SOPK v médiách
august 2018
1.8.2018
TASR
Klub 500 a SOPK odmietajú, aby banky plošne poskytovali údaje MF SR a daniarom
Téma: Ministerstvo financií SR chce od bánk získavať citlivé údaje o podnikateľoch a
zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom. Podľa Klubu 500 a SOPK tým poruší bankové
tajomstvo. Taktiež hrozí rozmach čiernej ekonomiky.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Klub 500 a SOPK odmietajú, aby banky plošne poskytovali údaje daniarom
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – nesúhlas Klubu 500 a SOPK so zámerom MF, aby
banky poskytovali citlivé údaje o podnikateľoch štátnym úradom, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók k téme.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Klub 500 a SOPK odmietajú, aby banky plošne poskytovali údaje daniarom
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – nesúhlas Klubu 500 a SOPK so zámerom MF, aby
banky poskytovali citlivé údaje o podnikateľoch štátnym úradom, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók k téme.
pravda.sk
Klub 500 a SOPK odmietajú, aby banky plošne poskytovali údaje MF SR a daniarom
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – nesúhlas Klubu 500 a SOPK so zámerom MF, aby
banky poskytovali citlivé údaje o podnikateľoch štátnym úradom, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók k téme.
webnoviny.sk
Poskytovanie bankových údajov úradom je porušenie bankového tajomstva, tvrdia
podnikatelia
Tá istá téma – nesúhlas Klubu 500 a SOPK so zámerom MF, aby banky poskytovali citlivé
údaje o podnikateľoch štátnym úradom, citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Rádio Slovensko, 18.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Stručne z domova – Boj proti daňovým podvodom
Tá istá téma – správa prečítaná v rámci prehľadu udalostí: Ministerstvo financií chce od
bánk získavať citlivé údaje o podnikateľoch a zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom.
Podľa Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory tým poruší bankové
tajomstvo, taktiež podľa nich hrozí rozmach čiernej ekonomiky.

2.8.2018
Hospodárske noviny
Podnikatelia odmietajú dávať bankám údaje

Tá istá téma ako v predchádzajúci deň – nesúhlas Klubu 500 a SOPK so zámerom MF, aby
banky poskytovali citlivé údaje o podnikateľoch štátnym úradom.
banky.sk
Poskytovanie bankových údajov úradom je podľa podnikateľov porušením bankového
tajomstva a súkromia
Tá istá téma ako v predchádzajúci deň – nesúhlas Klubu 500 a SOPK so zámerom MF, aby
banky poskytovali citlivé údaje o podnikateľoch štátnym úradom, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók k téme.
sme.sk
FinMin wants detailed information on bank transactions of businesses to fight tax fraud
Tá istá téma ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

3. 8. 2018
Új Szó
A banktitok korlátozását vette tervbe a pénzügyminisztérium
Tá istá téma ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
webnoviny.sk
Zbrojárska výroba na Slovensku posilňuje, podniky zvýšili tržby o 19 %
Téma: Hospodárske výsledky zbrojárskej výroby za rok 2017, citovaný predseda Sekcie
výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK Martin Dušanič.
webnoviny.sk
Ministerstvo financií dostalo niekoľko dôležitých pripomienok k návrhu zákona
o plošnom poskytovaní bankových údajov
Tá istá téma ako predchádzajúca, doplnená o stanovisko MF.
MF dostalo k návrhu novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu v rámci
pripomienkového konania spolu až 170 pripomienok, z toho 70 zásadných. Tento návrh
pritom odmietajú zástupcovia bánk, podnikateľov aj zamestnávatelia. Už skôr sa za stiahnutie
tohto návrhu vyslovili Slovenská banková asociácia, Klub 500 či SOPK.
TASR
SBA navrhuje, aby MF stiahlo návrh na plošné poskytovanie údajov podnikateľov
Tá istá téma: Slovenská banková asociácia (SBA) navrhuje, aby Ministerstvo financií (MF)
SR stiahlo z legislatívneho procesu novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom
trhu. Návrhom si chce štát viac posvietiť na účty podnikateľov. SBA to odmieta.
Informácia o tom, že novelu zákona kritizoval aj Klub 500 a SOPK.

5. 8. 2018
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
Banky majú informovať štát o účtoch firiem
Tá istá téma: Banky by mali onedlho posielať štátu detailné informácie o pohyboch na účtoch
firiem a podnikateľov. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu má za
sebou pripomienkovanie. Banky, podnikatelia, ale aj zamestnávatelia ju kritizovali. Podľa
ministerstva financií sa bežných občanov zmeny nedotknú.

Vyjadrenie právničky SOPK Renáty Korduliakovej k téme: „Samotný štát má v rámci boja
proti daňovým únikom dostatočné množstvo zákonných inštitútov a zákonných možností, ako
získavať informácie o daňovníkoch.“
6. 8. 2018
Hospodárske noviny
Indonézia mieri do klubu bohatých
Reportáž redaktora HN, ktorý absolvoval päťtýždňový okruh po budúcich motoroch
ekonomiky, tentoraz o Indonézii.
V rámci charakteristiky vzájomných slovensko-indonézskych hospodárskych vzťahov
informácia o tom, že zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa plánujú
zúčastniť na najväčšej indonézskej biznis akcii – 33. Trade Expo Indonesia, ktorá sa bude
konať v druhej polovici októbra.
hnonline.sk
Indonézia mieri do klubu bohatých
Tá istá reportáž o Indonézii, tentoraz na webe denníka, vrátane informácie o tom, že
zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa plánujú zúčastniť na najväčšej
indonézskej biznis akcii – 33. Trade Expo Indonesia, ktorá sa bude konať v druhej polovici
októbra.

9. 8. 2018
TASR
E. Heger: Bezpečnosť státisícov účtov podnikateľov je ohrozená
Opäť téma, ktorá rezonovala počas predchádzajúcich dní: Návrh zákona o riešení krízových
situácií na finančnom trhu obsahuje ustanovenie, ktoré má umožniť MF SR a Finančnému
riaditeľstvu SR požiadať banky o komplexné údaje firiem a podnikateľov podliehajúcich
bankovému tajomstvu.
Nesúhlas s týmto zákonom vyjadrilo aj opozičné hnutie OĽaNO a vyzvalo rezort financií, aby
návrh zákona stiahol. Zmienka o tom, že návrh kritizuje SOPK, Klub 500 či Slovenská
banková asociácia.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
E. Heger: Bezpečnosť státisícov účtov podnikateľov je ohrozená
Tá istá téma – Ministerstvo financií chce od bánk získavať citlivé údaje o podnikateľoch a
zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom.
Správa z tlačovej konferencie opozičného hnutia OĽaNO, ktoré s návrhom zákona nesúhlasí.
Zmienka o tom, že návrh kritizuje SOPK, Klub 500 či Slovenská banková asociácia.
pravda.sk
OĽaNO nechce, aby štát viac videl firmám do účtov
Tá istá téma – Ministerstvo financií chce od bánk získavať citlivé údaje o podnikateľoch a
zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom.
Správa z tlačovej konferencie opozičného hnutia OĽaNO, ktoré s návrhom zákona nesúhlasí.
Zmienka o tom, že návrh kritizuje SOPK, Klub 500 či Slovenská banková asociácia.
hnonline.sk
Bezpečnosť státisícov účtov podnikateľov je ohrozená, tvrdia matovičovci

Tá istá téma – Ministerstvo financií chce od bánk získavať citlivé údaje o podnikateľoch a
zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom.
Správa z tlačovej konferencie opozičného hnutia OĽaNO, ktoré s návrhom zákona nesúhlasí.
Zmienka o tom, že návrh kritizuje SOPK, Klub 500 či Slovenská banková asociácia.
11. 8. 2018
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
OĽaNO nesúhlasí s informovaním bánk o firmách
Tá istá téma – Ministerstvo financií chce od bánk získavať citlivé údaje o podnikateľoch a
zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom.
Správa z tlačovej konferencie opozičného hnutia OĽaNO, ktoré s návrhom zákona nesúhlasí.
Vyjadrenie právničky SOPK Renáty Korduliakovej k téme: „Samotný štát má v rámci boja
proti daňovým únikom dostatočné množstvo zákonných inštitútov a zákonných možností, ako
získavať informácie o daňovníkoch.“

13. 8. 2018
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Tradičné ANKETY 2018
Téma: 5. 1. 2018 boli vyhlásené tradičné ankety 25-ročného združenia Neformálne
ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru. Aký je ich
stav po 218 dňoch k 11. 8. 2018 na www.hospodarskyklub.sk: Nominácie pokračujú do 20.
11. 2018 a hlasovanie do konca roka 2018. Anketa „Koho si želáte za kandidáta na prezidenta
SR?“ Desať nominovaných, 720 došlých hlasovPoradie: 1. – 2. P. Mihók, predseda SOPK, a
A. Barcík, generálny riaditeľ Považská cementáreň, a.s.
4. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti – 22
nominovaných, 1 510 došlých hlasov Poradie:1. P. Mihók, predseda SOPK, 331 hlasov,
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Tradičné ANKETY 2018
Tá istá téma, tá istá správa – Priebežné výsledky ankiet vyhlásených združením Neformálne
ekonomické fórum Hospodársky klub. Anketa „Koho si želáte za kandidáta na prezidenta
SR?“ Desať nominovaných, 720 došlých hlasovPoradie: 1. – 2. P. Mihók, predseda SOPK, a
A. Barcík, generálny riaditeľ Považská cementáreň, a.s.
4. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti – 22
nominovaných, 1 510 došlých hlasov Poradie:1. P. Mihók, predseda SOPK, 331 hlasov,
dobrenoviny.sk
Tradičné ANKETY 2018
Tá istá téma, tá istá správa – Priebežné výsledky ankiet vyhlásených združením Neformálne
ekonomické fórum Hospodársky klub. Anketa „Koho si želáte za kandidáta na prezidenta
SR?“ Desať nominovaných, 720 došlých hlasovPoradie: 1. – 2. P. Mihók, predseda SOPK, a
A. Barcík, generálny riaditeľ Považská cementáreň, a.s.
4. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti – 22
nominovaných, 1 510 došlých hlasov Poradie:1. P. Mihók, predseda SOPK, 331 hlasov,

14. 8. 2018
Pravda
Daniari budú na účtoch hľadať nezdanené peniaze

Tá istá téma, o ktorej sa písalo v predchádzajúcich dňoch – Ministerstvo financií chce od
bánk získavať citlivé údaje o podnikateľoch a zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

15. 8. 2018
pravda.sk
Daniari budú na účtoch hľadať nezdanené peniaze
Tá istá téma, tentoraz uverejnená na webe denníka – Ministerstvo financií chce od bánk
získavať citlivé údaje o podnikateľoch a zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

17. 8. 2018
TASR
Turecká kríza by mohla podľa zamestnávateľov zasiahnuť aj slovenské podniky
Téma: Súčasná situácia v tureckej ekonomike môže podľa zástupcov zamestnávateľov
zasiahnuť aj slovenských podnikateľov, ktorí do tejto krajiny exportujú. Vyvážané tovary sa
môžu podľa nich veľmi predražiť. Závisí to však od konkrétnych kontraktov, ktoré majú
firmy uzavreté. Zároveň pripomenuli, že podstatné je, v akej mene sa platí.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Turecká kríza môže podľa zamestnávateľov zasiahnuť i slovenské podniky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – hodnotenie súčasnej situácie v tureckej ekonomike
slovenskými podnikateľmi. Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Turecká kríza môže podľa zamestnávateľov zasiahnuť i slovenské podniky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – hodnotenie súčasnej situácie v tureckej ekonomike
slovenskými podnikateľmi. Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
hlavne.sk
Turecká kríza by mohla ohroziť aj slovenské podniky, tvrdia zamestnávatelia
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – hodnotenie súčasnej situácie v tureckej ekonomike
slovenskými podnikateľmi. Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
finweb.hnonline.sk
Turecká kríza môže ohroziť ajslovenských podnikateľov, tvrdia zamestnávatelia
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – hodnotenie súčasnej situácie v tureckej ekonomike
slovenskými podnikateľmi. Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
etrend.sk
Turecká kríza sa nás týka. Môže zasiahnuť aj slovenské firmy
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – hodnotenie súčasnej situácie v tureckej ekonomike
slovenskými podnikateľmi. Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
aktuality.sk
Turecká kríza môže zasiahnuť aj slovenské podniky

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – hodnotenie súčasnej situácie v tureckej ekonomike
slovenskými podnikateľmi. Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
ekonomika.sme.sk
Turecká kríza by mohla zasiahnuť aj slovenské podniky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – hodnotenie súčasnej situácie v tureckej ekonomike
slovenskými podnikateľmi. Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.

18. 8. 2018
TASR
SOPK nemá od členov avízo o negatívnom vývoji obchodných vzťahov SR s Tureckom
Tá istá téma ako v predošlý deň, ďalšie vyjadrenia k ekonomickej situácii Turecka.
Citovaný predseda Slovensko-tureckého hospodárskeho výboru SOPK Vladimír Soták.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
SOPK nemá avízo o negatívnom vývoji obchodných vzťahov SR s Tureckom
Tá istá tém, tá istá agentúrna správa – ďalšie hodnotenia a vyjadrenia k ekonomickej situácii
Turecka.
Citovaný predseda Slovensko-tureckého hospodárskeho výboru SOPK Vladimír Soták.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
SOPK nemá avízo o negatívnom vývoji obchodných vzťahov SR s Tureckom
Tá istá tém, tá istá agentúrna správa – ďalšie hodnotenia a vyjadrenia k ekonomickej situácii
Turecka.
Citovaný predseda Slovensko-tureckého hospodárskeho výboru SOPK Vladimír Soták.

21. 8. 2018
Hospodárske noviny (mesačník Agro)
Majstri koncepcií
Autorský text podpredsedu Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimíra Chovana na 4
stranách pravidelnej mesačnej odbornej prílohy denníka Hospodárske noviny, ktorá prináša
komplexné informácie zo sveta pôdohospodárstva.
Žilinský večerník
SPOK odovzdávala ocenenia
Profil Slovensko-poľskej obchodnej komory, ktorá je zriadená pri Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komore. Od roku 2015 udeľuje slovenským firmám úspešne rozvíjajúcim
biznis na poľskom trhu „Ocenenie Slovensko-poľskej obchodnej komory“. Doteraz boli
odovzdané štyri ocenenia. Ide o MSP, ktorých vstup na poľský trh bol nielen pre nich
samotných novým, ale zostal i naďalej kontinuálne pokračujúcim úspešným príbehom.

27. 8. 2018
TASR
Oznámenie: Program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho
Avízo na rokovanie o problematike riešenia nedostatku pracovnej sily. Informácia o tom, že na
stretnutí sa okrem predsedu vlády Petra Pellegriniho zúčastní podpredseda vlády a minister
financií Peter Kažimír, minister hospodárstva Peter Žiga, minister práce, sociálnych vecí a

rodiny Ján Richter, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová a ďalší
predstavitelia vlády a zástupcovia SOPK, KOZ, Klubu 500, RÚZ, AZZZ a ZMOS.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
OČAKÁVAME NAŽIVO: TK po rokovaní o nedostatku pracovnej sily
Avízo na priamy prenos z tlačovej konferencie po rokovaní o problematike riešenie nedostatku
pracovnej sily. Informácia o tom, že na rokovaní sa zúčastnia i zástupcovia SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
ZÁZNAM: TK po rokovaní o nedostatku pracovnej sily
Avízo na záznam z tlačovej konferencie po rokovaní o problematike riešenie nedostatku
pracovnej sily. Informácia o tom, že na rokovaní sa zúčastnia i zástupcovia SOPK.

28. 8. 2018
TASR
Plán obrazového spravodajstva a videoservisu na urotok 28. augusta 2018
09.30 Rokovanie o problematike riešenia nedostatku pracovnej sily. Na stretnutí sa okrem
predsedu vlády SR Petra Pellegriniho zúčastní podpredseda vlády a minister financií SR Peter
Kažimír, minister hospodárstva SR Peter Žiga, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ján Richter, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a ďalší
predstavitelia vlády a zástupcovia SOPK, KOZ, Klubu 500, RÚZ, AZZZ a ZMOS.

29. 8. 2018
TASR
Predseda SOPK a Svetovej komorovej federácie MOK P. Mihók rokuje na Mauríciu
Migrácia a globálna pracovná mobilita, ako aj budúcnosť svetovej ekonomiky. To boli hlavné
témy, o ktorých hovorili v stredu predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
(SOPK) a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory (MOK)
Peter Mihók a s prezidentom ostrova Maurícius Paramasivumom Pillayom Vyapoorym.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Peter Mihók rokuje na Mauríciu s prezidentom ostrova P. P. Vyapoorym
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Migrácia a globálna pracovná mobilita, ako aj
budúcnosť svetovej ekonomiky. To boli hlavné témy, o ktorých hovorili v stredu predseda
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a predseda Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory (MOK) Peter Mihók a s prezidentom ostrova
Maurícius Paramasivumom Pillayom Vyapoorym.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Peter Mihók rokuje na Mauríciu s prezidentom ostrova P. P. Vyapoorym
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Migrácia a globálna pracovná mobilita, ako aj
budúcnosť svetovej ekonomiky. To boli hlavné témy, o ktorých hovorili v stredu predseda
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a predseda Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory (MOK) Peter Mihók a s prezidentom ostrova
Maurícius Paramasivumom Pillayom Vyapoorym.

31. 8. 2018
Pravda
Fogaš: Jednorazové zásahy do ústavy sú nebezpečné
Rozhovor
V rámci stručného CV na konci rozhovoru informácia o tom, že okrem iného pôsobil aj ako
predseda Rozhodcovského súdu SOPK.
Ten istý rozhovor bol na druhý deň, 1. 9. 2018, zverejnený aj na webe denníka www.pravda.sk

