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Pri Nitre otvorili terminál intermodálnej prepravy
Terminál intermodálnej prepravy Lužianky bude využívať automobilka
Jaguar na expedíciu väčšiny vyrobených automobilov. Určený je aj pre
ďalšie firmy na skladovanie a expedovanie svojej produkcie. Terminál
vybudovala spoločnosť Strabag, ktorá naň vyhrala tender. Vysúťažená
cena bola 51 809 419 eur bez DPH. (Zdroj: SME)

Rezort zdravotníctva vyhlásil tender na RTG prístroje
Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje verejné obstarávanie na
dodávateľa 136 nových RTG zariadení pre nemocnice. Celková hodnota
zákazky je 20,6 milióna eur bez DPH. Tender pozostáva z dvoch kôl a rezort
vďaka elektronickej aukcii predpokladá pri nákupoch výraznú úsporu.
(Zdroj: TASR)

Obchodná komora a EIB podpísali memorandum
Memorandum o porozumení medzi Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou a Európskou investičnou a rozvojovou bankou
podpísali predseda SOPK Peter Mihók a viceprezident EIB Vazil Hudák.
Cieľom je dlhodobá spolupráca a podpora medzinárodného obchodu a
investícií s využitím zdrojov tejto finančnej inštitúcie. (Zdroj: TASR)

Automobilka ZhiDou uvažuje nad fabrikou v Košiciach
Čínsky výrobca elektromobilov ZhiDou má vo finálnom výbere krajiny pre
svoj výrobný závod aj Slovensko. Zatiaľ sa v meste pripravuje zdieľanie áut
cez aplikáciu, pomocou ktorej zákazník auto vyhľadá a dopraví sa na
potrebné miesto, kde si ho vyzdvihne ďalší zákazník. Firma SHARE’Ngo
uzavrela nedávno dohodu so ZhiDou. Prevádzku zdieľaných automobilov
začnú už o tri mesiace. Počas dvoch rokov do projektu investujú 1,3
miliardy eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Chcú zrušiť zákon o odvode v regulovaných odvetviach
Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby zrušila odvody v regulovaných
odvetviach. Na rokovanie tripartity dodali materiál, v ktorom vyzývajú
vládu, aby pripravila legislatívny návrh na zrušenie tohto odvodu. Ten sa
uplatňuje od roku 2012 a jeho cieľom bolo preklenúť dôsledky finančnej
krízy. (Zdroj: TASR)

Podnikateľov podporí ekonomická diplomacia
Tradičné strojárstvo, obranný priemysel a energetika alebo IT
bezpečnosť, moderné technológie a obnoviteľné zdroje sú oblasti,
v ktorých má slovenský zahraničný obchod dlhodobý potenciál. Úlohou
ekonomickej diplomacie je podpora slovenských podnikateľov vo svete.
V súčasnosti sa o takejto podpore diskutuje na stretnutiach podnikateľov
v Žiline, Košiciach a Trenčíne. (Zdroj: TASR)

Hľadajú investorov do strategického parku Haniska
Rezort hospodárstva v súčasnosti rokuje s niekoľkými investormi, ktorí by
mohli zaujať pozície v strategickom parku Haniska pri Košiciach. Park už
v apríli tohto roka získal status významnej investície. V súvislosti
s výstavbou parku má rezort kompletné geologické, seizmické a ďalšie
potrebné skúšky. Bližšie informácie o priebehu rokovaní nie sú známe.
(Zdroj: TASR)

VšZP má novú šéfku
Novou predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou
Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa stala Ľubica Hlinková. Do funkcie ju
v piatok vymenovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Cieľom
novej šéfky je umožniť poistencom prístup k efektívnej, modernej a
bezpečnej liečbe. (Zdroj: Webnoviny)

ZSSK spravila najväčšiu investíciu
Európska komisia schválila financovanie projektu Železničnej spoločnosti
Slovensko. Ide o druhú časť modernizácie železničných vagónov určených
na osobnú prepravu. V rámci projektu získa národný prepravca 25 nových
elektrických vlakov za 192 miliónov eur. 85 percent nákladov je
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financovaných cez operačný program Integrovaná infraštruktúra zo
zdrojov Európskej únie a 15 percent zo štátneho rozpočtu.
(Zdroj: Webnoviny)

ZAHRANIČIE
ExxonMobil zvažuje predaj časti aktív v Mexickom
zálive
Americký ropný koncern ExxonMobil uvažuje o predaji časti svojich aktív
v Mexickom zálive. Koncern sa chce do budúcnosti viac zameriavať na
podmorské ložiská v Južnej Amerike a domáce ložiská bridlicovej ropy.
(Zdroj: TASR)

Samsung Electronics očakáva rekordný zisk
Najväčší svetový výrobca smartfónov a polovodičov Samsung Electronics
uviedol, že očakáva nárast prevádzkového zisku za 3. kvartál o 20 percent
na 17,5 bilióna juhokórejských wonov. Vyplýva to z predbežných údajov,
ktoré má spoločnosť k dispozícii. Dôvodom je obrovský dopyt po
polovodičoch zo strany dátových centier. (Zdroj: TASR)

Časť firiem končí s plastovými obalmi
Spoločnosti Lidl, Fruitisimo, Costa Coffee, IKEA, Starbucks a Česká
zemědělská univerzita sa zaviazali, že zredukujú množstvo jednorazového
plastového odpadu a riadu a ponúknu zákazníkom alternatívne možnosti.
(Zdroj: ČTK)

Alza expanduje do Maďarska
Najväčší český eshop Alza.cz otvoril svoj showroom v Budapešti.
Pokračuje tak v expanzii na maďarský trh. Tržby Alzy dosiahli v roku 2016
výšku 21 miliárd českých korún. Za minulý rok firma údaje doteraz
nezverejnila. (Zdroj: ČTK)

Budvar otvoril logistické centrum, stálo milióny
Budejovický Budvar otvoril v Čechách nové logistické centrum. Na celú
plochu sa vojde 19-tisíc paliet s pivom. Do výstavby pivovar investoval 750
miliónov českých korún. (Zdroj: iDnes)

Britské firmy prestávajú s investíciami
Firmy z britského sektora služieb sa vzdávajú pokusov o prijatie nových
zamestnancov. Klesá dôvera podnikov pred blížiacim sa brexitom.
Uviedla to Britská obchodná komora. Percentuálny podiel firiem v odvetví
služieb, ktoré prijímajú nových ľudí, je na najnižšej úrovni za štvrťstoročie.
(Zdroj: TASR)

Taliansko vylúčilo odchod z eurozóny
Európska komisia vyjadrila znepokojenie nad plánovanými deficitmi v
rozpočtoch v nasledujúcich troch rokoch. Podpredseda vlády Matteo
Salvini dúfa, že ratingové agentúry nebudú mať voči Taliansku predsudky
pri prehodnocovaní ratingu jeho dlhu. Súčasne vylúčil odchod krajiny z
eurozóny. (Zdroj: TASR)

Na plynovode Nord Stream 2 idú práce nepretržite
Výstavba plynovodu Nord Stream 2 má za sebou prvý mesiac stavebných
prác. Tie bežia nepretržite 24 hodín. Prepravná kapacita plynovodu bude
55 miliárd kubických metrov plynu ročne. Pokryje spotrebu 26 miliónov
domácností. (Zdroj: TASR)

V Nemecku sa opäť pestuje tabak
Niekoľkoročný pokles pestovateľov tabaku v Nemecku sa zastavil.
Dôvodom je dopyt po tabaku do vodných fajok. V nich končí približne 96
percent dopestovaného tabaku. V krajine pestujú tabak približne na 2000
hektároch. Jeho cena v minulom roku vzrástla od 10 do 20 percent.
(Zdroj: TASR)

Google nemusí platiť miliardovú pokutu
Britský súd zamietol prvú hromadnú žalobu, podľa ktorej Google v rokoch
2011 a 2012 obišiel nastavenia ochrany osobných dát na telefónoch
Applu. Internetový gigant sa tak vyhol platbe odškodného, ktoré sa
vyšplhalo do výšky jednej miliardy libier. (Zdroj: Reuters)
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