SOPK v médiách
jún 2017
1.6.2017
Hospodárske noviny (Zaradenie: Názory a analýzy)
>> Balíček pre podnikateľov <<
Názor predsedu Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Borisa Paulena na balík 34 opatrení na
zlepšenie podmienok na podnikanie od ministerstva hospodárstva.
hnonline.sk (Zaradenie: Názory a analýzy)
>> Balíček pre podnikateľov <<
Názor predsedu Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Borisa Paulena na balík 34 opatrení na
zlepšenie podmienok na podnikanie od ministerstva hospodárstva na webe Hospodárskych novín.
6. 6. 2017
Rádio Regina BA, 17.00 h. Žurnál Rádia Regina
>> Protesty proti výstavbe tunela Korbeľka <<
Téma: Obce aj Turčianska vodárenská spoločnosť sa odvolajú proti záverečnému stanovisku ministerstva
životného prostredia, podľa ktorého sa má úsek diaľnice D1 Turany-Hubová stavať s tunelom Korbeľka.
Obávajú sa, že región príde o výdatné zdroje pitnej vody, čo čiastočne potvrdila aj štúdia z posudzovania
vplyvov na životné prostredie, takzvaná EIA. Návrat k povrchovému variantu žiada aj SOPK, podľa ktorej
bude výstavba tunela nielen dlhšia, ale aj drahšia.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
Rádio Slovensko, 22.00 h. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Protesty proti výstavbe tunela Korbeľka <<
Tá istá téma ako na Rádiu Regina, vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
8. 6. 2017
hnonline.sk
>> Štátne úkony musia byť čo najviac viditeľné <<
Diskusné fórum Hospodárskych novín na tému Rule of Law. Hostia diskutovali o legislatíve, korupcii
a transparentnosti justície.
Informácia o tom, že členom podnikateľskej komunity spojenej pod touto iniciatívou je aj SOPK.
9. 6. 2017
TASR
>> Vývoj systému na preclenie tovarov bol konzultovaný, tvrdí firma Ditec <<
Téma: Reakcia firmy na vyhlásenia opozičného poslanca Jozefa Rajtára (SaS), ktorý upozorňuje na
nefunkčnosť systému slúžiaceho na preclenie tovarov z tretích krajín. Tvrdí, že počas celého vývoja
systému sa uskutočnili konzultácie a workshopy s najväčšími obchodnými spoločnosťami, ale aj
profesijnými združeniami, akými sú SOPK, Združenie cestných dopravcov ČESMAD či RÚZ.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Vývoj systému na preclenie tovarov bol konzultovaný, tvrdí firma Ditec <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Vývoj systému na preclenie tovarov bol konzultovaný, tvrdí firma Ditec <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
zive.sk
>> Vývoj systému na preclenie tovarov bol konzultovaný, tvrdí firma Ditec <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

10. 6. 2017
STV Jednotka, 19.00 h. Správy RTVS
>> V Svrčinovci sa obávajú, čo príde po diaľnici <<
Téma: Na Kysuciach otvorili prvé diaľničné prepojenie s Poľskom. Pätnásťkilometrový úsek medzi
Svrčinovcom a štátnou hranicou v Skalitom začali stavať už pred dvadsiatimi rokmi. Odľahčí najmä okolité
obce a vodičom ušetrí takmer desať minút jazdy. Jednoprofilová diaľnica sa však zatiaľ končí v centre
Svrčinovca. Doprava v obci kolabuje už dnes.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
11. 6. 2017
TA3, 11.00 h. V politike
>> Trh práce a životná úroveň <<
Diskusná relácia, hosť: premiér Robert Fico
Robert Fico: „...nemôžem reagovať pozitívne na vyhlásenia predstaviteľov niektorých zamestnávateľov,
ktorí mi hovoria, že nech sa páči, zvyšujme mzdy, ale predtým znížime dane a odvody. Tak poviem jeden
údaj, na ktorom sa prosím konečne zhodnime všetci, lebo reagoval na to aj minister financií otvoreným
listom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá hovorila o tom, aké sú u nás dane a odvody
vysoké. Ja to poviem úplne presne, opravte ma ak to nie je pravda. Podiel daní a odvodov na výkone
ekonomiky je šiesty najnižší v Európskej únii.“
15. 6. 2017
Hospodárske noviny (Zaradenie: Etika v podnikaní)
>> V obchodných vzťahoch sme opatrní <<
Celá novinová strana venovaná súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní,
rozhovory s niektorými firmami, ktoré za splnenie kritérií súťaže dostali Čestné uznanie za etiku
v podnikaní.
Hospodárske noviny (Zaradenie: Firmy a financie)
>> Chceme vidieť Slovákov aj na trhoch mimo EÚ <<
Rozhovor s generálnym riaditeľom Eximbanky Dušanom Keketim.
Jednou z najdôležitejších aktivít je priame oslovovanie potenciálnych firiem s exportným potenciálom cez
klientské centrum, ako i organizovaním akcií určených pre slovenských exportérov, ako je napríklad
Exportný klub. Ďalšou oblasťou je dlhoročná dobrá spolupráca s organizáciami SARIO, SOPK, ale i s
komerčnými bankami a poisťovňami.
hnonline.sk
>> Chceme vidieť Slovákov aj na trhoch mimo EÚ <<
Ten istý rozhovor s generálnym riaditeľom Eximbanky Dušanom Keketim tentoraz na webe
Hospodárskych novín, zmienka o SOPK.
TASR
>> P. MIHÓK: SOPK pripomienkovala legislatívne návrhy, ale nie vždy úspešne<<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie SOPK, kde predseda SOPK Peter Mihók prezentoval aktivity
komory za 1. polrok 2017.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: SOPK pripomienkovala legislatívne návrhy, no nie vždy úspešne<<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

banky.sk
>> Problémy podnikateľov by sa mali riešiť na odbornej úrovni, tvrdí SOPK <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie SOPK, citovaní: predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda
SOPK Július Kostolný.

16. 6. 2017
Új Szó
>> Minden eddiginél több lehet nálunk a külföldi dolgozó <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citácie predsedu SOPK Petra Mihóka a podpredsedu SOPK Júliusa
Kostolného.

ujszo.com
>> Minden eddiginél több lehet nálunk a külföldi dolgozó <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, uverejnená na webe denníka, citácie predsedu SOPK Petra Mihóka
a podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného.

hnporadna.hnonline.sk
>> Prestaňme na seba strieľať. Zabojujme o udržateľnosť ekonomiky <<
Správa z tlačovej konferencie SOPK.
Témy: Po druhom sociálnom balíčku predchádzajúcej vlády Roberta Fica premiér sľúbil, že jeho kabinet
pripraví ekonomický „balíček“ pre podnikateľov. Hovorilo sa napríklad o znížení odvodov. Nestalo sa tak.
Najväčšou výzvou pre Slovensko už nie je tvorba pracovných miest, ale udržateľnosť ekonomiky.
Daňové zaťaženie podnikateľov na Slovensku.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> P. MIHÓK: Bezpečnosť si musíme primárne riešiť doma <<
Rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR.
Nedostatočné kapacity v oblasti špeciálnej výroby a výroby potravín môžu ohroziť štát a jeho občanov v
čase potenciálnych kríz. Domáci podnikatelia by mali byť preto zapojení do systému štátnych objednávok
a obstarávaní, čím by sa tiež podporila zamestnanosť a rozvoj regiónov.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Rozhovor s P. Mihókom: Bezpečnosť si musíme primárne riešiť doma <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Rozhovor s P. Mihókom: Bezpečnosť si musíme primárne riešiť doma <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.

hlavnespravy.sk
>> Peter Mihók: Bezpečnosť si musíme primárne riešiť doma <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.

19. 6. 2017
Hospodárske noviny
>> Zaostávame za susedmi, tvrdí obchodná komora <<
Téma: Kvalita podnikateľského prostredia je u nás horšia ako v okolitých krajinách. Vyššie mzdy, ktoré
spomínal prezident Andrej Kiska, by to podľa predstaviteľov SOPK zhoršili ešte viac.
Z krajín V4 máme najvyššie daňové a odvodové zaťaženie, čo zhoršuje našu konkurencieschopnosť. Tvrdí
to Slovenská obchodná a priemyselná komora, podľa ktorej sú na tom lepšie aj ďalšie krajiny, ktoré s
nami vstupovali do EÚ.
Citovaní: predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.
hnonline.sk
>> Zaostávame za susedmi, tvrdí obchodná komora <<
Tá istá téma, ten istý článok, tí istí respondenti – predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný
– tentoraz na webe Hospodárskych novín.

Hospodárske noviny (Zaradenie: HN REGIÓNY)
>> Už aj pod Tatry treba dovážať ľudí <<
Článok z podujatia Hospodárskych novín – HNClub.
Téma: Firmy na severovýchode Slovenska chcú pracovnú silu zo zahraničia, aj keď sú v regióne tisíce
nezamestnaných.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozef Hrobák.

hnonline.sk
>> Na východe sú tisíce nezamestnaných. Firmy však žiadajú štát o povolenie dovážať cudzincov
<<
Ten istý článok, tá istá téma, tentoraz na webe Hospodárskych novín, citovaný podpredseda
Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozef Hrobák.
parlamentnelisty.sk
>> Sme svedkami infiltrácie terorizmu do občianskeho života. Z toho vychádza, že bezpečnosť si
musíme riešiť primárne doma, tvrdí šéf priemyselnej komory<<
Prevzatá agentúrna správa TASR – rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
Nedostatočné kapacity v oblasti špeciálnej výroby a výroby potravín môžu ohroziť štát a jeho občanov v
čase potenciálnych kríz. Domáci podnikatelia by mali byť preto zapojení do systému štátnych objednávok
a obstarávaní, čím by sa tiež podporila zamestnanosť a rozvoj regiónov.
Nitrianske noviny
>> Nitrianska regionálna komora slávi 25 rokov <<
Téma: Oslava 25. výročia Nitrianskej RK SOPK.
Citovaný predseda Predstavenstva Nitrianskej RK SOPK Viliam Ondrejka.
Žilinské noviny
>> Žilinský kraj láka investorov <<
Téma: SARIO eviduje v kraji na tento rok 10 rozpracovaných zámerov investorov. V prípade ich realizácie
by to znamenalo 318 mil. € a viac ako 5 700 pracovných miest. O pôsobenie v regiónoch kraja sa
najčastejšie zaujímajú podnikatelia z Nemecka, Talianska, Švajčiarska, ale aj Južnej Kórey, ktorí sa
zameriavajú najmä na automobilový, IT a elektrotechnický priemysel.
Výsledkom spolupráce Žilinskej župy s agentúrou SARIO a Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou boli minulý rok aj bilaterálne rokovania s čínskymi podnikateľmi, ktorí u nás hľadali investičné
príležitosti pre svoje spoločnosti.
TASR
>> OZNÁMENIE: MZVaEZ: Stretnutie ekonomických diplomatov s podnikateľmi... <<
Avízo na Slovenské exportné fórum, ktoré organizuje rezort diplomacie s agentúrou SARIO ako súčasť
pravidelnej porady ekonomických diplomatov.
Cieľom fóra je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností ekonomických diplomatov vyslaných na zahraničné
misie a ďalších aktérov obchodnej diplomacie na národnej úrovni (SARIO, EXIMBANKA, Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora) so
slovenskými podnikateľmi. Tí budú mať príležitosť predstaviť svoje podnikateľské zámery, aktuálne
projekty, hovoriť o svojich potrebách v danom teritóriu a diskutovať o prienikoch ponuky a dopytu na
jednotlivých trhoch.
20. 6. 2017
Liptovské noviny
>> Ako to vidia v Turci <<
Téma: S budovaním diaľnice cez tunel Korbeľka dlhodobo nesúhlasia v Krpeľanoch. Obec je totiž už teraz
poriadne oklieštená. Z jednej strany ich ohraničuje železnica, z druhej priehrada, z ďalšej umelé koryto
Váhu a nová štvorprúdovka tak dedinu prakticky hermeticky uzavrie, čo bude mať veľmi negatívny dosah
na jej ďalší rozvoj.
Turany, obce Krpeľany, Ratkovo, Nolčovo a Žilinská RK SOPK podali rozklad (odvolanie) voči rozhodnutiu
Ministerstva životného prostredia odporučiť stavbu úseku diaľnice D1 Turany – Hubová variantom s
tunelom Korbeľka.
Liptovské noviny
>> Žilinský kraj láka investorov <<
Téma: SARIO eviduje v kraji na tento rok 10 rozpracovaných zámerov investorov. V prípade ich realizácie
by to znamenalo 318 mil. € a viac ako 5 700 pracovných miest. O pôsobenie v regiónoch kraja sa
najčastejšie zaujímajú podnikatelia z Nemecka, Talianska, Švajčiarska, ale aj Južnej Kórey, ktorí sa
zameriavajú najmä na automobilový, IT a elektrotechnický priemysel.

Výsledkom spolupráce Žilinskej župy s agentúrou SARIO a Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou boli minulý rok aj bilaterálne rokovania s čínskymi podnikateľmi, ktorí u nás hľadali investičné
príležitosti pre svoje spoločnosti.
Oravské noviny
>> Žilinský kraj láka investorov <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK:
Kysucké noviny
>> Žilinský kraj láka investorov <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK:
Turčianske noviny
>> Žilinský kraj láka investorov <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK:
Turčianske noviny
>> Korbeľke okolie veľmi neverí, na svete už je odvolanie proti jej výstavbe <<
Téma: Po preštudovaní záverečného stanoviska ministerstva životného prostredia, ktoré odporučilo stavať
diaľnicu cez tunel Korbeľka, sa tábor, ktorý nesúhlasí s týmto riešením, rozhodol podať rozklad (odvolanie)
voči tomuto rozhodnutiu.
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
Informácia o tom, že mesto Turany, obce Krpeľany, Ratkovo, Nolčovo a Žilinská RK SOPK podali rozklad
(odvolanie) voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia odporučiť stavbu úseku diaľnice D1 Turany
- Hubová variantom s tunelom Korbeľka
21. 6. 2017
nasturiec.sme.sk
>> Korbeľke okolie veľmi neverí, na svete už je odvolanie <<
Téma: Po preštudovaní záverečného stanoviska ministerstva životného prostredia, ktoré odporučilo stavať
diaľnicu cez tunel Korbeľka, sa tábor, ktorý nesúhlasí s týmto riešením, rozhodol podať rozklad (odvolanie)
voči tomuto rozhodnutiu.
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
TASR
>> VYJADRENIE: M. Lajčák na porade ekonomických diplomatov: „Úlohu rezortu vnímam ako
koordinátora, integrátora a akcelerátora procesov <<
Z vystúpenia ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na porade ekonomických diplomatov.
Informácia o tom, že ako súčasť pravidelnej porady ekonomických diplomatov zorganizovalo MZVaEZ SR
aj Slovenské exportné fórum v spolupráci s agentúrou SARIO, ktoré bolo priestorom na výmenu
skúseností ekonomických diplomatov vyslaných na zahraničné misie a ďalších aktérov obchodnej
diplomacie na národnej úrovni (SARIO, EXIMBANKA, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora) so slovenskými podnikateľmi.
22. 6. 2017
Hospodárske noviny (Zaradenie: Názory a analýzy)
>> Naše dane patria k najvyšším. Tvrdiť opak je zavádzaním <<
Komentár predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka aj ako reakcia na vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka o daňovom zaťažení na tlačovej konferencii SOPK.
„So záujmom som si prečítal rozhovor s predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Petrom Mihókom, ktorý poukazuje na vysoké zaťaženie firiem, a musím povedať, že situácia je ešte
horšia. Podľa údajov Svetovej banky a PwC sú v roku 2017 na tom horšie už len tri európske krajiny
(Taliansko, Francúzsko a Belgicko). Celkové zaťaženie na Slovensku permanentne stúpa už piaty rok za
sebou, pričom priemer EÚ klesá. Pozoruhodné pritom je, že ak dochádzajú argumenty (presné čísla),
začíname sa odvolávať na podiel daní a odvodov na HDP.“
hnonline.sk(Zaradenie: Komentáre)

>> Naše dane patria k najvyšším. Tvrdiť opak je zavádzaním <<
Ten istý komentár predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka, odvolávka na predsedu SOPK Petra Mihóka.
komentare.hnonline.sk
>> Vladimír Soták: Naše dane patria k najvyšším. Tvrdiť opak je zavádzaním <<
Ten istý komentár predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka, odvolávka na predsedu SOPK Petra Mihóka.
TASR
>> PRIEMYSEL: Domáce firmy sa chcú podieľať na bezpečnosti Slovenska <<
Správa o zasadnutí členov Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK, ktorí zamestnávajú
približne 4 500 ľudí.
Súčasná globálna zahraničnopolitická situácia si vyžaduje intenzívnejšie zapojenie sa domáceho
podnikateľského sektora do obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky. Domáce firmy sú
pripravené ponúknuť štátu solídny výrobný a výskumno-vývojový potenciál.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Domáce firmy sa chcú podieľať na bezpečnosti Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa o zasadnutí členov Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Domáce firmy sa chcú podieľať na bezpečnosti Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa o zasadnutí členov Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK.
dobrenoviny.sk
>> Domáce firmy sa chcú podieľať na bezpečnosti Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa o zasadnutí členov Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK.
23. 6. 2017
nasruzomberok.sme.sk
>> Ako to vidia na Turci? <<
Téma: Ľudia z Turca sa Korbeľky obávajú. Môže podľa nich zastaviť rozvoj obce a ohroziť vodné zdroje.
S budovaním diaľnice cez tunel Korbeľka dlhodobo nesúhlasia v Krpeľanoch. Obec je totiž už teraz
poriadne oklieštená. Z jednej strany ich ohraničuje železnica, z druhej priehrada, z ďalšej umelé koryto
Váhu a nová štvorprúdovka tak dedinu prakticky hermeticky uzavrie, čo bude mať veľmi negatívny dosah
na jej ďalší rozvoj.
Mesto Turany, obce Krpeľany, Ratkovo, Nolčovo a Žilinská RK SOPK podali rozklad (odvolanie) voči
rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia odporučiť stavbu úseku diaľnice D1 Turany – Hubová
variantom s tunelom Korbeľka.
Rádio Regina BA, 14.00 h. Správy RTVS
>> V Banskej Bystrici sa s podnikateľmi stretli ekonomickí diplomati slovenských veľvyslanectiev
<<
Téma: V Banskej Bystrici sa so slovenskými podnikateľmi stretli ekonomickí diplomati slovenských
veľvyslanectiev v Egypte, Dánsku, Grécku, Japonsku či v Brazílii. Cieľom akcie je výmena kontaktov,
rozhovory o obchodných a exportných príležitostiach a možnostiach ako sa dostať na zahraničný trh.
Vyjadrenia riaditeľky Banskobystrickej RK SOPK Maríny Spírovej.
Rádio Regina BA, 14.00 h. Klub komunálnej politiky
>> V Banskej Bystrici sa s podnikateľmi stretli ekonomickí diplomati slovenských veľvyslanectiev
<<
Tá istá téma, stretnutie s ekonomickými diplomatmi, vyjadrenia riaditeľky Banskobystrickej RK SOPK
Maríny Spírovej.

24. 6. 2017
egoodwill.sk
>> Poznáme najlepšie slovenské pivá tohto roku <<
Téma: Najlepšie tohtoročné slovenské pivá dostali svoje ocenenie. Slovenské združenie výrobcov piva a
sladu rozdalo zlaté, strieborné a bronzové pivné korunky v desiatich súťažných kategóriách a vzdalo hold
trom osobnostiam slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Do 11. ročníka tejto prestížnej degustačnej
súťaže nominovalo 27 veľkých, malých, a remeselných pivovarov 137 vzoriek svojich pív.
Ocenené osobnosti Slovenského pivovarníctva a sladovníctva:
Milan Slávik pôsobí v slovenskom pivovarníctve už 30 rokov. V 1987 začal svoju kariéru v pivovare
Hurbanovo. V 2005 sa stal výrobným a technickým riaditeľom spoločnosti HEINEKEN Slovensko, kde
pôsobí dodnes. Dlhodobo reprezentuje záujmy slovenského pivovarníctva a sladovníctva a je členom
SOPK.
parlamentnelisty.sk
>> M. Lajčák na porade ekonomických diplomatov: „Úlohu rezortu vnímam ako koordinátora,
integrátora a akcelerátora procesov <<
Z vystúpenia mnistra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v úvodný deň porady slovenských
ekonomickych diplomatov pôsobiacich v zahraničí.
Informácia o tom, že ako súčasť pravidelnej porady ekonomických diplomatov zorganizovalo MZVaEZ SR
aj Slovenské exportné fórum v spolupráci s agentúrou SARIO, ktoré bolo priestorom pre výmenu
skúseností ekonomických diplomatov vyslaných na zahraničné misie a ďalších aktérov obchodnej
diplomacie na národnej úrovni (SARIO, EXIMBANKA, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora) so slovenskými podnikateľmi.
25. 6. 2017
ta3.com
>> SOPK hodnotila podnikateľské prostredie, firmy sú vraj nespokojné <<
Krátka správa na webe spravodajskej televízie z tlačovej konferencie SOPK:
Vysoké daňové zaťaženie, zlý vzdelávací systém a problémy s integráciou do jadra Európskej únie. To je
len niekoľko tém, na ktoré upozornila Slovenská obchodná a priemyselná komora. Vláda by podľa nej
mala presadzovať také opatrenia, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť Slovenska.
TA3, 17.00 h. Správy
>> SOPK kritizovala vládu <<
Z tlačovej konferencie SOPK.
Témy: Obchodná a priemyselná komora hodnotila naše podnikateľské prostredie. Napriek stabilnej
ekonomike sú podľa nej firmy nespokojné. Jedným z dôvodov je vraj vysoké daňové zaťaženie.
Daňové zaťaženie, kvalita školstva, viacrýchlostná Európa.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
26. 6. 2017
TASR
>> Poznáme najlepšie pivá tohto roku <<
Téma: 22. júna boli ocenené najlepšie tohtoročné slovenské pivá
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu zároveň ocenilo osobnosti. Medzi nimi aj Milana Slávika, ktorý
pôsobí v slovenskom pivovarníctve už 30 rokov. V 2005 sa stal výrobným a technickým riaditeľom
spoločnosti HEINEKEN Slovensko, kde pôsobí dodnes. Dlhodobo reprezentuje záujmy slovenského
pivovarníctva a sladovníctva a je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Poznáme najlepšie pivá tohto roku <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Tlačové správy)
>> Poznáme najlepšie pivá tohto roku <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

28. 6. 2017
pravda.sk
>> Študent nabil mobil pomocou ohňa <<
Téma: Slovak University Startup Cup 2017 a ocenení v jednotlivých kategóriách.
Investovanie do obnoviteľných zdrojov energie je čoraz väčšou celospoločenskou témou.
Študent Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a technológií Technickej univerzity v Košiciach Daniel Šlosár
svojím inovatívnym nápadom v tejto oblasti posúva hranice možného. Skonštruoval prenosný generátor
elektrickej energie, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia ako telefóny, tablety či fotoaparáty, a to 24
hodín denne, kdekoľvek, kde je dostupný zdroj tepla.
Chargebrella, ako ho Daniel Šlosár nazval, získal na podujatí Slovak University Startup Cup 2017 cenu
absolútneho víťaza.
Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady a
myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania.
Organizovala ho mimovládna organizácia JCI Slovensko (Junior Chamber International Slovakia) v
spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
29. 6. 2017
Pravda
>> Študent nabil mobil pomocou ohňa <<
Tá istá téma ako na webe denníka, zmienka o SOPK.
30. 6. 2017
poistovne.sk
>> Zamestnávatelia žiadajú čo najskoršie rozhodnutie Ústavného súdu o novelách o zdravotnnom
a sociálnom poistení <<
Téma: Zamestnávateľské zväzy upozorňujú na to, že zmeny v stropoch pri platení sociálnych a
zdravotných odvodov boli schválené prostredníctvom poslaneckých pozmeňovacích návrhov a bez
akéhokoľvek pripomienkového konania.
Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, Asociácii
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únii zamestnávateľov a v Klube 500 apelujú na
Ústavný súd, aby sa podaním na preskúmanie možnej protiústavnosti zmien v systéme platenia
zdravotných a sociálnych odvodov zaoberal a rozhodol čo možno v najkratšom čase.
Agentúrna správa prevzatá z agentúry SITA.
banky.sk
>> Zamestnávatelia žiadajú čo najskoršie rozhodnutie Ústavného súdu o novelách o zdravotnnom
a sociálnom poistení <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

ekonomika.sme.sk
>> Zamestnávatelia žiadajú čo najskoršie rozhodnutie Ústavného súdu o novelách o zdravotnnom
a sociálnom poistení <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

TASR
>> Ústavný súd by mal čím skôr preskúmať zvýšenie odvodov, apelujú zamestnávatelia <<
Téma: Zástupcovia zamestnávateľov apelujú na Ústavný súd SR, aby sa v čo najkratšom čase zaoberal
podaním týkajúcim sa preskúmania možnej protiústavnosti zmien v systéme platenia zdravotných a
sociálnych odvodov. Podnet na súd podala opozícia vo štvrtok (29.6.).
Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, Asociácii
zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únii zamestnávateľov a Klube 500 upozorňujú, že
zmeny boli prijaté prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov a bez pripomienkového konania.
Zvyšujú pritom odvodové zaťaženie zamestnancov.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Zamestnávatelia: Ústavný súd by mal čím skôr preskúmať zvýšenie odvodov <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Zamestnávatelia: Ústavný súd by mal čím skôr preskúmať zvýšenie odvodov <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
postoj.sk
>> Ústavný súd by mal čím skôr preskúmať zvýšenie odvodov, apelujú zamestnávatelia <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
30. 6. 2017
Mediálne výstupy o 25. výročí začatia činnosti SOPK
TASR – TABLET.TV
Relácia: Ekonomika (tu a teraz)
http://tv.teraz.sk/ekonomika-tu-a-teraz/170626-003-026_ekon_tat_20170626x5ry824/12524/
>> P. MIHÓK: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril <<
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) si 1. júla pripomenie 25. výročie svojho vzniku.
Ako sa za štvrťstoročie zmenila významná stavovská organizácia i slovenská ekonomika, hovorí jej
predseda Peter Mihók.
Rozhovor (21´45´´) o 25 rokoch SOPK a 25 rokoch slovenskej ekonomiky.
TASR
>> P. MIHÓK: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril <<
Agentúrna správa monitorujúca prvú časť rozhovoru predsedu SOPK Petra Mihóka pre spravodajskú
televíziu tlačovej agentúry TASR – TABLET.TV pri príležitosti 25. výročia vzniku SOPK.
„Väčšina ľudí doma aj v zahraničí sa v roku 1992 obávala o ekonomické prežitie budúcej Slovenskej
republiky. Povedal by som, že nám nedávali veľké šance. Ja som bol optimista, nechcem však robiť
generála po vojne, preto sme aj založili túto inštitúciu – SOPK.“
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, monitoring prvej časti rozhovoru s predsedom SOPK
Petrom Mihókom k 25. výročiu SOPK.
hlavnespravy.sk
>> Mihók: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, monitoring prvej časti rozhovoru s predsedom SOPK
Petrom Mihókom k 25. výročiu SOPK.
netky.sk
>> Mihók: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril, nedávali nám veľké šance <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, monitoring prvej časti rozhovoru s predsedom SOPK
Petrom Mihókom k 25. výročiu SOPK.
TASR
>> SOPK podporuje podnikanie a záujmy členov doma aj v zahraničí <<
Informácia o tom, že SOPK si pripomína 25. výročie svojho založenia, aké sú jej súčasné úlohy, kto sú
členovia SOPK a jej medzinárodné aktivity.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> SOPK podporuje podnikanie a záujmy členov doma aj v zahraničí <<
Tá istá informácia o tom, že SOPK si pripomína 25. výročie svojho založenia, aké sú jej súčasné úlohy, kto sú členovia
SOPK a jej medzinárodné aktivity.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> SOPK podporuje podnikanie a záujmy členov doma aj v zahraničí <<
Tá istá informácia o tom, že SOPK si pripomína 25. výročie svojho založenia, aké sú jej súčasné úlohy, kto sú členovia
SOPK a jej medzinárodné aktivity.

dobrenoviny.sk
>> SOPK podporuje podnikanie a záujmy členov doma aj v zahraničí <<
Tá istá agentúrna správa, informácia o tom, že SOPK si pripomína 25. výročie svojho založenia, aké sú jej súčasné úlohy,
kto sú členovia SOPK a jej medzinárodné aktivity.

TASR
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora funguje 25 rokov <<
Agentúrna správa o tom, za akých okolností SOPK vznikala, čo jej vzniku predchádzalo, kedy sa konalo
ustanovuzajúce zhromaždenie delegátov a jej väzby na medzinárodné inštitúcie.
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora funguje 25 rokov <<
Agentúrna správa o tom, za akých okolností SOPK vznikala, čo jej vzniku predchádzalo, kedy sa konalo
ustanovuzajúce zhromaždenie delegátov a jej väzby na medzinárodné inštitúcie.

