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EKONOMIKA

majú zavedenú garantovanú spodnú hranicu príjmu, sa pohybuje medzi
286 eurami až 2 071 eurami v hrubom. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Zisk bankového sektora na Slovensku vzrástol o 2,2 %

ZAHRANIČIE

Zisk bankového sektora v prvom polroku 2019 stúpol o 2,2 % na úroveň
345,6 mil. €. Za prvých šesť mesiacov tohto roku vzrástli zisky z bankových
poplatkov o 4,5 % a dosiahli hodnotu 298 mil. €. Naopak, o 1,1 % klesli
čisté úrokové výnosy, ktoré skončili na sume 868 mil. €. K zvyšovaniu
ziskov finančným domom tiež pomohol klesajúci podiel nesplácaných
úverov. (Zdroj: Pravda)

Kia začala vyrábať nový model
Automobilka Kia Motors Slovakia vyrobila v 1. polroku tohto roka 180 200
osobných automobilov a 222 000 motorov. V týchto dňoch spustila
sériovú výrobu nového modelu Kia XCeed. Od začiatku sériovej výroby
opustilo brány závodu už viac ako 3,4 milióna vozidiel a vyše päť miliónov
motorov. (Zdroj: SME)

ŽSR chcú investovať 11 mil. € do výhybiek
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú nakúpiť náhradné diely na
železničné výhybky a výhybkové konštrukcie. Cenu železnice odhadujú na
11,1 mil. € bez DPH. (Zdroj: Webnoviny)

Ceny zlata prekonali 6 ročné maximá
Ceny zlata v pondelok stúpli približne o 1 % a dostali sa na najvyššie
úrovne za 6 rokov. Hlavným dôvodom sú obavy z globálnych obchodných
sporov, čo podporilo dopyt po bezpečných aktívach. Podporili ich obavy
týkajúce sa rastu globálnej ekonomiky a strach z eskalácie obchodnej
vojny medzi USA a Čínou. (Zdroj: TASR)

Mexiko sa stalo najväčším obchodným partnerom USA
Čína v prvej polovici tohto roka stratila postavenie najväčšieho
obchodného partnera USA v dôsledku obchodnej vojny. Na pozícii
amerického najväčšieho obchodného partnera Čínu nahradilo Mexiko.
Americký dovoz z Číny za január až jún medziročne oslabil o 12 %. Zároveň
sa americký export do Číny podľa údajov ministerstva obchodu USA znížil
o približne 19 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ak Čína začne nakupovať ropu z Iránu, ceny prudko klesnú

Do mesta Tvrdošín na severnom Slovensku mieri investícia za 5,7 mil. €.
Postaviť tu chcú nový hypermarket, ktorý ma ambíciu stať sa najväčšou
prevádzkou tohto typu v lokalite. Podľa zámeru by mal hypermarket
priniesť do regiónu 60 pracovných miest. (Zdroj: Trend)

Ceny ropy môžu padnúť až o 30 $ za barel, ak sa Čína v rámci odvety za
americké clá rozhodne nakupovať iránsku ropu, uviedla Bank of America
Merrill Lynch (BofA). Rozhodnutie Pekingu nakupovať iránsku ropu by
podľa správy BofA Merrill Lynch podkopalo zahraničnú politiku USA a
utlmilo negatívne vplyvy, ktoré má na čínsku ekonomiku zvyšovanie ciel
zo strany USA. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Vo firme Arriva Nitra sa rozhoduje o ostrom štrajku

Predaj nových áut v Británii opäť klesol

Firma CORSTEN s. r. o. postaví v Tvrdošíne hypermarket

Vodiči autobusov spoločnosti Arriva Nitra vstúpili do štrajkovej
pohotovosti 17. júla. Dôvodom je skutočnosť, že sa nedohodli so
zamestnávateľom na raste miezd. V týchto dňoch Základná organizácia
Odborového zväzu KOVO Arriva Nitra spustila hlasovanie o vyhlásení
štrajku. Výsledky hlasovania zamestnancov budú známe v druhej polovici
augusta a na základe nich odbory rozhodnú o vyhlásení ostrého štrajku.
(Zdroj: TASR)

NCZI pripravuje nový projekt za 9,3 mil. €
Lekári by mali mať menej administratívy. Odbremeniť ich má nový
národný projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb
elektronického zdravotníctva“. Národné centrum zdravotníckych
informácií (NCZI) by vďaka nemu malo byť schopné dáta do výkazov
nahrať priamo z ezdravia. Národný projekt by mal stáť 9,3 mil.€ a trvať
40 mesiacov. (Zdroj: SME)

Lesné hospodárstvo vykázalo zisk 40,62 mil. €
Lesné hospodárstvo SR vlani vykázalo zisk vo výške 40,62 mil. €.
Hospodársky výsledok bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 2015 až
2017 však nižší, najmä kvôli rastu nákladov na pestovnú a ťažbovú činnosť
a rastu mzdových nákladov. Poskytovatelia služieb v lesnom
hospodárstve SR dosiahli hospodársky výsledok 5 mil. €. Pretrváva rozdiel
v dosiahnutom hospodárskom výsledku u štátnych a neštátnych
obhospodarovateľov lesa. (Zdroj: TASR)

Osobný bankrot postihol už viac ako 31 tisíc Slovákov
V júli zbankrotovalo 1 589 obyvateľov Slovenska, čo je historicky najväčší
počet osobných bankrotov v jednom mesiaci. Od roku 2006, keď na
Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla tohto
roka zbankrotovalo 31 477 Slovákov. Od začiatku januára do konca júla
tohto roka ich zbankrotovalo 9 472. (Zdroj: TASR)

Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ
Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu spomedzi 22 krajín EÚ,
ktoré zaviedli hranicu minimálnych zárobkov. Navrhované zvýšenie
hrubej minimálnej mzdy z 520 eur na 580 eur by Slovensko posunulo o tri
priečky. Dostali by sme sa tak s výškou najnižších hrubých zárobkov pred
Poľsko, Estónsko či Lotyšsko. Minimálna mzda v krajinách únie, ktoré
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Predaj nových áut v Británii v júli opäť klesol, už piaty mesiac po sebe a na
najnižšiu úroveň od roku 2012. Podľa najnovších údajov úrady v Británii v
júli 2019 zaregistrovali 157 198 nových automobilov, o 4,1 % menej ako v
rovnakom mesiaci minulého roka. Dôvodom je politická a ekonomická
neistota a nejasnosti ohľadom budúcej vládnej politiky reštrikcií v prípade
dieselových motorov. (Zdroj: TASR)

Banka HSBC vykázala výrazný rast čistého zisku
Najväčšia európska banka z pohľadu aktív, britská HSBC, zaznamenala za
1. polrok výrazný rast zisku. Trhy preto prekvapila správa, že jej šéf John
Flint odstupuje z funkcie. Banka uviedla, že čistý zisk za 1. polrok dosiahol
8,51 mld. $ oproti 7,17 mld. $ v rovnakom období minulého roka. Tržby sa
zvýšili o 7,6 % na 29,37 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Potravinárska firma Tyson Foods prekonala odhady analytikov
Americká potravinárska spoločnosť Tyson Foods dosiahla v 3. kvartáli
svojho finančného roka 2018/19 väčší zisk, ako jej predpovedali analytici.
Konkrétne, zisk spoločnosti za tri mesiace do konca júna 2019 vzrástol na
676 mil. $. Tržby spoločnosti sa v uplynulom štvrťroku zvýšili o 8,4 % na
10,89 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prevádzkový zisk Berkshire sa znížil o 11 % na 6,14 mld. $
Investičná spoločnosť Berkshire Hathaway, patriaca americkému
miliardárovi Warrenovi Buffettovi, zaznamenala v 2. kvartáli pokles zisku.
Dôvodom boli nižšie príjmy z upisovania poistenia, spomalenie
ekonomiky a problémy v obchode. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Najväčší výrobca ocele na svete hlási obrovské straty
Zlé podmienky na trhu s oceľou poznačujú najmä výrobcov z USA a
Európy. ArcelorMittal zaznamenal v druhom kvartáli stratu na úrovni
447 mil. €. Brzdí ho cena železnej rudy, clá v USA, pretlak v Európe a
spomaľujúci sa automobilový priemysel. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Britské Tesco zruší tisíce pracovných miest
Spoločnosť Tesco, ktorá je najväčším britským maloobchodným
reťazcom, oznámila, že zruší 4 500 pracovných miest v snahe stať sa
flexibilnejšou v meniacom sa prostredí maloobchodu. Najnovšie
prepúšťanie v reťazci je nad rámec zníženia počtu pracovníkov o 9 tisíc,
ktoré spoločnosť ohlásila v skoršej časti tohto roka. (Zdroj: SME)
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