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výnosy v hodnote približne 4,2 mld. €. Z toho približne 261 mil. € tvoril ich
čistý spoločný zisk. (Zdroj: SME)

Prísna regulácia v energetike skončí

Železnice obnovia stanice
Železnice SR vo svojom investičnom pláne na roky 2017-2019 počítajú s
obnovou 25 staníc v celkovom rozpočte 8,6 mil. €. Niektoré plánované
investície sú už zrealizované, iné sú v súčasnosti v realizácii. (Zdroj: TASR)

Green Power SV postaví splyňovaciu elektráreň
Spoločnosť Green Power SV plánuje v priemyselnom parku v meste Snina
postaviť splyňovaciu elektráreň. Do výstavby je ochotná investovať
zhruba 6 mil. €. Splyňovacia elektráreň bude slúžiť pre kombinovanú
výrobu elektriny a tepla termochemickým splyňovaním drevnej štiepky a
tuhých druhotných palív. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

VšZP sa dohodla s ambulanciami
Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dohodla s ambulanciami na úprave
zmluvných podmienok platných od 1. januára 2019. Nové dodatky k
zmluvám, ktoré by mali priniesť ambulanciám viac peňazí, podpísalo 85 %
poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ambulancia pre
dospelých tak mesačne dostane o 967 € viac, detská o 586 € a štandardná
gynekologická ambulancia dostane navyše 632 €. Zvýšenie pocítia aj
ambulancie špecialistov, konkrétne pre štandardnú ambulanciu vo výške
470 €. (Zdroj: TASR)

ÚVZ bude kontrolovať efektívnejšie
Hygienici Úradu verejného zdravotníctva budú mať prístup do systémov
verejnej správy priamo počas kontrol. Opatrenie povedie k zníženiu
administratívnej záťaže a k zefektívneniu ich práce. Náklady na prevádzku
IT riešenia dosiahnu 18 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

SPP prehral súd

Konkurenčný boj o zákazníka v o energetike brzdí prísna regulácia. To by
sa však malo čoskoro zmeniť. Rezort hospodárstva pripravuje opatrenia,
ktoré trh s elektrinou a plynom spravia otvorenejším. Úloha štátneho
regulátora, ktorý dnes vydáva cenové vyhlášky a určuje cenové stropy pre
dodávateľov, by však ani prípadným uvoľnením trhu s energiami pre
domácnosti nezanikla. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Cukor láme rekordy
Tohtoročná, ale ešte viac budúcoročná pestovateľská sezóna rozhodne, či
sa na Slovensku udrží výroba cukru a tým aj pestovanie cukrovej repy.
Cukrovarnícky priemysel, ktorý sa sústreďuje vo dvoch posledných
cukrovaroch, spolu so 195 pestovateľmi dáva prácu trom tisíckam ľudí.
Ekonomika cukrovarov, ako aj pestovateľov však posledné dva roky ide
dolu vodou. Svetová cena cukru totiž padla z 540 € za jednu tonu v roku
2016 na 274 € v auguste tohto roku. Sú to najnižšie ceny za posledných
jedenásť rokov (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Grécka centrálna banka chce znížiť nesplácané úvery
Grécke banky majú najvyšší objem nevýkonných pohľadávok v Európe,
pričom viac ako 45 % z nich je klasifikovaných ako zlé nesplácané úvery.
Grécka centrálna banka zverejnila návrh, ktorý by podľa nej mohol
odstrániť množstvo zlých úverov z bilancií komerčných bánk. Ich pomer k
celkovému objemu úverov by tak mohol klesnúť na jednociferné číslo v
priebehu dvoch až troch rokov. (Zdroj: TASR)

Najvyšší súd SR vo veci tzv. Duckého zmeniek rozhodol v súdnom spore so
spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel v prospech cyperskej
schránkovej spoločnosti Stroden Management Limited, ktorú zastupuje
advokát Róbert Lenčéš. Slovenská republika môže prísť o 30 miliónov eur.
SPP považuje tzv. Duckého zmenky za podvodne vydané a ako také za
neplatné. (Zdroj: TASR)

Visa a Mastercard chcú znížiť platby

Jysku vzrástol obrat o 11 %

Facebook sa odvolal voči pokute

Spoločnosť Jysk, ktorá sa zaoberá predajom tovaru z oblasti bývania a
spania, dosiahla v uplynulom finančnom roku, ktorý skončil v auguste, na
Slovensku obrat 69,6 mil. €. V medziročnom porovnaní to znamenalo
nárast obratu o 11 %. Hrubý zisk firmy pred zdanením a úrokmi dosiahol
16 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

SR potrebuje 514 tisíc nových pracujúcich
Podľa Prognózy vývoja potrieb na trhu práce SR v priebehu piatich rokov
bude potrebovať 514 000 nových pracujúcich. 60 % z nich nahradí
odchádzajúcich z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.
Pracovné príležitosti budú vznikať najmä v priemysle, obchode,
vzdelávaní, zdravotníctve, doprave a stavebníctve. (Zdroj: TASR)

Nemocnice sa s poisťovňami nedohodli

Vydavatelia platobných kariet Visa a Mastercard ponúkli zníženie
poplatkov, ktoré vyberajú od maloobchodníkov za platby kartami
vydanými spotrebiteľom mimo Európskej únie. Snažia sa tak urovnať
dlhoročné vyšetrovanie pre podozrenie z porušovania hospodárskej
súťaže a vyhnúť sa prípadným vysokým pokutám. (Zdroj: SME)

Spoločnosť Facebook podala odvolanie voči rozhodnutiu britského úradu
na ochranu údajov o uložení pokuty 500 tis. £ pre úlohu, ktorú mal
americký prevádzkovateľ rovnomennej sociálnej siete zohrať v škandále
firmy Cambridge Analytica. Úrad komisára pre informácie podľa
Facebooku nepreukázal, že postup firmy mal priamy negatívny dopad na
britských užívateľov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Krajiny G20 zaviedli 40 reštriktívnych opatrení
Krajiny skupiny G20 zaviedli 40 nových reštriktívnych opatrení v obchode
od polovice mája do polovice októbra, ktoré pokrývajú približne
481 mld. $ obchodnej výmeny. Ak bude pokračovať súčasný trend,
ekonomické riziká sa zvýšia, čo bude mať negatívny vplyv na hospodársky
rast, pracovné miesta a spotrebiteľské ceny vo svete. (Zdroj: TASR)

Asociácia nemocníc Slovenska nie je spokojná s výsledkami rokovania so
zdravotnými poisťovňami. Ani jedna z nich totiž nevie zaručiť zvýšenie
finančných prostriedkov na platy členov asociácie počas celého budúceho
roka. (Zdroj: SME)

Junckerov plán zvyšuje HDP

Obchodné reťazce odmietli obvinenia z neplatenia daní

Aerolinky nebudú povinné odškodniť cestujúcich

Veľké obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku sa zásadne ohradzujú
voči tvrdeniam, že sa vyhýbajú slovenskému daňovému systému.
Poukazujú pritom na verejne dostupné účtovné závierky pravidelne
auditované nezávislými audítorskými spoločnosťami. Billa, Kaufland,
Tesco a Lidl dosiahli spolu na Slovensku v minulom obchodnom roku
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Takzvaný Junckerov plán rozvoja investícií v Európe už podľa odhadov
podporil vznik viac ako 750 000 pracovných miest a zvýšil hrubý domáci
HDP Európskej únie o 0,6 %. (Zdroj: Pravda)

Letecké spoločnosti nebudú musieť platiť kompenzácie cestujúcim v
prípade, ak pneumatiky lietadla na vzletovej dráhe poškodí napríklad
skrutka a odlet sa preto oneskorí. Takéto záležitosti sa totiž nedajú
predpovedať. Nie sú ani súčasťou bežnej leteckej prevádzky.
(Zdroj: Pravda)
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