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EK žiada Slovensko o zmeny
Európska komisia varovala Slovensko, aby urobilo zmeny v recyklácii,
inak nedosiahne recyklačný cieľ. Ten počíta v roku 2020 s recykláciou 50
percent komunálneho odpadu. Súčasťou odporúčania EK je zrušenie
výnimiek na bioodpad pre Bratislavu a Košice. (Zdroj: euractiv)

ÚVO hľadá spôsob podpory podnikateľov
Úrad pre verejné obstarávanie rokoval s predstaviteľmi mimovládnych
organizácií Transparency International Slovensko, INEKO a ďalšími
zástupcami podnikateľských združení a obchodných komôr o agende
profesionalizácie verejného obstarávania a možnostiach, ako zvýšiť účasť
malých a stredných podnikateľov vo verejných súťažiach. (Zdroj: TASR)

sa elektronické dokumenty zasielajú do e-mailovej schránky bez
elektronických podpisov. Novú službu zaviedla spoločnosť Národná
agentúra pre sieťové a elektronické služby. V budúcnosti pribudnú aj SMS
notifikácie na viacero čísiel a možnosť preposlania správy na iný úrad
priamo zo schránky právnickej alebo fyzickej osoby. (Zdroj: TASR)

Vlaky zadarmo ročne stoja 13 miliónov eur
Reálne náklady zo štátneho rozpočtu na bezplatnú prepravu vlakmi sú
podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR približne 13 miliónov eur ročne.
Od zavedenia vlakov zadarmo v roku 2015 tak ide o sumu viac ako 52
miliónov eur. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
V japonskej kaviarni obsluhuje robot

Dlhy zdravotným poisťovniam sú miliónové
Nedoplatky na poistnom sa za minulý rok vyšplhali na 58,7 milióna eur.
Ročné zúčtovanie poistného dostalo od polovice augusta 1,09 milióna
poistencov. Preplatky v zdravotných poisťovniach dosiahli v minulom
roku sumu 128,1 milióna eur. Najväčší preplatok eviduje Všeobecná
zdravotná poisťovňa a to vo výške 253 286 eur. (Zdroj: TASR)

HDP v budúcom roku dosiahne 4,5 percenta
Národná banka Slovenska uviedla, že hrubý domáci produkt dosiahne
v tomto roku 4 percentá. V budúcom roku porastie na 4,5 percenta.
Dynamický rast ekonomiky podporuje trh práce, keď v prostredí tvorby
pracovných miest prichádza k znižovaniu miery nezamestnanosti.
(Zdroj: TASR)

Spoločnosť Tauris Cassovia zavádza ekoobaly
Spoločnosť Tauris Cassovia do všetkých svojich maloobchodných
predajní s mäsom postupne zavedie ekologické obaly, obalové materiály
a papierové tašky. Firma tak napĺňa filozofiu ekologického zmýšľania.
Ekologické a recyklovateľné materiály chcú využívať v čo najširšom
spektre. Tauris Cassovia v minulom roku dosiahla tržby z predaja
výrobkov vo výške 15 miliónov eur. Oproti minulému roku vzrástli o 22,8
percenta. V súčasnosti má takmer 300 zamestnancov. (Zdroj: SIMS)

Stovka slovenských firiem bude vystavovať v Brne
Na jubilejný 60. ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne ide
vystavovať 107 slovenských firiem. V počte účastníkov je Slovensko na
druhom mieste, prví sú Nemci a tretia je Čína. Na trhu predstavia české
a slovenské firmy príbehy priemyselných legiend od roku 1918. Veľtrh sa
koná v dňoch od 1. – 5. októbra a príde naň 1650 firiem z 32 krajín.
(Zdroj: TASR)

Rezort dopravy chce zmeniť podnikanie v taxislužbách
S novelou zákona o cestnej doprave, ktorá má upraviť podmienky pri
podnikaní v taxislužbe, prišlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Novelou chcú vytvoriť priaznivejšie podmienky v oblasti podnikania
v taxislužbe a prijať opatrenia proti nelegálnemu podnikaniu v tejto
oblasti. (Zdroj: TASR)

Zákon o hazardných hrách obmedzí nelegálny hazard
Návrh zákona o hazardných hrách počíta s obmedzením nelegálnych
hazardných hier. Odborníci hovoria, že v prípade, ak nebude dostupná
kvalitná ponuka online hier, hráči skončia na nelegálnych stránkach.
Novela zákona zavedie systém dane z výhier, čím chce obmedziť čierny
trh. (Zdroj: TASR)

Mobilom platíme čoraz viac
Slováci čoraz viac využívajú platby mobilom. Nastupujúci trend
obmedzuje všeobecná dostupnosť a kvalita internetového pripojenia a
slabšia úroveň digitálnej gramotnosti staršej generácie. (Zdroj: TASR)

Portál slovensko.sk umožňuje poslať správu na e-mail
Zo schránky na portáli slovensko.sk je aktuálne možné poslať každú
prečítanú správu na jednu e-mailovú adresu. Pre jednoduchšiu čitateľnosť
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V Japonsku otvárajú prvú kaviareň, v ktorej namiesto ľudí, začnú
obsluhovať zákazníkov roboty. Ovládať ich budú hendikepovaní ľudia.
Japonsko týmto krokom chce bojovať so sociálnou izoláciou
postihnutých. (Zdroj: Denník N)

USA postupne prechádza na bezhotovostný systém
Federálny rezervný systém, ktorý má v USA úlohu centrálnej banky,
uviedol, že v roku 2016 sa uskutočnilo v hotovosti 35 percent transakcií.
Na americkom trhu sa bezhotovostný predaj šíri veľmi rýchlo. Platby
kreditnými a debetnými kartami vzrástli od roku 2010 takmer o 50
percent. (Zdroj: TASR)

Firmy chcú prísnejšie zákony na internetových gigantov
Európske technologické firmy žiadajú ministrov štátov Európskej únie,
aby sprísnili zákony na reguláciu online platforiem a boja s nekalými
praktikami amerických gigantov ako sú Apple, Google alebo Amazon. List
iniciovali šéfovia online služieb Spotify a Deezer. Sťažujú sa na to, že
giganti využívajú platformy na uprednostňovanie vlastných služieb.
(Zdroj: TASR)

V Európe sa šíri mor ošípaných
Africký mor ošípaných evidujú v Poľsku a Rumunsku. V oboch krajinách je
už situácia vážna. Opatrenia prijíma aj Česká republika. Zvažuje zavedenie
povinného testovania dovážaného bravčového mäsa. (Zdroj: SME)

Qualcomm žaluje Apple
Americký výrobca Qualcomm obvinil Apple, že ukradol dôverné
informácie a obchodné tajomstvá a dal ich konkurenčnému Intelu.
Qualcomm tvrdí, že Apple porušil kontrakt o softvérovej licencii, ktorú
spoločne podpísali. (Zdroj: TREND)

Zakladatelia Instagramu pripravujú nový projekt
Mike Krieger a Kevin Systrom sú spoločníci zakladateľa Facebooku Marka
Zuckerberga. Obaja stoja za sociálnou sieťou Instagram. Po ôsmych
rokoch ohlásili odchod z firmy a pripravujú nový projekt. (Zdroj: TREND)

Ekonomika Pásma Gazy je vo voľnom páde
Svetová banka varuje vo svojej správe pred kolapsom ekonomiky v Pásme
Gazy. Miera nezamestnanosti prekročila 50 percent. Situáciu ovplyvňuje
blokáda zo strany Izraela, rozpočtové škrty Palestínskej samosprávy
a zníženie medzinárodnej pomoci. (Zdroj: ČTK)

Čína je montovňou sveta
Z Číny sa vyvážajú tovary v hodnote biliónov eur. Krajina patrí medzi
druhú najväčšiu ekonomiku sveta, je najväčším vývozcom a druhým
najväčším dovozcom tovarov. Ponúka bezkonkurenčnú lacnú pracovnú
silu orientovanú na výkon. (Zdroj: SME)

Siemens prepúšťa, chce šetriť
Približne 3000 zamestnancov príde o zamestnanie v nemeckej
spoločnosti Siemens. Prepúšťanie je súčasťou plánu reštrukturalizácie.
Firma chce na nákladoch ušetriť 500 miliónov eur. (Zdroj: TASR)
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