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roka počet prenocovaní Slovákov v domácich zariadeniach turistického
ruchu dosiahol takmer 1 478 000, kým v rovnakom období vlani to bolo
necelých 1 330 000. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tatravagónka uspela v poľskom tendri za 86 mil. €
Najväčší európsky výrobca nákladných vagónov Tatravagónka dodá
poľskému dopravcovi PKP Cargo nové vozne. Firma totiž uspela v tendri
nákladnej divízie poľských štátnych dráh Polskie Koleje Państwowe.
Vďaka kontraktu za približne 86 mil. € dodajú v najbližších štyroch rokoch
Poliakom dokopy 936 nákladných vagónov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

MOL ponúka za akciu Slovnaftu 84 €
Skupina MOL ponúkne minoritným akcionárom za akciu Slovnaftu 84 €.
Národná banka Slovenska už schválila návrh ponuky na odkup akcií
Slovnaftu. Dobrovoľná ponuka na prevzatie akcií sa týka 1,44 % podielu
akcií, ktoré vlastnia menšinoví akcionári. Ponuka MOL-u platí od piatku
10. mája a potrvá 70 kalendárnych dní. (Zdroj: SME)

V U. S. Steel je štrajková pohotovosť
Sprostredkovateľ, ktorého už určilo ministerstvo práce, má vyriešiť spor
medzi vedením U. S. Steelu a odborármi. Počas kolektívneho
vyjednávania sa nedohodli o mzdových podmienkach zamestnancov pre
rok 2019. Odborári požadujú rast tarifných miezd o 70 €, pričom návrh
zamestnávateľa je len 20 €. (Zdroj: Pravda)

Priemyselná produkcia v marci rástla
Podľa údajov Štatistického úradu SR priemyselná produkcia v marci 2019
medziročne vzrástla o 7,3 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa
priemyselná produkcia v marci 2019 oproti februáru 2019 zvýšila o 1,2 %.
Od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 6,7 %.
(Zdroj: TASR)

Textilný priemysel na Slovensku zažíva zlé časy
Slovenskí výrobcovia textilu zažívajú najhoršie obdobie od čias európskej
dlhovej krízy. Na jednej strane náš trh zaplavujú lacné produkty z Ázie, na
druhej strane sa im prudko zvyšujú náklady. Výsledkom je takmer
pätinový pokles produkcie textilov v marci v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka. Podobná situácia je v odevnom priemysle.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Priemyselné tržby v marci medziročne vzrástli o 9,3 %
Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle v marci 2019 v porovnaní s
marcom 2018 vzrástli o 9,3 %. Celkové tržby v priemysle sa za prvé
3 mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšili o
11,9 %. (Zdroj: TASR)

Štvrťročná stavebná produkcia dosiahla 995,6 mil. €
Po raste v predchádzajúcom mesiaci sa stavebná produkcia v marci 2019
medziročne mierne znížila. Pri poklese o 0,5 % dosiahla 393 mil. €. Po
zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,2 % nižšia ako vo februári 2019. V
priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku
2018 sa stavebná produkcia zvýšila o 0,1 % a dosiahla objem 995,6 mil. €.
(Zdroj: TASR)

Záväzky nemocníc vlani vzrástli
V minulom roku boli v rezorte zdravotníctva záväzky na úrovni istiny vo
výške 1,51 mld. €. V porovnaní s rokom 2017 tak záväzky stúpli o
50,99 mil. €. Najväčší rast záväzkov pritom zaznamenali zdravotnícke
zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, predovšetkým v
univerzitných a fakultných nemocniciach, kde záväzky spolu na úrovni
istiny narástli v roku 2018 o 46,66 mil. €. (Zdroj: SME)

Zaručená elektronická fakturácia je v druhom čítaní
Všetky firmy, organizácie a inštitúcie napojené na verejné financie budú
musieť vydávať zaručené elektronické faktúry prostredníctvom
fakturačného systému ministerstva financií. Právnou normou sa do
slovenského právneho poriadku preberá eurosmernica. Zákon má vstúpiť
do platnosti od začiatku augusta tohto roka. (Zdroj: TASR)

Rekreačné poukazy ovplyvnili počet prenocovaní
Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že vďaka rekreačným poukazom
podstatne vzrástli počty prenocovaní Slovákov. Za prvé dva mesiace tohto
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Minulý rok domácnosti dlžili bankám 36,7 mld. €
Slovensko sa stalo jednou z najviac zadlžených krajín v regióne strednej a
východnej Európy. Slovenské domácnosti dlžili finančným inštitúciám ku
koncu vlaňajška 36,7 mld. €. Z tejto sumy tvorili najväčšiu časť úvery na
bývanie, na druhom mieste boli spotrebné úvery. Ostatné typy úverov
medziročne skôr stagnovali. (Zdroj: SME)

EK povolila dotovať Nováky len do roku 2023
Slovensko môže dotovať výrobu elektriny v Nováckej tepelnej elektrárni,
najneskôr však do konca roku 2023. Európska komisia (EK) totiž uznala, že
výroba elektriny v Novákoch je do vybudovania ďalšej potrebnej
infraštruktúry pre región v okolí uzla elektrizačnej sústavy Bystričany
nevyhnutnosťou pre zaistenie bezpečnosti dodávok energií.
(Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
USA zvýšili clá na čínsky tovar
USA v piatok 10. mája prudko zvýšili colnú sadzbu na dovoz čínskych
výrobkov v hodnote 200 mld. $ z 10 % na 25 %. Čínskym vyjednávačom sa
nepodarilo dosiahnuť na poslednú chvíľu dohodu o obchode s USA.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Výrobcovia z USA sa boja dopadu nových ciel
Podľa americkej asociácie výrobcov zariadení zvýšenie ciel na dovoz
čínskeho tovaru do USA bude mať dopad aj na niektorých amerických
výrobcov strojov a zariadení. Clá znížia export a prírastok nových
pracovných miest v americkom priemysle o 400 000 počas desiatich
rokov. Prinútia Čínu k odvetným krokom, ktoré zasiahnu americké
podniky. (Zdroj: SME)

USA zavedú ďalšie clá na čínsky tovar
Americký prezident Donald Trump nariadil začať proces rozšírenia
mimoriadnych ciel aj na zvyšný dovoz z Číny, čo sa týka tovaru v približnej
ročnej hodnote 300 mld. $. Americký vládny splnomocnenec pre
obchodnú politiku Robert Lighthizer to oznámil v piatok po najnovšom
kole americko-čínskych obchodných rokovaní. (Zdroj: SME)

Bielorusko vyčísľuje škody spôsobené ruskou ropou
Bielorusko tvrdí, že škody, ktoré spôsobila kontaminovaná ropa z Ruska,
sú obrovské, predstavujú stovky miliárd dolárov. Bielorusko očakáva od
Ruska ich náhradu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

PSA bude v Poľsku vyrábať dodávky
Závod automobilky Opel v Gliwiciach na juhu Poľska, ktorý patrí
francúzskej skupine PSA, začne koncom roka 2021 s výrobou veľkých
dodávok s produkciou 100 tisíc vozidiel ročne. Nové výrobné linky
pomôžu zvýšiť zamestnanosť, ale prírastok nových pracovných miest
bude závisieť aj od dopytu po nových vozidlách. (Zdroj: SME)

Zisk Deutsche Post v 1. štvrťroku vzrástol o 24 %
Deutsche Post, ktorá je najväčšou európskou poštovou a doručovateľskou
spoločnosťou, v piatok uviedla, že jej čistý zisk za 1. štvrťrok 2019 citeľne
vzrástol o 24,3 % na 746 mil. € zo 600 mil. € v rovnakom období
predchádzajúceho roka. (Zdroj: TASR)

Uberu sa na burze nedarí
Dlhoočakávaný vstup na burzu sa Uberu príliš nevydaril. Akcia firmy v
piatok (10. 5. 2019) v prvý deň obchodovania na New York Stock Exchange
padla o 7,62 % na 41,57 $. (Zdroj: SME)

Spoločnosť Cloud Peak Energy vyhlásil bankrot
Tretí najväčší americký producent uhlia, ťažobná spoločnosť Cloud Peak
Energy, vyhlásil bankrot, keďže energetické firmy v krajine pri výrobe
elektriny čoraz viac používajú ako palivo plyn a obnoviteľné zdroje energií.
Cloud Peak je už štvrtým veľkým dodávateľom uhlia v americkom štáte
Wyoming, ktorý v posledných rokoch vyhlásil bankrot. (Zdroj: Pravda)
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