zariadení bol donedávna automobilový priemysel,
na rovnakú úroveň minulý rok postúpil elektrotechnický priemysel.
(Zdroj: TASR)

Zákon o IT vo verejnej správe je schválený
Organizáciu správy informačných technológií, kompetencie orgánu
vedenia a orgánu riadenia ustanovuje rozsiahly a podrobný návrh zákona
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Poľnohospodárom postihnutým suchom z roku 2017 budú uvoľnené
finančné prostriedky v januári 2019. Ministerka pôdohospodárstva
Gabriela Matečná dostala mandát, aby začala sanovať vzniknuté škody zo
sucha. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Rím sa dohodol s EK na rozpočte
Dohoda Talianska s Európskou komisiou (EK) o rozpočte na budúci rok
podporila talianske akcie a dlhopisy. Taliansko sa vyhne sankciám za
porušenie fiškálnych pravidiel. EK však uviedla, že napriek akceptácii
revidovaného rozpočtu, bude pozorne sledovať výdavky Ríma.
(Zdroj: TASR)

Záložný plán pre tvrdý brexit je zverejnený
Záložný plán EÚ sa týka ochrany obchodných záujmov, zabezpečenia
dopravných spojov a základných finančných transakcií. Tieto opatrenia by
mali trvať počas 100 dní. Európska komisia upozornila, že k zverejneniu
záložného plánu pristúpila s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné
uplatňovať nevyhnutné núdzové opatrenia s cieľom čo najviac
minimalizovať škody spôsobené brexitom bez dohody. (Zdroj: TASR)

Výkup PET fliaš v EÚ bude zložitý a drahý
Európska smernica o obmedzení používania jednorazových fliaš PET bude
pravdepodobne od členských krajín vyžadovať, aby do roku 2025 zbierali
90 % fliaš dodaných na trh. Jedným zo spôsobov, ako recykláciu týchto
obalov zdokonaliť, je zavedenie ich zálohovania, čo bude finančne
nákladné. Hlavná diskusia čaká členov EÚ o systéme výkupu plastických
fliaš v nasledujúcom roku. (Zdroj: TASR)

FedEx oznámil, že mu rastie zisk
Americká zásielková spoločnosť FedEx oznámila za 2. štvrťrok
obchodného roka 2018/2019 rast zisku o vyše pätinu. Firma informovala,
že v 2. štvrťroku 2018/2019, ktorý sa skončil v novembri, dosiahla zisk 935
mil. $ (821,83 mil. €). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho
roka to znamená rast o 20,6 %. (Zdroj: TASR)

OMV bude ťažiť ropu a plyn v Abú Zabí
Rakúsky ropný a plynárenský koncern OMV sa zúčastní na ťažbe ropy a
zemného plynu z obrovského ložiska pod morským dnom v Abú Zabí,
ktorý je súčasťou Spojených arabských emirátov. Koncern OMV dosiahol
dohodu o spolupráci s miestnou štátnou spoločnosťou Abu Dhabi
National Oil Company. V nej je stanovený podiel Rakúšanov na ťažbe
megaprojektu Ghasha 5 %. (Zdroj: TASR)

GlaxoSmithKline sa rozdelí
Britský farmaceutický koncern GlaxoSmithKline sa rozdelí na dve časti.
Jedna spoločnosť bude zahŕňať operácie v oblasti liekov na predpis a
vakcín a druhá operácie v segmente voľnopredajných produktov. Predtým
však vytvorí spoločný podnik v oblasti voľnopredajných liekov a
výživových doplnkov s divíziou Pfizeru. (Zdroj: TASR)
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