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Slovenská sporiteľňa dosiahla čistý zisk 89 miliónov
V prvom polroku dosiahla Slovenská sporiteľňa zisk po zdanení 89
miliónov eur. Medziročne tak narástol o 2,8 percenta. Na raste sa podpísal
vyšší záujem klientov banky o vklady aj úvery. (Zdroj: Pravda)

Na Slovensku sa predáva rekordne veľa áut
V prvom polroku tohto roka Slováci kúpili 51 891 nových vozidiel.
Medziročne predaj narástol o šesť percent. To je nadpriemerné číslo
v rámci celej Európskej únie. (Zdroj: Pravda)

Vodka z Brezna dostala striebro
Striebornú medailu získala breznianska Hugan Vodka na medzinárodnej
súťaži International Wine & Spirits Competition v Londýne. Na súťaži sa
zúčastnilo viac ako 90 krajín z celého sveta. Vyše štyristo degustátorov
posudzovalo kvalitu vín a destilátov. (Zdroj: TASR)

Slovnaft podporí start-upistov
Vlastník Slovnaftu plánuje podporiť inovatívne projekty v oblastiach
energetiky, chémie, mobility a internetu vecí. Start-upovú scénu na
Slovensku chce využiť kapitálová spoločnosť Lead Ventures. Kľúčovým
vlastníkom vo fonde je Slovnaft. (Zdroj: TASR)

Slováci spravili milióny bezkontaktných transakcií
Slovensko patrí k špičke v používaní moderných platobných metód.
Bezkontaktné karty u nás využíva takmer 90 percent obyvateľov.
V porovnaní s ostatnými krajinami Európy je to o takmer 50 percent viac.
V prvom kvartáli spravili Slováci 73 miliónov bezkontaktných transakcií
s piatimi miliónmi kartiet. (Zdroj: TASR)

Dopravca Slovak Lines zamestná ženy
Prepravná spoločnosť Slovak Lines plánuje vo väčšej miere zamestnávať
ženy ako vodičky. V súčasnosti na tejto pozícii zamestnávajú tri ženy a 382
mužov. Mzda vodiča sa pohybuje s nadčasmi od 1500 eur brutto.
(Zdroj: TASR)

Železničnú dopravu pod Tatrami čaká zrýchlenie
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Počet zaniknutých subjektov tak vzrástol až o 24 percent voči rovnakému
obdobiu v minulom roku. Najviac registrovaných podnikateľských
subjektov bolo v Bratislavskom kraji (8323) a najviac zaniknutých
v Banskobystrickom kraji (5809). (Zdroj: SIMS – tlačová kancelária)

Inšpektori odhaľovali nelegálnu prácu
V prvom polroku odhalili inšpektori práce 1200 nelegálnych
zamestnancov. Polovicu z nich tvoria cudzinci. Najčastejšími nelegálnymi
pracovníkmi sú Srbi, Ukrajinci a Poliaci. Kontrolou prešlo 12-tisíc
podnikateľských subjektov a 28-tisíc fyzických osôb. Inšpektorát uložil
pokuty vo výške viac ako dva milióny eur. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Bitcoin je pre investorov v USA riskantný
Americkí investori bitcoinu nedôverujú, je to pre nich riskantná investícia.
Iba 2 percentá amerických investorov vložilo svoje peniaze do digitálnej
meny bitcoin. Vyplynulo to z prieskumu Gallupovho inštitútu a banky
Wells Fargo. (Zdroj: TASR)

Ceny maďarských výrobcov v júni výrazne rástli
Najrýchlejší rast cien maďarských priemyselných výrobcov počas júna
rástli najrýchlejšie za posledných šesť rokov. Medziročne sa zvýšili o 7,5
percenta. Na raste sa podpísal rast minimálnej mzdy, vyššie ceny ropy
a oslabenie kurzu forintu. (Zdroj: TASR)

Turecko zvýšilo príjmy z cestovného ruchu
Príjmy z cestovného ruchu Turecka rástli v prvom polroku o vyše 30
percent. Dosiahli sumu 11,05 miliardy dolárov. Najviac k nárastu prispeli
ruskí, nemeckí a iránski turisti. Počet návštevníkov zo zahraničia vzrástol
o 30 percent. (Zdroj: TASR)

Pfizeru vzrástli tržby aj zisky
Najväčší výrobca liekov v USA dosiahol v druhom kvartáli čistý zisk 3,87
miliardy dolárov. Tržby koncernu vzrástli o 4,4 percenta na 13,47 miliardy
dolárov. Rast tržieb spôsobil vyšší predaj očkovacej látky proti pneumónii
Prevnar a lieku Xeljanz proti artritíde. (Zdroj: ČTK)

Štát sa chystá pokračovať v zavádzaní 160-kilometrovej rýchlosti na
našich koľajach. Úsek dlhý 20 kilometrov medzi Liptovským Hrádkom a
Liptovským Mikulášom bude stáť vyše 500 miliónov. V súčasnosti čaká
stavebný zámer na posúdenie ministerstvom životného prostredia.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

VW má nového prevádzkového riaditeľa

Tokajské vinárstvo kúpila schránková spoločnosť

Výroba áut vo Veľkej Británii počas júna klesla o 5,5 percenta. V prvom
polroku vyrobili 834-tisíc vozidiel, z toho na zahraničné trhy exportovali
675-tisíc áut. Produkcia klesla o 3,3 percenta. (Zdroj: TASR)

Navzájom prepletené firmy Tokajská spoločnosť Viničky a Vinohradnícka
spoločnosť majú nového majiteľa. Potom ako oba podniky zoškrtali svoje
dlhy v reštrukturalizácii, napokon skončili v konkurze. Z konkurznej
podstaty oboch skrachovaných vinárstiev ich kupuje švajčiarska
spoločnosť Promarco s utajenými vlastníkmi.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Vedľa nemocnice na Kramároch vyrastá Raj centrum
Spoločnosť Bohdal s.r.o. realizuje vedľa nemocnice na Kramároch projekt
s názvom Raj centrum. Objekt má priniesť wellness a relaxačné centrum,
reštauráciu a ubytovacie jednotky. Práce by mali byť ukončené v marci
2020. (Zdroj: TREND)

Od januára pribudlo 12-tisíc nových spol. s r. o.
Od januára do konca júla tohto roku podnikatelia zaregistrovali 120
akciových spoločností a 12 163 spoločností s ručením obmedzeným.
Počet zaniknutých akciových spoločností je 141, spoločností s ručením
obmedzeným skončilo 3358, čo je porovnateľné s rovnakým obdobím
minulého roka. Od začiatku tohto roka pribudlo celkovo na Slovensku
takmer 47-tisíc podnikateľských subjektov. To predstavuje nárast o 17
percent oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku. Súčasne
však zaniklo približne 33-tisíc subjektov.
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Prevádzkovým riaditeľom kmeňovej značky Volkswagen sa stal Ralf
Brandstätter. Jeho vymenovanie za riaditeľa je súčasťou rozsiahlejších
zmien vo vedení automobilky a jej stratégie. (Zdroj: TASR)

Produkcia áut v Británii klesla

BMW v maďarskom Debrecíne postaví fabriku
Závod za jednu miliardu eur postaví automobilka BMW v Maďarsku. Pri
Debrecíne vybuduje výrobňu, kde nájde prácu viac ako tisíc ľudí. Ročne
fabriku opustí 150-tisíc vozidiel. Výstavba začne približne o rok, termín
spustenia výroby známy nie je. (Zdroj: TASR)

Nemeckí farmári požiadali o miliardovú dotáciu
Na boj s extrémnym suchom a na vykrytie strát požadujú nemeckí farmári
od vlády miliardovú dotáciu. Farmári očakávajú úrodu nižšiu o 20 percent.
(Zdroj: TASR)

EÚ zmrazila majetok firmám, stavali most na Krym
Európska únia rozšírila zoznam firiem, na ktoré už uvalila sankcie v
súvislosti s ruskou anexiou Krymu. Agentúra TASS vo svojej správe
uviedla, že tri z firiem, ktoré sa dostali na zoznam, patria ruskému
veľkopodnikateľovi Arkadijovi Rotenbergovi, zaradenému na sankčný
zoznam EÚ od júla roku 2014. Sankcie voči šestici firiem nadobúdajú
platnosť od utorka. (Zdroj: TREND)
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