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Výdavky ZP dosiahli vlani viac ako 5 mld. €
Príjmy zdravotných poisťovní (ZP) za uplynulé obdobie dosiahli viac ako
5,2 mld. €, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 8,18 %. Výdavky za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť presiahli 4,53 mld. €. Oproti roku 2017
to bol nárast o 214,6 mil. €. (Zdroj: TASR)

ZP sa zhodli, ich sektor potrebuje ďalšie dofinancovanie
Zdravotné poisťovne (ZP) sa zhodli, že dofinancovanie vo výške 90 mil. €,
ktoré aktuálne čerpajú nebude postačujúce. Podľa odhadov by sektor
potreboval ďalšie dofinancovanie vo výške 100 mil. €. (Zdroj: TREND)

Pre malý dlh v SP nemusí žiadateľ dostať úver
Aj v prípade najnižších dlhov, nezapísaných na webovej stránke Sociálnej
poisťovne (SP) tieto pohľadávky stále existujú. Práve z tohto dôvodu môžu
mať žiadatelia problémy získať úver v banke. Ide najmä o živnostníkov a
ostatné SZČO. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Štát investuje do športu 21,2 mil. €
Sumu 21,2 mil. € uvoľnila vláda na podporu rozvoja športu. Financie budú
smerovať na rekonštrukciu areálov vodného slalomu v Bratislave - Čunove
a v Liptovskom Mikuláši, Slovenskému zväzu ľadového hokeja a pre
Slovenský futbalový zväz. (Zdroj: TASR)

Rekonštrukcia UNB dostala zelenú
Rekonštrukcia a modernizácia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v
Ružinove dostala zelenú. Celkové predpokladané investičné náklady s
časťou zdravotníckeho a nezdravotníckeho vybavenia sú vo výške
približne 86 mil. € s DPH. Takisto Špecializovanú geriatrickú nemocnicu v
Podunajských Biskupiciach, ktorá spadá pod UNB, čaká rekonštrukcia
a dostavba v hodnote 8,1 mil.€ s DPH. (Zdroj: Pravda)

Billa zinkasovala ďalšiu pokutu
Po pokute 200–tisíc € za predajňu na Myjave prichádza ďalšia, tento krát
za predajňu v Bratislave. Kontrolóri uložili spoločnosti Billa pokutu vo
výške 1 mil. €, ktorú musí spoločnosť zaplatiť podľa novelizovaného
zákona o potravinách v lehote 15 dní. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovnaft podpísal memorandum s Tatneftom
Spoločnosť Slovnaft v Kazani podpísala memorandum o spolupráci so
šiestou najväčšou ropnou spoločnosťou v Rusku, ktorou je Tatneft.
Spolupráca so Slovnaftom v rámci podpísanej dohody má viacero smerov,
no spolupracovali spolu už aj v minulosti. Touto dohodou však ich
spolupráca dostala oficiálny ráz. (Zdroj: SME)

Do regiónu hornej Nitry sa investujú 3 mld. €
V rámci transformácie slovenského uhoľného regiónu by sa mali realizovať
vyše dve stovky projektov. Do regiónu hornej Nitry by sa tak mali v
najbližších rokoch naliať zhruba 3 mld. €. Transformácia regiónu by mala
trvať do roku 2023. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

KIWI.com otvára pobočku v Bratislave
Brnianska firma Kiwi.com prichádza do Bratislavy, kde otvára pobočku
plnú kóderov. Do dvoch rokov plánujú zamestnať 60 a do piatich rokov
120 vývojárov. Dnes pod vlajkou Kiwi.com pracuje viac než 2 500
zamestnancov a tržby firmy už presiahli 1,1 mld. €. (Zdroj: TREND)

Zmluva Slovenska a Japonska nadobudla platnosť
Podpísaná zmluva, medzi Slovenskou republikou a Japonskom o
sociálnom zabezpečení, nadobudla platnosť. Na jej základe bude možné
na účely priznania dôchodku zo Slovenskej republiky prihliadnuť aj na
obdobia, počas ktorých poistenec pracoval v Japonsku.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Výnosy Esetu vlani prekročili 485 mil. €
Softvérovej spoločnosti Eset, ktorá je globálne jednou z najznámejších
slovenských firiem, sa v minulom roku darilo zlepšovať hospodárske
výsledky. Výnosy firmy, ktorá sa zaoberá vývojom bezpečnostných
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softvérov, totiž podľa údajov z verejných registrov medziročne mierne
vzrástli o 3,4 % na 485,5 mil. € a čistý zisk Esetu oproti roku 2017 stúpol o
vyše 4 % na 68,1 mil. €. Tržby Esetu na Slovensku v minulom roku dosiahli
16,4 mil. € a medziročne vzrástli o 12,9 %. (Zdroj: Pravda)

Podnik Korbačku a Sonae Sierra vstúpil na burzu
Spoločnosť Trivium Real Estate, spoločný podnik investora Petra
Korbačku a spoločnosti Sonae Sierra, vstúpila na španielsky trh v
segmente investícii do nehnuteľností. Firma vstúpila na trh po navýšení
kapitálu o 255 mil. €, z ktorých väčšina bola upísaná Petrom Korbačkom a
Sonae Sierrou, tá je zodpovedná aj za správu majetku. (Zdroj: SME)

Sudkyňa rozhodla v Kauze Technopol
Sudkyňa Okresného súdu Bratislava I rozhodla, že sa skupina okolo
Mariána Kočnera protiprávne zmocnila spoločnosti Technopol Servis,
uznesenia z valného zhromaždenia sú neplatné a celé zhromaždenie bolo
fingované. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Banky v EÚ budú musieť navýšiť kapitál
Veľké banky v Európskej únii budú musieť navýšiť do roku 2027 kapitál o
135 mld. €, aby splnili nové pravidlá kapitálovej primeranosti. To
znamená, že ich kapitál sa bude musieť zvýšiť najmenej o 24,4 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

V Kentucky zhorel sklad firmy Jim Beam
Mohutný požiar zničil v americkom štáte Kentucky sklad spoločnosti Jim
Beam, v ktorom bolo umiestnených najmenej 40-tisíc sudov s liehovinami.
Budova skladu, v ktorom požiar vypukol, sa zrútila. Firma zatiaľ nevyčíslila
výšku spôsobenej škody. (Zdroj: SME)

Tesla dosiahla najväčší kvartálový predaj
Spoločnosť Tesla počas apríla až júna dosiahla najväčší kvartálny predaj
vo svojej histórii, čo zmierňuje obavy, že dopyt po jej vozidlách sa stratí,
keďže daňové stimuly pri nákupoch na jeho trhu v USA sa začínajú
postupne rušiť. Firma v druhom štvrťroku zákazníkom globálne dodala
viac ako 95 200 automobilov, čím prekonala doterajší rekord zo
záverečného kvartálu vlaňajška, kedy predala 90 700 áut. (Zdroj: SME)

Gazprom a Turkménsko dohodli päťročnú zmluvu
Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom uzatvorila s Turkménskom
5-ročnú dohodu o dovoze plynu. Gazprom dohodu s plynárenskou
spoločnosťou Turkmengaz uzatvoril do júla 2024. Ročne bude z
Turkménska dovážať do 5,5 miliardy kubických metrov suroviny.
(Zdroj: TREND)

Obchodný deficit USA vzrástol
Obchodný deficit USA vyskočil v máji na 5-mesačné maximum. Prispel k
tomu výrazný rast dovozu, a to najmä áut a autokomponentov, ktorého
hodnota bola najvyššia v histórii. Obchodný deficit dosiahol v máji
55,5 mld. $. Medzimesačne to znamená rast o 8,4 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

V Česku sa predaj osobných áut výrazne znížil
Predaj osobných áut v Česku sa v prvom polroku 2019 prepadol
medziročne o 10,6 %, keď sa predalo 128 498 vozidiel. Najpredávanejšia
značka Škoda zaznamenala pokles 6 % a Volkswagen zaznamenal pokles
predaja 20 %. (Zdroj: TASR)

Nemecko zhoršilo prognózu pre vybrané sektory
Nemecký chemický a farmaceutický sektor zhoršil svoju prognózu na rok
2019, riziká pre rast ekonomiky sa aj naďalej držia na vysokej úrovni.
Očakáva sa pokles o 3 % na 179 mld. €. Pôvodne sa čakalo zníženie 2,5 %.
(Zdroj: TASR)

Boeing vyplatí odškodné 100 mil. $
Výrobca lietadiel Boeing vyplatí odškodné vo výške 100 mil. $ pozostalým
po obetiach dvoch havárií lietadiel Boeingu 737 MAX. (Zdroj: TREND)
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