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Aliter Technologies bojujú proti kyberterorizmu
Slovenská spoločnosť Aliter Technologies sa stala súčasťou koalície 60
svetových firiem bojujúcej proti kyberterorizmu. Cieľom zoskupenia je
zamedziť zneužívaniu technológií voči bežným spotrebiteľom. V skupine
je aj firma Eset. (Zdroj: Denník N)

Slovenskí farmári skončili s GMO
V minulom roku poľnohospodári neosiali ani jeden hektár pôdy
s modifikovanými plodinami GMO. Pred štyrmi rokmi to bolo ešte 411
hektárov. Farmári tak reagujú na odmietanie GMO spotrebiteľmi aj
aktivistami. Vyplýva to zo Správy o stave slovenského poľnohospodárstva
i potravinárstva za uplynulý rok. (Zdroj: Trend)

Slovensko kleslo v rebríčku konkurencieschopnosti
Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky sa v globálnom porovnaní
v tomto roku zhoršila. V aktuálnom rebríčku konkurencieschopnosti
Svetového ekonomického fóra sme sa umiestnili na 42. mieste zo 140
krajín. Pohoršili sme si o dve priečky. (Zdroj: Webnoviny)

Energofórum 2018 bude aj o budúcnosti energetiky
Aktuálne dianie v energetike a prognózy do budúcnosti, diskusie na témy
inteligentná energetika, obchodovanie s elektrinou a plynom budú
súčasťou 13. ročníka konferencie Energofórum od 18. do 19. októbra na
Táľoch. Podujatie privíta 300 účastníkov z 85 spoločností a inštitúcií zo
sektora energetiky. (Zdroj: TASR)

Intercable S.R.L. vybuduje závod v Kriváni
Talianska spoločnosť Intercable S.R.L. plánuje v obci Kriváň vyrábať
komponenty pre elektromobily. Do nového závodu investujú 1,7 milióna
eur. Vo fabrike budú konštruovať vysokonapäťové zariadenia na prenos
elektrickej energie z akumulátorov do elektromotorov. V priebehu štyroch
rokov vznikne v závode 239 pracovných miest. Spoločnosť už požiadala
štát o daňovú úľavu vo výške 2,5 milióna eur. (Zdroj: SIMS)

Útlm ťažby uhlia na hornej Nitre je reálny
Termín útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre by mohol byť známy o niekoľko
mesiacov v rámci akčného plánu. Ten počíta s rozvinutím infraštruktúry v
regióne a očakáva príchod nových investorov. (Zdroj: TASR)

Podpora výroby elektriny bude viac trhovo orientovaná
Systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a
vysokoúčinnej kombinovanej výroby by mal byť viac trhovo orientovaný.
Rezort hospodárstva vypracoval novelu zákona, ktorú parlament odobril.
Účinnosť by mala nadobudnúť od 1. januára 2019. (Zdroj: TASR)

Rezort hospodárstva podporí elektromobilitu
Poskytovanie dotácií v rezorte hospodárstva sa rozširuje o oblasť podpory
rozvoja elektromobility. Dotácie budú smerovať do rozvoja budovania
infraštruktúry pre alternatívne palivá, teda aj do výstavby, prestavby a
rekonštrukcií verejných elektrických nabíjacích staníc. Vyplýva to z novely
zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
(Zdroj: TASR)

Kataster rozširuje elektronické služby
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR sprístupnil pre odborníkov a
širokú verejnosť nové elektronické služby ako získavanie podkladov pre
geometrické plány, kontrola elektronických podkladov a kvalita výmery
parcely v súbore popisných informácií. V súčasnosti je v rámci projektu
Elektronické služby katastra nehnuteľností prevádzkovaných 15
elektronických služieb. V roku 2017 poskytol úrad viac ako 57 000
informácií elektronickými prostriedkami. (Zdroj: TASR)

Podľa rezortu dopravy novela prinesie vhodnejšie podmienky v oblasti
podnikania v taxislužbe a prijme opatrenia smerujúce k predchádzaniu
nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe. Ministerstvo navrhlo
účinnosť od apríla 2019. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Poliaci budú dovážať LNG z USA
Skvapalnený zemný plyn (LNG) budú Poliaci dovážať z USA. Štáty
podpísali dvadsaťročnú zmluvu. Z nej vyplýva, že nákup bude o 20
percent lacnejší ako z Ruska. Dodávky začnú v roku 2022.
(Zdroj: Denník N)

Siemens prišiel o zákazku za 15 mld. dolárov
Nemecký priemyselný koncern Siemens bol tesne pred uzavretím
kontraktu za 15 miliárd dolárov na dodávku zariadení pre elektráreň
v Iraku. USA vyvinuli tlak na irackú vládu, ktorá nakoniec zmluvu
podpísala s domácou firmou General Motors. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Šéfom Tesly ostane zrejme Musk
Súd schválil dohodu o urovnaní medzi americkou komisiou pre cenné
papiere a burzy a šéfom Tesly Elonom Muskom. Podľa dohody Musk musí
zaplatiť 20 miliónov dolárov. (Zdroj: Trend)

Rast inflácie v eurozóne sa zrýchlil
Počas septembra rástla inflácia v eurozóne miernym tempom. Index
spotrebiteľských cien zvýšil medziročne o 2,1 percenta po augustovom
náraste o 2 percentá. (Zdroj: TASR)

Po brexite Ryanair nebude lietať takmer mesiac
Ak dôjde k tvrdému brexitu, nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair
nebude lietať približne tri týždne. Podľa vyjadrenia vedenia spoločnosti
výpadok letov firmu neohrozí. (Zdroj: Denník N)

Letné zľavy spôsobili pokles predaja nových áut v EÚ
Predaj nových áut v Európskej únii v septembri prudko klesol.
Automobilky sa počas leta snažili zbaviť prostredníctvom zliav modelov
nevyhovujúcim novým emisným normám. Podľa údajov Európskeho
združenia výrobcov automobilov sa predaj osobných áut v EÚ v septembri
znížil o 23,5 percenta na 1,09 milióna. (Zdroj: TASR)

USA budú rokovať o obchodných zmluvách
Americkí predstavitelia začnú rokovania o samostatných obchodných
zmluvách s Veľkou Britániou, Európskou úniou a Japonskom. Cieľom
administratívy Donalda Trumpa je nastolenie rovnováhy v obchode.
(Zdroj: TASR)

Turecká líra opäť klesla
Na tureckú ekonomiku výrazne vplýva pokles líry a vysoká miera inflácie.
Podľa analytikov smeruje ekonomika krajiny do recesie. (Zdroj: Denník N)

Tržby Danone v treťom štvrťroku klesli
Francúzska potravinárska spoločnosť Danone vykázala v treťom štvrťroku
tržby 6,19 miliardy. To je pokles o 4,4 percenta oproti predchádzajúcemu
obdobiu. Dôvodom sú negatívne menové výkyvy. (Zdroj: TASR)

Európska komisia bude rokovať s Billom Gatesom
Zakladateľ spoločnosti Microsoft má záujem o bilaterálne stretnutia
v Bruseli. Rokovať budú o inováciách alebo tiež urýchlení digitálnych
riešení a ďalšej spolupráci a pomoci iným krajinám. (Zdroj: ČTK)

Sankcie mali na Rusko minimálny dopad
Medzinárodné sankcie mali na Rusko minimálny efekt. Ekonomika krajiny
po sankciách uvalených pre anexiu Krymu dokonca vykázala mierne
zlepšenie. Vyplýva to z indexu audítorskej firmy BDO. (Zdroj: Pravda)

Zásoby ropy narástli, ceny klesli

Novela o taxislužbe ide do 2. čítania
Novelu zákona o cestnej doprave upravujúcej podmienky pri podnikaní v
taxislužbe, posunulo plénum Národnej rady SR do druhého čítania.
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Ropné rezervy USA sa zvýšili o 6,5 milióna barelov. To spôsobilo pokles
ceny americkej ropy pod hranicu 70 dolárov za barel. (Zdroj: SME)
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