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Bardejovské kúpele plánujú viacero investičných aktivít
Budúci športový areál neďaleko od vstupu do areálu kúpeľov bude mať na
ploche 24 hektárov golfové ihrisko. Výška investície s celým zázemím
predstavuje zhruba 1,2 mil. €. Vonkajšie wellness bude stáť odhadom
2 mil. €. Najnáročnejšia rekonštrukcia čaká historický hotel Dukla. Čas
výstavby a predpokladané náklady nie sú uzavreté, odhady sú na úrovni
približne 12 mil. €. (Zdroj: TASR)

Vladimír Poór predal Spartak Trnava
Vladimír Poór definitívne predal futbalový klub Spartak Trnava. Majiteľ
ŽOS Trnava podpísal transakčné listiny, na základe ktorých prevzal
100 % akcií Spartaka Trnava nový akcionár, ktorým sa stala firma patriaca
do portfólia spoločnosti Cinemax. Sumu, za ktorú transakcia prebehla,
nezverejnili. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZSSK chce prenajať reštauračné vozne
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) hľadá dodávateľa na prenájom
reštauračných vozňov. Cenu predpokladá na viac ako 14 mil. € bez DPH.
Kritériom pre výber ponuky je cena, pričom zákazka nebude
spolufinancovaná z eurofondov. (Zdroj: SME)

Najviac pôdy spomedzi ekofariem vlastní SANAGRO
Na Slovensku podľa oficiálnych dát aktuálne hospodári v rámci
ekologickej poľnohospodárskej výroby 535 fariem. Tieto spoločnosti
dovedna obhospodarujú viac ako 192-tisíc hektárov pôdy. Najväčšia
výmera, takmer 6-tisíc hektárov, patrí spoločnosti SANAGRO. Pod
spoločnosť aktuálne patria dve ekofarmy, BOS-POR AGRO v Borskom
Svätom Jure a EUROAGRO v Senici. (Zdroj: TASR)

CBA Slovakia ponúkne 40 predajní formou franšízy
Spoločnosť CBA Slovakia plánuje v priebehu júna dočasne zatvoriť
40 predajní, ktoré ponúkne miestnym podnikateľom v podobe franšízy.
Ide o predajne, ktorých centrálne prevádzkovanie nie je efektívne.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

IT systém pre daniarov sa nevyhol kritike
Úrad vicepremiéra pre informatizáciu schválil projekt zameraný na
vybudovanie infraštruktúry informačno-komunikačného systému
finančnej správy. Projekt vrátane prevádzky za takmer 80 mil. € sa stretol
s kritikou odborníkov zo Slovensko.Digital, ktorí ho v predloženom znení
neodporučili schváliť. Odborníkom na informačné technológie sa
nepozdáva ani deklarovaná výška dosiahnuteľných úspor v objeme
114 mil. €. (Zdroj: Pravda)

ŠÚ SR: objednávky v priemysle v apríli vzrástli
V apríli 2019 dosiahli nové objednávky v priemysle hodnotu 4,557 mld. €.
V porovnaní s aprílom 2018 vzrástli o 6,5 %. Od začiatku roku 2019 sa nové
objednávky v priemysle medziročne zvýšili o 12,2 % na 18,696 mld. €.
(Zdroj: TASR)

Zamestnanosť v potravinárstve v 1. štvrťroku mierne klesla
V potravinárskom priemysle SR v 1. štvrťroku 2019 pracovalo
32 086 zamestnancov. Oproti 1. štvrťroku 2018 sa stav zamestnancov znížil
o 0,2 % . Priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle SR
dosiahla v 1. štvrťroku 2019 úroveň 981 €. Oproti 1. štvrťroku 2018 to
predstavuje nárast o 8,4 %. (Zdroj: TASR)

Poľnohospodárstvo dosiahlo vlani zisk 96,3 mil. €
Poľnohospodárske odvetvie dosiahlo za rok 2018 kladný hospodársky
výsledok pred zdanením vo výške 96,3 mil. €. Bez dotácií by však bol
sektor vysoko stratový, a to mínus 391 mil. €. Poľnohospodárske podniky
dosiahli tržby za predaj vlastných výrobkov vo výške 1,748 mld. €.
(Zdroj: Pravda)

Inflácia sa v máji zrýchlila na 2,7 %
Rast cien sa v máji na Slovensku zrýchlil. Medziročná inflácia meraná
národnou metodikou dosiahla 2,7 %, kým v apríli predstavovala 2,3 %. V
priemere za prvých päť mesiacov roka tak spotrebiteľské ceny na
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Slovensku stúpli o 2,4 %. Medzimesačne v máji oproti aprílu sa ceny zvýšili
o 0,3 %, kým v predchádzajúcom mesiaci rástli o 0,2 %. (Zdroj: Pravda)

Nové opatrenia NBS sprísnia poskytovanie úverov
Po roku od zavedenia prísnejších opatrení Národnej banky Slovenska
(NBS) pri poskytovaní úverov obyvateľom Národná asociácia realitných
kancelárií Slovenska konštatuje, že ich účinok nebol doposiaľ taký, ako sa
očakávalo. Od 1. júla tohto roka si bude môcť iba 20 % nových žiadateľov
o úver pokryť úverom 80 až 90 % hodnoty nehnuteľnosti. Opatrenie, ktoré
obmedzuje výšku úveru k príjmu, je od uvedeného dátumu nastavené tak,
že iba 5 % žiadateľov môže využiť úver vyšší ako 8-násobok platu.
(Zdroj: SME)

EÚ zvýhodní hovädzie mäso z USA
EÚ na nátlak amerického prezidenta poskytne americkým producentom
hovädzieho mäsa lepšie šance na svojom trhu. Podľa Európskej komisie
(EK) má byť časť ročnej globálnej kvóty 45 000 ton rezervovaná výlučne pre
americké firmy, ktorých podiel by sa tak v priebehu siedmich rokov zvýšil
na 35 000 ton ročne. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Saudi Aramco vstúpi na budúci rok na burzu
Saudská Arábia je rozhodnutá, že jej ropný konglomerát Saudi Aramco
vstúpi na burzu prostredníctvom prvotnej ponuky. Saudská Arábia
plánuje predať až 5 % akcií. Dúfa, že by z predaja mohla získať 100 mld. $.
Akcie Aramco by sa mali predávať na domácej burze v Saudskej Arábii a
prinajmenšom na jednej medzinárodnej burze. (Zdroj: TASR)

Volkswagen umiestni divíziu Traton na burzu
Koncern Volkswagen plánuje vstup svojej divízie nákladných áut a
autobusov Traton na burzu. Prvotná ponuka by sa mala uskutočniť o dva
týždne. V jej rámci by sa malo predať 10 % akcií Tratonu. Koncern
predpokladá, že z predaja akcií získa 1,9 mld. €. (Zdroj: TASR)

OPEC + rozhodne o pokračovaní obmedzovania dodávok ropy
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a ďalší veľkí producenti na čele s
Ruskom (OPEC +) sú vo finálnej fáze rozhovorov o predĺžení spolupráce pri
obmedzovaní dodávok na trhy. Dohoda by mohla byť podpísaná
začiatkom júla. (Zdroj: TASR)

Ruská centrálna banka znížila úrokové sadzby
Ruská centrálna banka po vyše 1 roku znížila úrokové sadzby na 7,50 % zo
7,75 %. Ruské kľúčové sadzby klesli prvýkrát od marca 2018. Centrálna
banka zároveň signalizovala ďalšie uvoľnenie menovej politiky v blízkom
čase, keďže rast ekonomiky sa spomalil a inflácia sa znižuje smerom k
cieľu centrálnej banky. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Maloobchodné tržby v USA v máji stúpli o 0,5 %
Američania v máji zvýšili svoje nákupy. Nízka nezamestnanosť a mierny
rast platov podporujú spotrebiteľské výdavky. To by mohlo zmierniť
obavy, že rast ekonomiky USA sa v 2. kvartáli prudko spomaľuje.
(Zdroj: TASR)

India zaviedla odvetné clá na produkty z USA
India sa rozhodla zaviesť nové dovozné clá na takmer 30 produktov z USA.
Oznámilo to indické ministerstvo obchodu s tým, že ide o odpoveď na
zrušenie určitých obchodných výhod pre Indiu zo strany USA.
(Zdroj: TASR)

Španielsko už nie je v procedúre nadmerného deficitu
Európska únia po 10 rokoch ukončila disciplinárne konanie voči
Španielsku za nadmerný deficit. Po piatkovom rozhodnutí ministrov
financií Európskej únie tak v takzvanej procedúre nadmerného deficitu nie
je už ani jeden zo štátov EÚ. V čase najväčšej krízy v rokoch 2010-2011 sa
pritom konanie viedlo voči 24 krajinám. (Zdroj: TASR)

Agentúra Moody's znížila rating Turecka
Agentúra Moody's zhoršila hodnotenie úverovej bonity Turecka hlbšie do
špekulatívneho pásma. Moody's znížila dlhodobé ratingy Turecka na B1 z
Ba3. Vyhliadky ratingov zostávajú negatívne. (Zdroj: SME)
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