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rovnakým obdobím v roku 2018 o 2 %. Celkové tržby za sledované obdobie
dosiahli 2,531 mld. €. (Zdroj: TASR)

TASR dosiahla vlani zisk 21 tis. €

MMF: Eurozónu ohrozujú globálne spory aj brexit

Celkové výnosy Tlačovej agentúry SR (TASR) v roku 2018 dosiahli
5 114 824 €, náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške
5 086 088 €. V porovnaní s rokom 2017 náklady klesli o 106 238 €. Agentúra
zaznamenala kladný hospodársky výsledok vo výške 20 921 €.
(Zdroj: TASR)

Bosch na Slovensku zamestnáva 1 100 ľudí

Eurozóna sa nachádza v náročnej situácii. Rast ekonomiky regiónu by sa
mal neskôr tento rok síce zrýchliť, ale existujú veľké riziká ohrozujúce tieto
vyhliadky, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF). Medzi najväčšie
nebezpečenstvá ohrozujúce ekonomiku menovej únie patria globálne
obchodné spory, brexit bez dohody a fiškálne problémy niektorých
krajinách. (Zdroj: SME)

Spoločnosť Bosch, svetový dodávateľ technológií a služieb, zakončila na
Slovensku fiškálny rok 2018 s konsolidovaným predajom vo výške
489 mil. €. Oproti roku 2017, keď to bolo 549 mil. €, tak ide po rokoch
stabilného rastu o 10 % pokles. V roku 2018 zamestnával Bosch na
Slovensku v štyroch lokalitách takmer 1 100 ľudí.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Euro si vlani polepšilo

Gabor spol. s r.o. v roku 2018 investoval 753 tis. €

Tempo poklesu priemyselnej produkcie sa mierne zrýchlilo

Bánovský výrobca obuvi v minulom roku dosiahol tržby vo výške
86,826 mil. €. V tom istom čase firma preinvestovala 753 000 €. V
Bánovciach nad Bebravou minulý rok vyrobili 2,898 milióna párov
topánok, čo predstavuje ročný nárast vo výške 2,8 %. Firma 96 % svojej
výroby exportuje. (Zdroj: TASR)

PMÚ SR: Ikar a Panta Rhei zmenia vlastnícku štruktúru
V knižnom vydavateľstve Ikar, ako aj v predajcovi kníh Panta Rhei sa
prepíšu vlastnícke štruktúry. Vyplýva to z oznámenia Protimonopolného
úradu SR, podľa ktorého by sa vlastníkmi spoločnosti Panta Rhei mali stať
Patrik Tkáč a Ladislav Bödők a kontrolu nad firmou Ikar by mali prebrať
spoločne Patrik Tkáč, Ladislav Bödők a Igor Mrva. (Zdroj: SME)

Lesy SR opäť neuspeli v spore o Pečniansky les
Štátny podnik Lesy SR ako žalobca po druhý raz neuspel na Okresnom
súde Bratislava II v spore o bratislavský Pečniansky les. Žalovaným bolo
občianske združenie Človek a strom a predmetom dlhoročného civilného
sporu bola zámenná zmluva z roku 2009. (Zdroj: Trend)

Blokácia účtov SPP trvá
Peniaze z účtov Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) vo výške
30 mil. €, ktoré si v exekúcii nárokuje z tzv. Duckého zmeniek schránková
firma Stroden Management, neodišli, nakoľko súd rozhodol o zastavení
exekúcie. Spoločnosť Stroden Limited Management však podala 3. júna v
zákonnej lehote opravný prostriedok a uznesenie o zastavení exekúcie tak
nenadobudlo právoplatnosť. Blokácia finančných prostriedkov SPP trvá.
(Zdroj: SME)

Súkromný investor plánuje výstavbu za takmer 9,3 mil. €
V obci Veterná Poruba plánuje podnikateľ Slavomír Poliak, vystupujúci v
tomto prípade ako súkromná osoba, preinvestovať takmer 9,3 mil. € do
výstavby zariadenia sociálnych služieb, koliby, administratívnej budovy a
areálu rekreačných domov. Svoj zámer predložil schvaľovacím orgánom
na posúdenie. (Zdroj: SIMS)

Európska pracovná agentúra bude sídliť na Slovensku
Novovznikajúca Európska pracovná agentúra bude sídliť na Slovensku.
Celkovo by v agentúre malo pracovať 144 ľudí, pričom desiatky z nich
budú odborníci vyslaní z iných členských krajín. Ročný rozpočet agentúry
by sa mal pohybovať okolo 50 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

RRZ: Slovensku hrozí 900 miliónový deficit
Bez prijatia dodatočných opatrení môže podľa Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť (RRZ) deficit verejnej správy dosiahnuť úroveň 0,9 % HDP v
roku 2019. V štátnej kase by tak mohlo chýbať takmer 900 mil. €. K rizikám,
ktoré identifikovala rada, patrí najmä výpadok nedaňových príjmov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Chemický priemysel v 1. kvartáli rástol
Podľa Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) odvetvie
zaznamenalo v 1. štvrťroku 2019 mierny nárast tržieb v porovnaní s

www.sims.sk

Obavy z obchodných konfliktov a americké sankcie posilnili vlani pozíciu
eura ako medzinárodnej meny. Podľa Európskej centrálnej banky sa euro
vlani podieľalo na celosvetových devízových rezervách 20,7 %.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená zvýšenie podielu
o 1,2 p.b.. (Zdroj: TASR)
Priemyselná produkcia eurozóny upravená o sezónne vplyvy klesla v apríli
medzimesačne o 0,5 % po 0,4 % poklese v marci a stagnácii vo februári.
Dôvodom je najmä nepriaznivý vývoj v Nemecku a Taliansku.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

ZAHRANIČIE
SNB ponechala kľúčový úrok na úrovni -0,75 %
Švajčiarska národná banka (SNB) ponechala kľúčové úrokové sadzby v
negatívnom teritóriu, keďže čelí výzvam, ktoré predstavujú očakávané
uvoľnenie menovej politiky v USA a v eurozóne. Úrok SNB nezmenila už od
januára 2015. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Narastajúci taliansky dlh trápi ministrov financií EÚ
Ministri financií eurozóny napomenuli Taliansko pre narastajúci dlh.
Európska komisia odporúčala začať konanie proti Taliansku pre
nadmerný deficit a 11. 6. to podporili aj členské štáty EÚ. Podľa niektorých
správ by Rím nakoniec mohol dostať pokutu okolo 3 mld. €. (Zdroj: SME)

Vyhliadky nemeckej ekonomiky nie sú dobré
V Nemecku rastú obavy, že tempo rastu ekonomiky sa v 2. štvrťroku oproti
1. štvrťroku spomalí, prípadne úplne zastaví. Nemecká ekonomika
vzrástla za prvé tri mesiace tohto roka o 0,4 % potom, ako sa v závere
minulého roka len tesne vyhla recesii. (Zdroj: TASR)

Čína zvyšuje antidumpingové clá
Čína zvyšuje antidumpingové clá na bezšvíkové rúry z legovanej ocele
dovážané z USA a EÚ. Nové clá sa pohybujú v rozmedzí 57,9 až 147,8 % a
sú až desaťkrát vyššie ako doterajšie clá. Clá v piatok 14.6. vstupujú do
platnosti. (Zdroj: Pravda)

Tržby britského Tesca vzrástli
Britský reťazec Tesco, najväčší maloobchodný predajca v krajine, oznámil,
že jeho tzv. základné tržby na domácom trhu za 13 týždňov do 25. mája
2019 vzrástli o 0,4 %. Celkové základné tržby spoločnosti, vrátane jeho
zahraničnej siete predajní otvorených viac ako rok sa zvýšili o 0,2 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Rusko hrozí Facebooku a Twitteru pokutou
Rusko chce sociálne siete Facebook a Twitter zákonom prinútiť, aby dáta
ruských používateľov neuskladňovali v zahraničí, ale na serveroch v
Rusku. V opačnom prípade im bude hroziť pokuta 18 miliónov rubľov.
Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý bol predložený do Štátnej dumy.
(Zdroj: SME)

Produkcia OPEC bola v máji najnižšia za 5 rokov
Ťažba Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v máji klesla a bola
najnižšia za 5 rokov. Kartel sa obáva, že obchodná vojna medzi USA a
Čínou môže spôsobiť spomalenie rastu globálnej ekonomiky a dopytu po
rope. (Zdroj: TASR)
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