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dotáciu v maximálnej výške 60-tisíc eur. Mikro, malé a stredné podniky sa
môžu prihlásiť do 17. októbra. (Zdroj: TASR)

Decathlonu sa na Slovensku darí

Ludovika Energy s ťažbou uránu neuspela

Za výrazné úspechy francúzskeho športového reťazca Decathlon môže
športový životný štýl Slovákov. Na jeseň otvára spoločnosť obchodný dom
v Prešove, čo je v poradí ôsma prevádzka. V roku 2015 mal Decathlon
tržby 6,4 milióna eur, v minulom roku vykázal tržby 25,5 milióna eur.
(Zdroj: SME)

Obdobie stabilných cien sa skončilo
V priemere sa ceny posledných päť rokov nemenili alebo rástli len do
jedného percenta. Inflácia sa na Slovensku dostáva k trom percentám a
ceny potravín rastú až o päť percent. Rast cien tak v závislosti od profesie
zmazáva profit ľudí v podobe rastu platov. Európska centrálna banka sa
snaží, aby inflácia poskočila na dve percentá a z toho ťažil biznis.
(Zdroj: Pravda)

Chýbajú pestovatelia stolového hrozna
Slovenskí spotrebitelia sú odkázaní na hrozno z dovozu, ktorého cena je
neúmerne vysoká v porovnaní s kvalitou. Slovensku však chýbajú
špecializovaní vinohradníci venujúci sa pestovaniu stolového hrozna.
(Zdroj: Pravda)

TOP investícia za mesiac august bol paroplyn
Najväčšou investíciou v mesiaci august bolo odkúpenie malženického
paroplynu od nemeckej spoločnosti E.ON Západoslovenskou
energetikou. Výška investície doteraz nie je známa. Pôvodná hodnota
objektu bola 400 miliónov eur. (Zdroj: TREND)

V Šali otvorili najmodernejšiu výrobňu čpavku
Výrobňa Čpavok 4 je najmodernejším zariadením v Duslo Šaľa. Do novej
prevádzky investovali 310 miliónov eur. Vláda SR v roku 2004 pre tento
projekt schválila stimul v podobe daňovej úľavy 58 miliónov eur. V
podniku dnes pracuje vyše 2000 zamestnancov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Povolenie na geologický prieskum dostala spoločnosť Ludovika Energy v
roku 2005. Za desať rokov mala preinvestovať 22 miliónov eur. Aktuálne s
návrhom na určenie prieskumného územia Kamenné v rekreačnej oblasti
Jahodná pri Košiciach neuspela a s predĺžením rezort životného
prostredia nesúhlasil. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Kryptomeny spadli o 80 percent
Od začiatku tohto roka spadli kryptomeny z maxima už o 80 percent. Ide
pravdepodobne o rekordné pády. Druhá najväčšia digitálna mena
ethereum klesla o 6 percent na 171,15 dolárov. Odborníci označili
kryptomeny za špekulatívnu bublinu. (Zdroj: TASR)

Británia po brexite bude globálnym finančným centrom
Analytici bánk zatiaľ nevedia predpovedať, čo sa stane, ak Veľká Británia
odíde z Európskej únie bez obchodnej dohody. Bez ohľadu na to, však
ostane krajina dôležitým centrom pre globálne financie. Uviedol to Alex
Brazier, ktorý je výkonným riaditeľom Bank of England. (Zdroj: TASR)

V USA klesli nečakane veľkoobchodné ceny
Index cien výrobcov v auguste medzimesačne padol o 0,1 percent po
stagnácii v júli, uviedlo americké ministerstvo práce. To bol prvý pokles
indexu od februára 2017. Zlacnenie potravín a niektorých obchodných
služieb totiž viac než vyvážilo nárast cien energetických produktov. (Zdroj:
TASR)

Portugalsko spomalilo infláciu
Počas augusta spomalila portugalská inflácia na 1,2 percenta po zvýšení
o 1,6 percenta v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu cien energií sa
znížilo na 7,4 percenta. (Zdroj: TASR)

OPEC zhoršil prognózu dopytu po rope

Nevyužité trate zmenia na cyklotrasy
Dlhodobo nevyužívané železničné trate sa možno zmenia na chodníky a
cyklotrasy. V súčasnosti sa touto zmenou zaoberá parlament. Ak návrh
prejde, rušenie železničných tratí bude jednoduchšie a znížia sa aj náklady
na ich likvidáciu. V návrhu je aj prevádzkovanie drezín. (Zdroj: TASR)

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu v najnovšej mesačnej správe
uviedla, že v roku 2019 poklesne dopyt po rope. Po optimistických
augustových odhadoch nárast odhadujú na 1,41 milióna barelov.
(Zdroj: TASR)

Slovenské elektrárne ručia majetkom 5 miliárd eur

V USA bojujú firmy proti clám Trumpa

Tri záložné zmluvy podpísali v auguste Slovenské elektrárne, na základe
ktorých vzniklo záložné právo na väčšinu majetku spoločnosti. Podľa
verejných informácií z Notárskeho centrálneho registra záložných práv
ručia Slovenské elektrárne majetkom v hodnote až 5 miliárd eur.
Dôvodom bolo zabezpečiť pohľadávky financujúcich bánk v prípade
platobnej neschopnosti. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť Vassal EKO odmieta nelegálnu skládku
Vassal EKO, ktorá je spájaná s nelegálnou skládkou odpadu
v bratislavských Podunajských Biskupiciach, odmieta akúkoľvek súvislosť
skládky so svojím podnikaním. Reagujú tak na informácie občianskeho
združenia Zdravá Bratislava, ktoré označili za diskreditačné. (Zdroj: TASR)

Zamestnávatelia očakávajú nárast pracovných miest
Až 13 percent zamestnávateľov očakáva rast zamestnancov vo svojich
prevádzkach. Štyri percentá očakávajú pokles a 79 percent neočakáva
žiadnu zmenu. V súčasnosti dopyt prevyšuje ponuku, veľké firmy hlásia
nedostatok pracovníkov, mzdovú infláciu a fluktuáciu zamestnancov.
(Zdroj: TASR)

Úrad pre investície chce pomáhať inováciám
Výzvu pre manažment odpadov vyhlasuje Úrad pre investície. Chce
pomôcť novým alebo vylepšeným inováciám produktov, služieb alebo
procesov v oblasti manažmentu odpadov. Podnikatelia môžu získať
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V USA vzniká koalícia za voľný obchod. Vytvorili ju spoločnosti, ktoré
protestujú proti zavádzaniu ciel na čínsky tovar. V súčasnosti sú clá vo
výške 25 percent, čo predstavuje sumu 50 miliárd dolárov. Firmám sa
dovozné náklady zvýšili o 35 percent. (Zdroj: TASR)

Produkcia talianskeho priemyslu klesla
Prvýkrát za dva roky klesla produkcia v talianskom priemysle. Ide o
nečakanú situáciu. Medziročne to predstavuje hodnotu 1,3 percenta.
Produkcia priemyslu v tomto období podľa Eurostatu klesla v celej
Európskej únii. Dôvodom bolo najmä zníženie výroby tovarov dlhodobej
spotreby. (Zdroj: TASR)

IKEA plánuje otvoriť predajňu na Ukrajine
Svoj prvý obchod plánuje v budúcom roku otvoriť na Ukrajine švédsky
nábytkársky gigant IKEA. Veľkosť investície známa nie je, rovnako ani
ďalšie plány spoločnosti. (Zdroj: TASR)

Výrobca kabeliek Hermés zaznamenal rast zisku
Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermés International vykázal
v prvom polroku nárast zisku o 17 percent vďaka tržbám vo všetkých
regiónoch. Spoločnosť je známa napríklad produkciou značkových
kabeliek Birkin. (Zdroj: TASR)
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