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Mesačne vyprodukuje stovku stavebníc, vo výrobe pracujú traja
zamestnanci. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Do motýľov investuje agrorezort 1,4 milióna eur

Hydinári hľadajú pracovné sily v zahraničí

Nedostatok opeľovačov na lúkach chce Ministerstvo pôdohospodárstva
SR riešiť projektom Kvitnúca krajina pre motýle. Investícia je vo výške 1,4
milióna eur, z toho z eurofondov budú čerpať 1,166 milióna eur. Projekt
zrealizujú v spolupráci s ochranármi z Rakúska. (Zdroj: Pravda)

Letecké opravovne otestovali afganský vrtuľník
Generálnu opravu vrtuľníka afganských vzdušných síl MI-17V5 dokončili
v Leteckých opravovniach Trenčín. Vrtuľník už previezli do Afganistanu.
Zákazku na opravu vrtuľníkov získala spoločnosť v roku 2016, keď uspela
v medzinárodnej súťaži agentúry NSPA. Išlo vôbec o prvú generálnu
opravu vrtuľníka typu MI-17V5 v priestore EÚ a NATO. (Zdroj: TASR)

Zisky košických oceliarní porástli
Americké oceliarne U. S. Steel Košice mali za minulý rok zisky 450 miliónov
eur. Ide o najlepší výsledok amerických oceliarov na Slovensku za
posledné desaťročie. Fabrika dosiahla v roku 2017 obrat niečo nad 2,6
miliardy eur. U. S. Steel Košice americké clá neprekážajú, keďže majiteľom
košických oceliarní je americká spoločnosť United States Steel
Corporation, ktorá dopyt po oceli na americkom trhu pokrýva miestnymi
fabrikami. (Zdroj: Pravda)

Na Slovensku je obľúbená zdieľaná ekonomika
Podľa údajov Európskej komisie sa príjmy zo zdieľanej ekonomiky na
Slovensku vyšplhali v roku 2016 na takmer 122 miliónov eur. Slováci
najčastejšie využívajú služby zdieľanej ekonomiky v doprave a ubytovaní.
Väčšinou ide o zahraničné platformy, ktoré fungujú aj na Slovensku.
(Zdroj: Pravda)

Banky na Slovensku nemajú problém s kapitalizáciou
Je omnoho vyššia ako požadovaný strop Európskej centrálnej banky
(ECB). Ukázala to štúdia Nadácie F. A. Hayeka, ktorá hodnotí systémové
bankové domy vo svete od roku 2008 z hľadiska ich kapitálovej
vybavenosti až do roku 2017. Z vybraných najväčších slovenských bánk,
ktoré nadácia analyzovala, je najlepšie kapitalizovanou bankou Poštová
banka, nasledovaná VÚB, ČSOB, Slovenskou sporiteľňou, Prvou
stavebnou sporiteľňou a Tatra bankou. (Zdroj: O Peniazoch)

Burgmaier Precision Slovakia rozšíri svoju výrobu
Novú výrobnú halu v priemyselnom parku Šalková v Banskej Bystrici
plánuje postaviť nemecká strojárenská spoločnosť Burgmaier Precision
Slovakia. Spoločnosť vybuduje halu na ploche 5000 metrov štvorcových,
čím zdvojnásobí svoje výrobné kapacity. V súčasnosti v nej pracuje 150
ľudí, do roku 2021 sa ich počet zvýši na 220 zamestnancov. V minulom
roku dosiahla tržby 16,4 milióna eur. (Zdroj: TREND/SIMS)

Emilove sady skúšajú predaj ovocia cez internet
Družstvo Emilove sady v Dvoroch nad Žitavou zvolilo modernú cestu
predaja ovocia, ponúka ho aj cez internet, aj ako samozber. Takýmto
spôsobom sa pre nedostatok sezónnych pracovníkov snaží zapojiť do
zberu spotrebiteľov. Brigádnikov hľadajú aj v zahraničí. Tržby družstva
v minulom roku boli 122-tisíc eur. (Zdroj: Pravda/SIMS)

Loco Agency sa darí, má stabilné zisky
Mediálna agentúra Loco Agency patrí režisérovi Petrovi Núňezovi. Za šesť
rokov narástla zo 150-tisíc eur na 3,5 milióna eur. Dosahuje mierne rastúci
zisk. Agentúra neustále rozširuje portfólio klientov. (Zdroj: TREND/SIMS)

Za nápadom Moy Toy je jednoduchosť
S nápadom vyrábať detské drevené stavebnice prišiel Peter Hudák.
S výrobou či vymýšľaním jednoduchých aj zložitých stavebníc mu
pomáhala celá rodina. Predaje však nedosahovali takú výšku, aby sa
udržal na trhu a firma skrachovala. Pred piatimi rokmi značku inovoval
a doplnil portfólio o nové nápady.

www.sims.sk

Hydinári Novogal majú problém s nedostatkom sezónnych pracovníkov.
Mladí záujemcovia môžu brigádovať až po ukončení povinnej školskej
dochádzky. Posily hľadajú v zahraničí. Akciová spoločnosť Novogal sa
venuje chovu nosníc. Ročné tržby sa pohybujú na úrovni 16 miliónov eur.
(Zdroj: SIMS)

ZAHRANIČIE
V Čechách hľadajú ďalšieho operátora
Nový mobilný operátor by mal zvýšiť konkurenciu na českom trhu. Štát
pripravuje dražbu siete piatej generácie na druhú polovicu budúceho
roka. Súčasní operátori s takýmto postupom nesúhlasia. (Zdroj: ČTK)

Komerčná banka skončila s nižším ziskom
Zisk banky v prvom polroku poklesol o 12,4 percenta na 6,9 miliardy
českých korún. Komerčnej banke rástol počet klientov s úvermi, analytici
očakávajú rast celoročného zisku. (Zdroj: ČTK)

EÚ pomôže farmárom bojujúcim so suchom
Až 70 percent svojich priamych platieb a 85 percent platieb v rámci
rozvoja vidieka budú môcť získať farmári už od októbra 2018. Európska
komisia chce pomôcť farmárom bojujúcim so suchom. (Zdroj: TASR)

Farmaceutické firmy zvyšujú objem zásob
Zvyšovanie objemu zásob liekov farmaceutickými firmami je reakciou na
možnosť tvrdého brexitu, teda bez dohody o vzájomných vzťahoch medzi
Veľkou Britániou a Európskou úniou. Zásoby vo Veľkej Británii navyšuje
francúzska spoločnosť Sanofi, ktorá je kľúčovým dodávateľom inzulínu.
(Zdroj: TASR)

Koncern Giorgio Armani s nižším ziskom aj tržbami
Módna značka Giorgio Armani zaznamenal v roku 2017 pokles tržieb
a zisku. Čistý zisk sa znížil na 242,4 milióna eur, tržby spadli o 7 percent,
na 2,335 miliardy eur. (Zdroj: Reuters)

Apple dosiahol trhovú hodnotu 1 bilión dolárov
Apple sa stal prvou verejne obchodovanou americkou firmou, ktorej
trhová hodnota dosiahla 1 bilión USD (860,8 miliardy eur). K tejto hranici
sa blíži aj trhová kapitalizácia Amazonu. V júni prekročila hranicu 900
miliárd dolárov. (Zdroj: Bloomberg)

Nemecký Siemens zníži počet pracovníkov
Hlavné centrum spoločnosti Siemens ostáva v Mníchove, počet
pracovníkov sa však zníži. V súčasnosti robí Siemens reorganizáciu
nemeckého koncernu, chce obnoviť popularitu značky. (Zdroj: TASR)

MOL a APK uzavreli dohodu o spolupráci
Skupina MOL a SPK uzavreli dohodu o strategickej spolupráci v oblasti
recyklácie odpadov. Prvým krokom je dokončenie recyklačného závodu
s inovatívnym využitím rozpúšťadiel. APK vyvinula technológiu recyklácie
využiteľnú pre širokú škálu zmiešaných plastov, ktoré dokáže spracovať
na vysokokvalitné recyklované materiály. (Zdroj: TASR)

V ČR pribudlo od začiatku roka 6500 podnikateľov
Počet podnikateľov v Českej republike sa zvýšil o 40 percent. Od začiatku
roka ich pribudlo 6500. V prvom polroku podnikanie ukončilo 24 698 ľudí,
podnikať začalo 31 187 fyzických osôb. (Zdroj: ČTK)

V Rusku bude úroda obilia nižšia, cenu porastú
Rast cien obilia by mal kompenzovať straty výrobcov a obchodníkov
v dôsledku nepriaznivého počasia a nižšej úrody. Ministerstvo
poľnohospodárstva Ruska odhaduje straty na obilí na približne 30
miliónov ton. (Zdroj: Ria Novosti)
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