SOPK v médiách

január 2019
1. 1. 2019
TASR
P. Mihók: Zavedenie eura na Slovensku predstavuje úspešný príbeh
Téma: 10. výročie zavedenia eura v SR
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
„Jednoznačne euro nám zabezpečilo finančnú a menovú stabilitu. Znížilo transakčné náklady,
čo pre Slovensko ako vysoko exportno-importne orientovanú krajinu má značný význam.
Slovensko pokiaľ malo vlastnú menu, muselo vykupovať inú menu a vždy to vychádzalo
podľa cyklov koruny, ktorá bola raz hore, potom dole. Zavedenie eura zjednodušilo pre firmy
transakčné náklady a urobilo tým pádom zahraničné obchodné operácie oveľa
transperantnejšími.“
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
P. Mihók: Zavedenie eura na Slovensku predstavuje úspešný príbeh
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: 10 rokov eura na Slovensku, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: Zavedenie eura na Slovensku predstavuje úspešný príbeh
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: 10 rokov eura na Slovensku, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk
Mihók: Zavedenie eura na Slovensku predstavuje úspešný príbeh
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: 10 rokov eura na Slovensku, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
Rádio Expres, 17.00 h., Infoexpres
Eurom platíme už desať rokov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: 10 rokov eura na Slovensku, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
Rádio FM, 17.00 h., Správy
Zavedenie eura na Slovensku predstavuje úspešný príbeh
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: 10 rokov eura na Slovensku, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.

2. 1. 2018
TA3, 12.30 h., Ekonomika
Udalosti, ktoré mali vplyv na našu ekonomiku
Téma: Minister financií Peter Kažimír hovoril na tlačovej konferencii o úspešnom roku 2018.
Podrobnejší pohľad, čo našej ekonomike priniesol. Hlavným problémom firiem už nebola
výška daní či odvodov, ale nedostatok pracovnej sily. V tomto dôsledku sa darilo aj
zamestnancom, ktorých mzdy prudko rástli
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.

Odpadové hospodárstvo
Podnikatelia: Zálohovanie PET fliaš zlikviduje takmer všetky triediace linky
Téma: Zálohovanie PET fliaš a plechoviek vyrieši len veľmi malú časť odpadov a bude
omnoho drahšie, než odhadujú ministerskí analytici. Podnikatelia sa na ministra Sólymosa pre
zálohovanie obracajú otvoreným listom.
Signatármi tohto listu sú Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na
Slovensku, Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie, Potravinárska
komora Slovenska, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Zväz obchodu Slovenskej
republiky, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Združenie organizácií
verejných prác, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Sekcia odpadového
hospodárstva a Slovenská aliancia moderného obchodu.

3. 1. 2019
TASR
M. Dušanič: Slovensko by malo dodávať armáde to, čo dokáže doma kvalitne vyrobiť
Téma: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v domácej réžii podkopáva reputáciu
a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu. Slovenské firmy sú schopné konkurovať
globálnym producentom.
Citovaný predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Dušanič: SR by mala dodávať armáde to, čo dokáže doma kvalitne vyrobiť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v
domácej réžii podkopáva reputáciu a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu, citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Dušanič: SR by mala dodávať armáde to, čo dokáže doma kvalitne vyrobiť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v
domácej réžii podkopáva reputáciu a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu, citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.
openiazoch.zoznam.sk
Slovensko by malo dodávať armáde to, čo dokáže doma kvalitne vyrobiť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v
domácej réžii podkopáva reputáciu a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu, citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.
hnonline.sk
Slovensko by malo dodávať armáde to, čo dokáže doma kvalitne vyrobiť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v
domácej réžii podkopáva reputáciu a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu, citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.

domov.sme.sk
Slovensko má podľa šéfa Sekcie výrobcov obrannej techniky na to, aby sa vyzbrojilo
z vlastných zdrojov

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v
domácej réžii podkopáva reputáciu a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu, citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.

4. 1. 2019
Hospodárske noviny
Duál je prostredie reálnych firiem
Téma: Rozhovor s manažérom Národného programu Duálne vzdelávanie Milanom Kuzmom.
Odpoveď na otázku, čo má urobiť podnikateľ, ktorý sa rozhodne pre vstup do duálu: Sú dve
možnosti. Prvá je, že sa obráti na svoju stavovskú profesijnú organizáciu, ktorá ho zastupuje
vo vzťahu k vecnej pôsobnosti. Ak som živnostník, tak je to živnostenská komora. Ak mám
autoservis, tak je to Asociácia priemyselných zväzov alebo Slovenská obchodná a
priemyselná komora.
hnonline.sk
Duál je prostredie reálnych firiem
Tá istá téma: Rozhovor s manažérom Národného programu Duálne vzdelávanie Milanom
Kuzmom.
Odpoveď na otázku, čo má urobiť podnikateľ, ktorý sa rozhodne pre vstup do duálu: Sú dve
možnosti. Prvá je, že sa obráti na svoju stavovskú profesijnú organizáciu, ktorá ho zastupuje
vo vzťahu k vecnej pôsobnosti. Ak som živnostník, tak je to živnostenská komora. Ak mám
autoservis, tak je to Asociácia priemyselných zväzov alebo Slovenská obchodná a
priemyselná komora.
domov.sme.sk
Slovensko má potenciál vyrábať obrnené transportéry, tvrdia zbrojári
Rovnaká téma ako v predchádzajúci deň: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v
domácej réžii podkopáva reputáciu a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu, citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.
hlavné správy.sk
Zbrojári: Slovensko má potenciál vyrábať obrnené transportéry
Rovnaká téma ako v predchádzajúci deň: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v
domácej réžii podkopáva reputáciu a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu, citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.
hlavné správy.sk
Slovenská obchodná komora: Slovensko sa dokáže vyzbrojiť vlastnými zbraňami
Rovnaká téma ako v predchádzajúci deň: Spochybňovanie výroby obrnených vozidiel 8x8 v
domácej réžii podkopáva reputáciu a schopnosti slovenského strojárskeho priemyslu, citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.
hlavné správy.sk
Významná česká zbrojárska firma kupuje slovenské podniky a investuje na východe
Slovenska. Pôjde o oživenie leteckého priemyslu?
Téma: Zbrojárska spoločnosť Czechoslovak Group (CSG) doposiaľ pôsobiaca najmä v Českej
republike v poslednom období investuje na Slovensku. Najnovšie investície smerujú aj do
košického letiska.

Pripomienka, že Slovensko dokáže konkurovať svetovým zbrojárskym výrobcom. Citovaný
predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič.

8. 1. 2019
Oravské noviny
Akadémia k výročiu
Téma: Oslavy 50. výročia založenia Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.
Informácia, že na slávnostnej akadémii sa okrem iných hostí zúčastnil tiež riaditeľ Žilinskej
RK SOPK Ján Mišura.

9. 1. 2019
bbonline.sk
Výsledky cezhraničného projektu InnoService odprezentujú na konferencii vo Zvolene
Téma: Avízo na konferenciu a základné informácie o cezhraničnom projekte.
Projekt InnoService spojil päť slovenských a maďarských obchodných a priemyselných
komôr, aby prostredníctvom spoločnej iniciatívy podporili inovatívnosť regionálnych firiem s
cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť, a tým aj ekonomickú výkonnosť celých regiónov.
Partnerom sa v rámci projektu podarilo vyvinúť novú unikátnu online službu s názovom
Cezhraničné portfólio inovačných služieb. Tá bude slúžiť pre slovenské ako aj maďarské
firmy. Prostredníctvom novej webovej aplikácie budú mať firmy k dispozícii 24 hodín denne
na jednom mieste informácie o výskumno-vývojovej infraštruktúre a službách v regióne
juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Informácie o každej výskumnovývojovej organizácii zahŕňajú aj kontakty na pracovníkov, čo umožní firmám jednoduchšie
nadviazanie spolupráce.
Informácia, že za slovenskú stranu sa do projektu zapojila Banskobystrická a Košická RK
SOPK.

10. 1. 2019
vedanadosah.sk
Odštartoval medzinárodný projekt, ktorý sa snaží o vzdelávanie v oblasti finančnej
gramotnosti
Téma: Medzinárodný projekt EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy
education across Europe. Jeho cieľom je vytvoriť didaktický materiál pre vzdelávanie v
oblasti finančnej gramotnosti na úrovni vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania a
výmenu osvedčených postupov.
Informácia, že jedným zo slovenských partnerov projektu je aj Žilinská RK SOPK.

14. 1. 2019
Nitrianske noviny
Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch zaznamenáva úspech v systémeduálneho
vzdelávania
Téma: Profil školy, ktorá funguje 43 rokov. Časť venovaná duálnemu vzdelávaniu.
Informácia o tom, že maturitné a záverečné skúšky žiaci vykonávajú v spolupráci s SOPK,
ktorej je SOŠ Vráble členom od roku 2014. Na základe svojich výsledkov môžu získať
certifikát SOPK.

Hospodárske noviny
Euro pomohlo. Najmenej ho však oceňujú agropodniky
Téma: Konferencia k 10. výročiu zavedenia eura v SR, ktorú organizovala NBS.
Citácie z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na konferencii.

15. 1. 2019
TASR
Slovensko-maďarský projekt pomáha firmám riešiť poroblémyvývoja a výskumu
Téma: Záverečná konferencia o cezhraničnom slovensko-maďarskom projekte InnoService.
Citovaná autorka projektu Elena Stieranková z Banskobystrickej RK SOPK.
(podrobnejšie info o projekte sú pri dátume 9. 1. 2019)
bumm.sk
Szlovák-magyar projekt segít megoldani a cégek kutatási-fejlesztési gondjait
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Cezhraničný slovensko-maďarský projekt
InnoService, citovaná autorka projektu Elena Stieranková z Banskobystrickej RK SOPK.
parameter.sk
Online szolgáltatások segítik a szlovák és magyar kutató-fejlesztő cégeket
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Cezhraničný slovensko-maďarský projekt
InnoService, citovaná autorka projektu Elena Stieranková z Banskobystrickej RK SOPK.
ma7.sk
Szlovák-magyar projekt segít megoldani a cégek kutatás-fejlesztési problémáit
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Cezhraničný slovensko-maďarský projekt
InnoService, citovaná autorka projektu Elena Stieranková z Banskobystrickej RK SOPK.

16. 1. 2019
finweb.hnonline.sk
Slovensko-maďarský projekt pomáha firmám riešiť problémy vývoja a výskumu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Konferencia o cezhraničnom slovensko-maďarskomý
projekte InnoService, citovaná autorka projektu Elena Stieranková z Banskobystrickej RK
SOPK.

22. 1. 2019
Hospodárske noviny
Čínska ekonomika stráca dych, Slovensko ovplyvní len mierne
Téma: Čínske hospodárstvo narástlo za uplynulý rok o 6,6 %, čo je najmenej za posledných
28 rokov.
Do najľudnatejšej krajiny vyvážame najmä automobily, ale tiež elektrické a optické prístroje,
nábytok, plasty, hračky či športové potreby a v poslednom čase aj potravinárske produkty –
najmä víno. Podľa ŠÚ SR sme do Číny vyviezli počas prvých 10 mesiacov 2018 tovar v
hodnote 1,1 mld. € a doviezli produkty za 3,7 md. €. Schodok obchodnej bilancie tak dosiahol
2,6 mld. „Je to spôsobené aj tým, že časť produktov vyrobených u nás nie je evidovaných ako
výrobky s pôvodom na Slovensku. Ide hlavne o drahé luxusné automobily vyrábané však
výhradne na Slovensku,“ vysvetľuje Igor Paulíček z SOPK. Vývoz automobilov pritom tvorí
až 70 % z celkového slovenského vývozu do Číny.

hnonline.sk
Čínska ekonomika stráca dych, Slovensko ovplyvní len mierne
Tá istá téma uverejnená na webe Hospodárskych novín. Citovaný Igor Paulíček z Útvaru
medzinárodnej spolupráce SOPK.
TASR
Premiér rokoval s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Téma: Stretnutie členov Predstavenstva SOPK s premiérom Petrom Pellegrinim. Hovorili
spolu najmä o kvalite podnikateľského prostredia na Slovensku, o nedostatku kvalifikovanej
pracovnej sily či o brexite.
Predstavitelia SOPK s predsedom vlády hovorili aj o návrhu na zrušenie osobitného odvodu z
podnikania v regulovaných odvetviach. Premiér vidí v budúcnosti priestor na jeho zrušenie,
požiadal však zástupcov SOPK, aby o tejto záležitosti diskutovali s rezortom financií.
Na záver stretnutia predseda SOPK Peter Mihók pozval predsedu vlády na výročné
Zhromaždenie delegátov SOPK, ktoré sa bude konať 25. apríla 2019.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Premiér rokoval so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Stretnutie členov Predstavenstva SOPK s premiérom
Petrom Pellegrinim a možnosť zrušenia osobitného odvodu v regulovaných odvetviach.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Premiér rokoval so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Stretnutie členov Predstavenstva SOPK s premiérom
Petrom Pellegrinim a možnosť zrušenia osobitného odvodu v regulovaných odvetviach.
hlavne.sk
Premiér rokoval s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Stretnutie členov Predstavenstva SOPK s premiérom
Petrom Pellegrinim a možnosť zrušenia osobitného odvodu v regulovaných odvetviach.
hlavnespravy.sk
Premiér rokoval s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Stretnutie členov Predstavenstva SOPK s premiérom
Petrom Pellegrinim a možnosť zrušenia osobitného odvodu v regulovaných odvetviach.
webnoviny.sk
Pellegrini pripustil zrušenie osobitného odvodu regulovaných firiem, SNS súhlasiť
nebude
Tá istá téma: Stretnutie členov Predstavenstva SOPK s premiérom Petrom Pellegrinim
a okrem iného tiež diskusia o možnosti zrušenia osobitného odvodu z podnikania
v regulovaných odvetviach.
„SNS nebude súhlasiť, nie je koaličná dohoda na takýto krok MF SR,“ povedala pre portál
vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Ďalšia koaličná strana
Most-Híd na otázky k tejto problematike neodpovedala. MH SR vedené nominantom strany
Smer-SD Petrom Žigom sa zase vyjadrilo, že by zrušenie osobitného odvodu privítalo.
energyhub.eu
Zrušenie osobitného odvodu pripustil aj premiér Peter Pellegrini

Tá istá téma: Predseda vlády v utorok predstaviteľom SOPK povedal, že vidí priestor na
zrušenie odvodu regulovaných firiem, ktorý platia aj energetici. Odkázal ich však na rezort
financií.

23. 1. 2019
TASR
Politika: Premiér podľa SaS koná v rozpore s verejným záujmom, ten to odmieta
Téma: Reakcia SaS na stretnutie predstaviteľov SOPK s premiérom Petrom Pellegrinim.
SaS kritizuje premiéra, lebo podľa nej vyhlásil, že osobitný odvod pre vybrané obchodné
reťazce by sa mohol zrušiť. Pellegrini to odmieta a považuje vyhlásenie SaS za absurdné.
„Na utorkovom (22. 1.) stretnutí so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
hovoril o osobitnom odvode pre regulované odvetvia. Tieto dva odvody spolu nijako
nesúvisia a premiér Pellegrini považuje za zarážajúce, že si Richard Sulík a predstavitelia SaS
ani len poriadne neprečítajú, k čomu sa predseda vlády vyjadroval, predtým, ako dajú médiám
nejaké vyhlásenie,“ informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. Podľa predsedu vlády je to
dôkaz predstaviteľov SaS o ich „povrchnosti s nekompetentnosti“.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Premiér podľa SaS koná v rozpore s verejným záujmom. On to odmieta
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Premiér podľa SaS koná v rozpore s verejným záujmom. On to odmieta
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.
topky.sk
Sulíkovci poslali výzvu premiérovi Pellegrinimu: Chcú, aby bojoval za správnu vec
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.
hlavnespravy.sk
SaS Pellegrinimu k zrušeniu odvodu reťazcov: Bojujte za správnu vec. Premiér: Ste
povrchní a nekompetentní
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.

ekonomika.sme.sk
Pellegrini uvažuje podľa SaS o zrušení odvodu pre reťazce krátko po jeho zavedení
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.
info.sk
Premiér podľa SaS koná v rozpore s verejným záujmom, ten to odmieta
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.
finweb.hnonline.sk
Pomýlili si sulíkovci odvody? Je to dôkaz o povrchnosti a nekompetentnosti SaS, tvrdí
Pellegrini
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.
hnonline.sk
Pomýlili si sulíkovci odvody? Je to dôkaz o povrchnosti a nekompetentnosti SaS, tvrdí
Pellegrini
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.
aktuality.sk
SaS tvrdí, že Pellegrini koná v rozpore s verejným záujmom
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Kritika SaS, podľa ktorej premiér na stretnutí
s predstaviteľmi SOPK vyhlásil, že len od začiatku roka zavedený osobitný odvod
obchodných reťazcov by sa mohol zrušiť.
Reakcia premiéra, že o tomto odvode sa nehovorilo, diskutovalo sa o možnom zrušení odvodu
v regulovaných odvetviach.

24. 1. 2019
TASR
SOPK: Na stretnutí s premiérom sa o obchodných reťazcoch nehovorilo
Téma: Reakcia SOPK na kritiku SaS. SOPK potvrdila, že predmetom rokovania členov jej
predstavenstva a dozornej rady s premiérom Petrom Pellegrinim neboli obchodné reťazce.
„Jednou z tém bola diskusia týkajúca sa zrušenia osobitného odvodu z podnikania v
regulovaných odvetviach. Tento odvod schválila vláda v roku 2012 ako jedno z opatrení na

zmiernenie následkov krízy,“ objasnila SOPK. Keďže ekonomika Slovenska je v súčasnosti v
dobrej kondícii, komora nevidí dôvod, aby sa toto opatrenie ďalej uplatňovalo. Uvítala by tak
zrušenie osobitného odvodu v regulovaných odvetviach. Takéto stanovisko bolo podľa SOPK
prezentované aj na stretnutí s premiérom.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
SOPK: Na stretnutí s premiérom sa o obchodných reťazcoch nehovorilo
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Potvrdenie SOPK, že na stretnutí s premiérom Petrom
Pellegrinim sa nehovorilo o zrušení osobitného odvodu obchodných reťazcov, ale o možnosti
zrušiť osobitný odvod v regulovaných odvetviach.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
SOPK: Na stretnutí s premiérom sa o obchodných reťazcoch nehovorilo
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Potvrdenie SOPK, že na stretnutí s premiérom Petrom
Pellegrinim sa nehovorilo o zrušení osobitného odvodu obchodných reťazcov, ale o možnosti
zrušiť osobitný odvod v regulovaných odvetviach.
dobrenoviny.sk
SOPK: Na stretnutí s premiérom sa o obchodných reťazcoch nehovorilo
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Potvrdenie SOPK, že na stretnutí s premiérom Petrom
Pellegrinim sa nehovorilo o zrušení osobitného odvodu obchodných reťazcov, ale o možnosti
zrušiť osobitný odvod v regulovaných odvetviach.
finweb.hnonline.sk
Na stretnutí s premiérom sa o obchodných reťazcoch nehovorilo, tvrdia obchodníci
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Potvrdenie SOPK, že na stretnutí s premiérom Petrom
Pellegrinim sa nehovorilo o zrušení osobitného odvodu obchodných reťazcov, ale o možnosti
zrušiť osobitný odvod v regulovaných odvetviach.
TASR
Oznámenie: Podpis Memoranda o spolupráci medzi MZVaEZ SR a SOPK v oblasti
ekonomickej diplomacie
Téma: Oznámenie, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav
Lajčák a predseda SOPK Peter Mihók podpíšu 28. januára Memorandum o spolupráci
medzi MZVaEZ SR a SOPK v oblasti ekonomickej diplomacie.

28. 1. 2019
Žilinské noviny
Absolventi určite bez práce nezostanú
Téma: Profil Strednej priemyslenej školy IT
S výraznou podporou nášho zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, sme úspešne
zavŕšili proces certifikácie našej školy Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Jeho výsledkom je, že ako jediná škola v Žilinskom samosprávnom kraji môžeme používať
označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a
priemyselnú informatiku.
Nitrianske noviny
Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch zaznamenáva úspech v systéme duálneho
vzdelávania

Téma: Profil školy, ktorá funguje 43 rokov. Časť venovaná duálnemu vzdelávaniu.
Informácia o tom, že maturitné a záverečné skúšky žiaci vykonávajú v spolupráci s SOPK,
ktorej je SOŠ Vráble členom od roku 2014. Na základe svojich výsledkov môžu získať
certifikát SOPK.
Nitrianske noviny
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra
Téma: Profil školy
Informácia, že pridanou hodnotou po ukončení štúdia je získanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti SOPK.
Žilinské noviny
Majú ideálne podmienky na prípravu
Téma: Medzinárodný workshop v SOŠ stavebnej v Žiline
Informácia, že v časti podujatia odzneli príspevky pozvaných hostí, svoje postrehy a podnety
prezentovali okrem iných aj zástupcoia SOPK.
TASR
M. Lajčák:Memorandum vytvára rámec spolupráce v ekonomickej diplomacii
Téma: Legislatívny a finančný rámec spolupráce v ekonomickej diplomacii vytvára
memorandum, ktoré podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav
Lajčák a predseda SOPK Peter Mihók. Výška finančného rámca by mala byť 100-tisíc eur
ročne. Ide o systémovú organizáciu podnikateľských misií, sprevádzajúcich ústavných
činiteľovnacestách do zahraničia.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók o obsahu memoranda.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Lajčák:Memorandum vytvára rámec spolupráce v ekonomickej diplomacii
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Podpis memoranda o spolupráci v oblasti ekonomickej
diplomacie medzi SOPK a MZVaEZ SR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók o obsahu
memoranda.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Lajčák:Memorandum vytvára rámec spolupráce v ekonomickej diplomacii
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Podpis memoranda o spolupráci v oblasti ekonomickej
diplomacie medzi SOPK a MZVaEZ SR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók o obsahu
memoranda.
openiazoch.zoznam.sk
Memorandum vytvára rámec spolupráce v ekonomickej diplomacii
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Podpis memoranda o spolupráci v oblasti ekonomickej
diplomacie medzi SOPK a MZVaEZ SR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók o obsahu
memoranda.
ta3.com
P. Mihók o memorande k podpore diplomacie
Téma: Slovensko má nové memorandum v oblasti ekonomickej diplomacie. Podpísali ho
minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda SOPK Peter Mihók. Čo je cieľom
dokumentu a ako môže pomôcť našej krajine?

ta3.com
Podpísali memorandum, chcú podporiť budúcich diplomatov
Tá istá téma, tá istá správa: Slovensko má nové memorandum v oblasti ekonomickej
diplomacie. Podpísali ho minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda SOPK
Peter Mihók. Jedným z cieľov dokumentu je podporiť našich budúcich diplomatov.
TA3, 12.30 h., Ekonomika
Podpísali spoločné memorandum
Téma: Slovensko má nové memorandum v oblasti ekonomickej diplomacie. Podpísali ho
minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda SOPK Peter Mihók. Jedným z
cieľov dokumentu je podporiť nielen našich podnikateľov, ale aj budúcich diplomatov.
Vyjadrenia ministra a predsedu SOPK Petra Mihóka po podpise memoranda.
TA3, 12.30 h., Ekonomika
Memorandum k podpore diplomacie
Téma: Slovensko má nové memorandum v oblasti ekonomickej diplomacie. Podpísali ho
minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda SOPK Peter Mihók. Jedným z
cieľov dokumentu je podporiť nielen našich podnikateľov, ale aj budúcich diplomatov.
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Memorandum k podpore diplomacie
Tá istá téma: Podpis memoranda o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie medzi SOPK
a MZVaEZ SR, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o obsahu memoranda.
TASR
MZV: Účasť obchodnej komory Abcházska na veľtrhu v Bratislave je neprijateľná
Téma: Účasť tzv. Obchodnej a priemyselnej komory Abcházska na 25. ročníku
medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave vníma slovenský
rezort diplomacie ako neprijateľnú. „O to viac považujeme kontakty predstaviteľov SOPK so
zástupcami tohto separatistického regiónu počas veľtrhu ITF Slovakiatour za
poľutovaniahodné,“ zdôraznil rezort diplomacie.
SOPK má kontakt s Obchodnou a priemyselnou komorou Abcházska viac na multilaterálnej
úrovni v rámci medzinárodných organizácií, menej na bilaterálnej, reagoval predseda SOPK
Peter Mihók. „Komory majú vo všeobecnosti predbiehať politiku, majú vytvárať mosty. Aj
moja návšteva abcházskeho stánku na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave
zodpovedala tejto filozofii,“ priblížil s tým, že obe komory sú mimovládne inštitúcie. Plnia
úlohy nadväzovania kontaktov medzi podnikateľmi bez vnášania politických prvkov. Zároveň
ocenil úroveň kontaktov medzi SOPK a jej partnerskou komorou v Gruzínsku.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Účasť obchodnej komory Abcházska na veľtrhu v SR je neprijateľná
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Nesúhlas slovenského rezortu diplomacie s účasťou
Obchodnej a priemyselnej komory Abcházska na veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave,
reakcia predsedu SOPK Petra Mihóka.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Účasť obchodnej komory Abcházska na veľtrhu v SR je neprijateľná

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Nesúhlas slovenského rezortu diplomacie s účasťou
Obchodnej a priemyselnej komory Abcházska na veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave,
reakcia predsedu SOPK Petra Mihóka.
ekonomika.sme.sk
Ministerstvo kritizuje účasť obchodnej komory Abcházska na veľtrhu cestovného ruchu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Nesúhlas slovenského rezortu diplomacie s účasťou
Obchodnej a priemyselnej komory Abcházska na veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave,
reakcia predsedu SOPK Petra Mihóka.
TASR
Oznámenie: Program vicepremiéra SR pre investície a informatizáciu R. Rašiho
Téma: Informácia, že podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši
vystúpi s príhovorom na 22. ročníku konferencie SOPK s názvom Očakávaný vývoj
slovenskej ekonomiky v roku 2019, ktorá sa uskutoční 29. 1. 2019.

29. 1. 2019
Hospodárske noviny
Slovenské firmy strácajú optimizmus
Téma: Výstupy z ekonomického prieskumu SOPK a makroekonomická prognóza SOPK na
rok 2019.
Celostranový rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet TV (Zaradenie: .SK)
Naživo: Konferencia SOPK
Téma: Avízo na priamy prenos z konferencie SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku
2019.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet TV (Zaradenie: .SK)
Záznam: Konferencia SOPK
Záznam z konferencie SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019.

TASR
SOPK: Podnikatelia očakávajú v roku 2019 prevažne stagnáciu
Téma: Výstupy z ekonomického prieskumu SOPK, ktoré odzneli na konferencii Očakávaný
vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Podnikatelia očakávajú v roku 2019 prevažne stagnáciu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Výstupy z ekonomického prieskumu SOPK, ktoré
odzneli na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019, citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Podnikatelia očakávajú v roku 2019 prevažne stagnáciu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Výstupy z ekonomického prieskumu SOPK, ktoré
odzneli na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019, citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.

TASR
P. Mihók: Slovensko je ekonomicky v dobrej kondícii, hrozí však veľa rizík
Téma: Úvodné vystúpenie predsedu SOPK Petra Mihóka na konferencii Očakávaný vývoj
slovenskej ekonomiky v roku 2019.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Mihók: Slovensko je ekonomicky v dobrej kondícii, hrozia však riziká
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Úvodné vystúpenie predsedu SOPK Petra Mihóka
na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Mihók: Slovensko je ekonomicky v dobrej kondícii, hrozia však riziká
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Úvodné vystúpenie predsedu SOPK Petra Mihóka
na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019.
openiazoch.zoznam.sk
Slovensko je ekonomicky v dobrej kondícii, hrozí však veľa rizík
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Úvodné vystúpenie predsedu SOPK Petra Mihóka
na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019.
Rádio FM
Jedným z motorov hospodárskeho rastu je spotreba domácností
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Niekoľko myšlienok z úvodného vystúpenia predsedu
SOPK Petra Mihóka na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019.
Kysucké noviny
Majú ideálne podmienky na prípravu
Téma: Medzinárodný workshop v SOŠ stavebnej v Žiline
Informácia, že v časti podujatia odzneli príspevky pozvaných hostí, svoje postrehy a podnety
prezentovali okrem iných aj zástupcoia SOPK.
Kysucké noviny
Absolventi určite bez práce nezostanú
Téma: Profil Strednej priemyslenej školy IT
S výraznou podporou nášho zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, sme úspešne
zavŕšili proces certifikácie našej školy Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Jeho výsledkom je, že ako jediná škola v Žilinskom samosprávnom kraji môžeme používať
označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a
priemyselnú informatiku.

30. 1. 2019
Hospodárske noviny
Biznis čaká menej ľudí aj investovania
Téma: Konferencia SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Anketa medzi podnikateľmi: predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris
Paulen a člen Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK Martin Dováľ.

Hospodárske noviny
Richard Raši chce zo Slovenska krajinu inovácií
Téma: Z vystúpenia vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho na
konferencii SOPK 29. 1. 2019, na ktorej bola prezentovaná makroekonomická prognóza na
rok 2019 a výsledky ekonomického prieskumu SOPK.
Citovaný generálny tajomník SOPK Martin Hrivík k téme inovácií – bez reforiem vo
vzdelávaní sa inovatívnou krajinou nestaneme.
Hospodárske noviny
Ukojte chtíč SOPK-y
Komentár opierajúci sa o výsledky ekonomického prieskumu SOPK.
hnonline.sk
Ukojte chtíčSOPK-y
Ten istý komentár opierajúci sa o výsledky ekonomického prieskumu SOPK uverejnený na
webe denníka.
TASR
Prieskum: Najväčším rizikom pre podnikanie je vysoká daňová zaťaženosť
Téma: Najväčšími rizikami pre podnikanie na Slovensku sú v súčasnosti vysoké daňové a
odvodové zaťaženie a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Vyplýva to z prieskumu
SOPK na vzorke 204 členov tejto stavovskej organizácie. Na treťom mieste skončil vo
vnímaní rizík podnikateľmi klientelizmus a korupcia vo verejnom obstarávaní.
Z výsledkov ekonomického prieskumu SOPK, ktoré boli prezentované na konferencii 29. 1.
2019.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Prieskum: Najväčším rizikom pre podnikanie je vysoká daňová zaťaženosť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Z výsledkov ekonomického prieskumu SOPK, ktoré
boli prezentované na konferencii 29. 1. 2019.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Prieskum: Najväčším rizikom pre podnikanie je vysoká daňová zaťaženosť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Z výsledkov ekonomického prieskumu SOPK, ktoré
boli prezentované na konferencii 29. 1. 2019
openiazoch.zoznam.sk
Najväčším rizikom pre podnikanie je vysoká daňová zaťaženosť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Z výsledkov ekonomického prieskumu SOPK, ktoré
boli prezentované na konferencii 29. 1. 2019
hlavne.sk
Prieskum: Najväčším rizikom pre podnikanie je vysoká daňová zaťaženosť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Z výsledkov ekonomického prieskumu SOPK, ktoré
boli prezentované na konferencii 29. 1. 2019
dobrenoviny.sk
Prieskum: Najväčším rizikom pre podnikanie je vysoká daňová zaťaženosť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Z výsledkov ekonomického prieskumu SOPK, ktoré
boli prezentované na konferencii 29. 1. 2019

TASR
Stránka Podnikajme v zahraničí mala približne 0,58 mil. návštevníkov
Téma: Stránka Podnikajme v zahraničí na oficiálnom portáli slovenského rezortu diplomacie
mala v roku 2018 približne 0,58 mil. návštevníkov, ktorí si zobrazili 3,08 mil. stránok. V
rámci stránky podľa krajín užívatelia najviac klikali na Čínu, až dvojnásobne viac ako na
krajiny na druhom mieste ako napríklad Rusko, Nemecko, Ukrajina, Chorvátsko, Francúzsko
či Austrália.
Sieť ekonomickej diplomacie, zastupiteľské úrady v zahraničí a sekcia hospodárskej
spolupráce na ministerstve zrealizovala v uplynulom roku širokú sieť aktivít. Vybavila 1 728
dopytov a ponúk slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na dovoz respektíve
vývoz tovarov a služieb a zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti so
SARIO a SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Stránka Podnikajme v zahraničí mala približne 0,58 mil. návštevníkov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Bilancia ekonomickej diplomacie za rok 2018,
informácia, že vlani zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti so
SARIO a SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Stránka Podnikajme v zahraničí mala približne 0,58 mil. návštevníkov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Bilancia ekonomickej diplomacie za rok 2018,
informácia, že vlani zabezpečila 106 podnikateľských misi
í priamo alebo v súčinnosti so SARIO a SOPK.

