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medziročne o 34.300 na 159.800 osôb. Miera nezamestnanosti sa oproti
1. štvrťroku 2018 znížila o 1,3 p. b. na 5,8 %. (Zdroj: TASR)

Finančná správa odhalila únik na daniach v hodnote 1,8 mil. €

Rast zamestnanosti sa zrýchlil

Finančná správa SR odhalila podvod na dani vo výške 1,8 mil. €. Firma
zakladala nové spoločnosti, ktoré nemali registráciu na platenie DPH
a zaregistrovanie úmyselne predlžovala. Keď sa priblížil termín registrácie
za platcu DPH, firmu predali a proces zopakovali. Meno obchodného
reťazca však pre pokračujúce procesné úkony nezverejnili. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť ZF Slovakia otvára prevádzku v Detve
Spoločnosť ZF Slovakia otvorí v Detve svoju piatu prevádzku na
Slovensku. V tamojšej prevádzke je momentálne zamestnaných približne
50 ľudí. Cieľom je do konca roka zamestnať do 70 ľudí a následne v prvom
štádiu závodu by tam malo pracovať zhruba 200 zamestnancov.
(Zdroj: TASR)

Spoločnosť TVEL dodá palivo pre jadrové elektrárne
Slovenské elektrárne, a.s. a spoločnosť TVEL podpísali v Moskve zmluvu
na dodávku jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Zmluva
s TVEL je výsledkom medzinárodného tendra a platí na obdobie rokov
2022 až 2026 s možnosťou jej predĺženia do roku 2030. (Zdroj: SME)

Slovak Telekom zabezpečí služby pre Tipos
Slovak Telekom zabezpečí pre národnú lotériovú spoločnosť Tipos
prevádzkovanie novej hazardnej hry. Za prevádzkovanie sms žrebov by
mala lotériová spoločnosť Slovak Telekomu zaplatiť 982.660 € bez DPH
počas dvoch rokov. (Zdroj: TASR)

ŠÚ SR: tržby maloobchodu v apríli vzrástli
Tržby v maloobchode v apríli medziročne narástli o 1,8 %. Aprílový
výsledok je len druhou pozitívnou zmenou za štyri mesiace tohto roka, za
ktoré sú dostupné údaje, a nasleduje po 1,9-percentnom medziročnom
poklese v marci. (Zdroj: Hospodárske noviny)

EIB pozastavila financovanie obchvatu
Európska investičná banka (EIB), ktorá sľúbila požičať 427 mil. € na
postavenie bratislavského obchvatu, pozastavila financovanie dovtedy,
kým sa nevysvetlí, či stavebníci použili kontaminovaný materiál.
(Zdroj: Denník N)

VšZP sa dohodla s Medirexom
Štyri dni pacienti, ktorí neboli v ohrození života a platili odvody do štátnej
poisťovne, za vyšetrenie krvi museli platiť. Riaditeľka Všeobecnej
zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková potvrdila, že sa s firmou Medirex
dohodli. Firma však nedostane viac, ako žiadala, ale bude mať na rok
rovnaké podmienky ako doteraz. (Zdroj: Denník N)

RVR dala pokutu vysielateľovi spoločnosti MAC TV
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pokutovala televíziu JOJ sumou
10 000 €. RVR uložila pokutu za prekročenie vysielacieho času
vyhradeného reklamným šotom počas jednej hodiny. (Zdroj: TASR)

O britskú Arrivu sa zaujímajú investori zo sveta
Ponuku na prevzatie Arrivy pôsobiacej aj na Slovensku pripravuje
americká investičná firma Carlyle a aj nemecký správca aktív DWS.
Hodnotu obchodu odhadujú na približne 3,5 mld. €. Na konkurenčnej
ponuke pracuje tiež americký investor Apollo a francúzska firma Keolis,
ktorej vlastníkom sú francúzske štátne železnice SNCF.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Zisk korporácií sa zvýšil
Nefinančné a finančné korporácie hospodárili v 1. štvrťroku 2019 so ziskom
v hodnote 3,284 mld. €. Oproti 1. štvrťroku 2018 sa celkový objem zisku zvýšil
o 32,2 %. Tvorba zisku v nefinančných korporáciách sa oproti 1. štvrťroku
2018 zvýšila o 4,1 % na 2,330 mld. €. (Zdroj: TASR)

Nezamestnanosť klesla na 5,8 %
Tempo poklesu nezamestnanosti sa v 1. štvrťroku 2019 zmiernilo o
1,3 percentuálneho bodu na 17,7 %. Počet nezamestnaných klesol
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Medziročný rast zamestnanosti sa v 1. štvrťroku 2019 zrýchlil o
0,6 percentuálneho bodu na 1,8 %. Počet pracujúcich sa tak v absolútnom
vyjadrení zvýšil o 45.800 na 2,588 milióna osôb. (Zdroj: TASR)

Priemerná mzda v hospodárstve stúpla na 1 023 €
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR
dosiahla 1 023 € a v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila
o 7,1 %. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom
nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila
o 4,6 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2018 tak
vzrástla o 2,2 %. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Fiat Chrysler Automobiles stiahol ponuku na fúziu
Nadnárodný koncern Fiat Chrysler Automobiles stiahol ponuku na fúziu s
francúzskou automobilkou Renault v hodnote 35 mld. $. Koncern
zdôvodnil stiahnutie ponuky tvrdením, že na realizáciu navrhovanej fúzie
v súčasnosti neexistujú vo Francúzsku politické podmienky.
(Zdroj: SME)

Google sa odvolal proti pokute od EK
Technologický gigant Google sa odvolal proti pokute od Európskej
komisie (EK) vo výške 1,5 mld. €. Dôvodom pokuty bolo obmedzovanie
konkurencie v oblasti online reklamy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

VW plánuje do roku 2023 investovať 4 mld. €
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) oznámil, že do roku
2023 investuje 4 mld. € do digitalizácie svojej administratívy aj výroby. To
môže viesť k strate až 4.000 pracovných miest v nevýrobných jednotkách.
Koncern má však v úmysle vytvoriť najmenej 2.000 nových pracovných
miest súvisiacich s digitalizáciou. (Zdroj: TASR)

SMMT opäť hlási pokles predaja
Podľa údajov britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT) úrady
v Spojenom kráľovstve v máji 2019 zaregistrovali 183.724 nových
automobilov, čo bolo o 4,6 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého
roka. Dôvodom je pretrvávajúca neistota okolo budúcich reštrikcií v
prípade dieselových motorov a tiež rozhodnutie vlády znížiť stimuly na
hybridné vozidlá. (Zdroj: TASR)

ING predpovedá len malú expanziu svetového obchodu
Globálny obchod zrejme zaznamenáva najhorší rok od finančnej krízy.
Holandská banka ING predpovedá v tomto roku expanziu svetového
obchodu len o 0,2 %. (Zdroj: TASR)

Firma BT skonsoliduje svoje pobočky v Británii
Bývalý britský telekomunikačný monopol a najväčší poskytovateľ
širokopásmového pripojenia BT pokročil s rozsiahlou reštrukturalizáciou
a skonsoliduje svoje pobočky zo súčasných 300 na približne 30.
(Zdroj: SME)

Fitch znížil Mexiku rating
Agentúra Fitch znížila o jeden stupeň úverový rating Mexika. Dôvodom sú
slabé makroekonomické vyhliadky a riziká pre verejné financie, ktoré
predstavuje štátna ropná spoločnosť Pemex. Presnejšie, Fitch znížil Mexiku
rating na BBB z BBB+, ale revidovala jeho výhľad na stabilný z negatívneho.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nemecké banky generujú malý zisk z retailu
Nemecké banky patria medzi najmenej ziskové vo svete retailového
bankovníctva. Vygenerovali totiž len 159 € zisku na zákazníka ročne. Ukázali
to výsledky štúdie v 50 európskych bankách. V porovnaní so švajčiarskymi
bankami to predstavuje veľký rozdiel, nakoľko tieto dosiahli zisk na
zákazníka 451 € ročne. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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