SOPK v médiách

apríl 2019
1. 4. 2019
Trnavské noviny
Najmenší región s najmenšou nezamestnanosťou
Téma: Valné zhromaždenie členov Trnavskej RK SOPK – hodnotenie činnosti regionálnej
komory za uplynulý rok a plány na rok 2019.
Citovaný predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel.

3. 4. 2019
tyzdennikkoment.sk
Poslanci zmenili ústavu: do dôchodku pôjdeme v 64 rokoch
Téma: Zastropovanie dôchodkového veku
Pripomienka, že SOPK ešte vo februári konštatovala, že v prípade týchto opatrení, ako i
zastropovania veku odchodu do dôchodku, príde v dlhšom časovom horizonte k poklesu výšky
dôchodkov a zvýšeniu nákladov pre tých, ktorí na dôchodky pracujú. Toto vyhlásenie poslala i
predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu.

4. 4. 2019
topky.sk
Zastropovanie dôchodkového veku verejné financie nerozvráti, tvrdia odborári
Téma: Zastropovanie dôchodkového veku a argumenty odborárov
Pripomienka, že veľké výhrady k zastropovaniu má aj SOPK. Tento krok považuje za
absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní dobrého a stabilného
dôchodkového systému. „Súčasný systém naviazania veku odchodu do dôchodku na priemernú
dĺžku života človeka, tzv. automatický mechanizmus, považujeme za funkčný vzhľadom na
ekonomický a demografický vývoj populácie,“ uviedla SOPK.
pravda.sk
Odbory o penzijnom strope: Na prvom mieste musí byť človek
Tá istá téma: Odborári nesúhlasia s kritickými vyjadreniami Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť o rozvrátení verejných financií a znižovaní dôchodkov po tom, ako parlament
schválil ústavný zákon o zavedení stropu na dôchodkový vek.
Pripomienka, že veľké výhrady k zastropovaniu má aj SOPK.
topky.sk
Odborári o zastropovaní dôchodkov: Verejné financie to nerozvráti, človek musí byť na
prvom mieste
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Odborári nesúhlasia s kritickými vyjadreniami Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť o rozvrátení verejných financií a znižovaní dôchodkov po tom, ako
parlament schválil ústavný zákon o zavedení stropu na dôchodkový vek.
Pripomienka, že veľké výhrady k zastropovaniu má aj SOPK.
7. 4. 2019
dalito.sk
Pomôžte mladučkej šľachtičnej Kataríne

Téma: Crowdfounding – Tri kľúče pre Katarínu je projekt určený najmä rodinám s deťmi,
ktorých láka objavovanie tajuplnej histórie a pokladov. Zámerom je hravým spôsobom oživiť
spoločnú históriu troch významných hradov – Čachtického, Beckovkého a Plaveckého.
Iniciátorom projektu je výkonný riaditeľ záujmového združenia právnických osôb hradu
Beckov, Peter Pastier. Nielen, že ide o prvý projekt, ktorý zapojí Trenčiansky a Bratislavský
kraj do spoločnej participácie, ale zaujímavou skutočnosťou je aj možnosť podpory
prostredníctvom verejnej zbierky – crowdfundingu.
„O crowdfoundingu sme sa dozvedeli vďaka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore,
ktorá na túto tému vytvorila seminár,“ vysvetlil Peter Pastier.
cestovatel.eu
Spájanie je úspech
Tá istá téma: Crowdfounding
Informácia o tom, že o crowdfoundingu sa organizátori projektu Tri kľúče pre Katarínu
dozvedeli od SOPK.

9. 4. 2019
Hospodárske noviny (titulná strana)
Odchod našich firiem do susedného Maďarska atakuje rekordné čísla
Téma: Nižšie firemné dane v Maďarsku (9 % oproti 21 % v SR) motivujú slovenské firmy
presúvať svoje sídla do susedného Maďarska. Od začiatku roka sa presídlilo takmer 200
slovenských firiem.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
Hospodárske noviny
Maďarsko láka naše firmy na nízke dane
Tá istá téma, podrobnejšie rozvedená: Nižšie firemné dane v Maďarsku (9 % oproti 21 % v SR)
motivujú slovenské firmy presúvať svoje sídla do susedného Maďarska. Od začiatku roka sa
presídlilo takmer 200 slovenských firiem.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
finweb.hnonline.sk
Maďarsko láka naše firmy na nízke dane
Tá istá téma, ten istý článok, tentoraz na webe denníka: Nižšie firemné dane v Maďarsku (9 %
oproti 21 % v SR) motivujú slovenské firmy presúvať svoje sídla do susedného Maďarska. Od
začiatku roka sa presídlilo takmer 200 slovenských firiem.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
hnonline.sk
SOPK na adresu antibyrokratických balíčkov: Vplyv na zlepšenie podnikateľského
prostredia je minimálny
Téma: Hodnotenie účinnosti antibyrokratických balíčkov na podnikateľskú činnosť
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
Záver SOPK: Ministerstvo hospodárstva SR urobilo záslužnú prácu, ale dnes v podnikaní
rozhodujú dane, odvody, cena práce, vymožiteľnosť práva, jednoduchá administratíva založená
na digitalizácii procesov. Antibyrokratické balíčky pomohli a budú pomáhať, ale cítiť z nich,
že pri ich prijímaní malo rozhodujúce slovo ministerstvo financií a jeho snaha nenarušiť
príjmovú stránku rozpočtu.

11. 4. 2019
ta3.com
Obchodná vojna škodí všetkým
Téma: Avízo na reláciu Analýzy a trendy
Informácia, že jedným z hostí bude predseda SOPK Peter Mihók.
TA3 (Analýzy a trendy, 21.30 h)
Obchodná vojna škodí všetkým
Téma: Obchodná vojna iniciovaná americkým prezidentom Donaldom Trumpom poškodila
svetovú ekonomiku v minulom roku. Ako sme mohli vidieť v ostatných dňoch, ani tento rok
asi nebude odlišný. Donald Trump opäť hrozí clami aj Európskej únii. Čo si o jeho politike
myslia odborníci a aké reálne dôsledky očakávajú na globálnu i slovenskú ekonomiku, tomu sa
budeme venovať v dnešnej relácii Analýzy a trendy. Pozvanie do diskusie prijal Peter Mihók,
predseda SOPK.

24. 4. 2019
Obchod
Dvadsať rokov spolu
Rozhovor so zakladateľom Zväzu obchodu SZ Pavlom Konštiakom
Informácia o tom, že Pavol Konštiak je okrem iného aj podpredsedom Bratislavskej RK
SOPK.
blog.sme.sk
Neoficiálny harmonogram osláv 160. výročia nar. Aurela Stodolu v roku 2019, II.
Téma: Harmonogram osláv 160. výročia narodenia Aurela Stodolu na Slovensku
Trenčianskych Tepliciach, v Žiline, v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach
Zároveň avízo, že 9. 5. 2019 bude konferencia v Bratislave, ktorú organizuje SOPK a predseda
SOPK Peter Mihók.

25. 4. 2019
Hospodárske noviny
Víťazmi v etike sú PROMA a U. S. Steel
Téma: Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
Celá novinová strana venovaná informáciám o súťaži + + rozhovory so šéfmi dvoch víťazných
firiem.
TASR
SOPK: Efektívnosť a kvalita činnosti verejného sektora nerastie
Téma: Zhromaždenie delegátov SOPK
Citované závery z komuniké, ktoré schválili delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Obchodná komora: Kvalita činnosti verejného sektora nerastie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zhromaždenie delegátov SOPK, citované závery
z komuniké, ktoré schválili delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Obchodná komora: Kvalita činnosti verejného sektora nerastie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zhromaždenie delegátov SOPK, citované závery
z komuniké, ktoré schválili delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
ekonomika.sme.sk
Efektívnosť verejného sektora nerastie, myslí si slovenská obchodná komora
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zhromaždenie delegátov SOPK, citované závery
z komuniké, ktoré schválili delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
TASR
Veľkú cenu SOPK dostali U. S. Steel Košice a Proma Žilina
Téma: Zhromaždenie delegátov SOPK
Vyhlásenie výsledkov súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Veľkú cenu SOPK dostali U. S. Steel Košice a Proma Žilina
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zhromaždenie delegátov SOPK, vyhlásenie výsledkov
súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Veľkú cenu SOPK dostali U. S. Steel Košice a Proma Žilina
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zhromaždenie delegátov SOPK, vyhlásenie výsledkov
súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
ekonomika.sme.sk
Košický U. S. Steel a žilinská Proma dostali cenu za etiku v podnikaní
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zhromaždenie delegátov SOPK, vyhlásenie výsledkov
súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
dobrenoviny.sk
Veľkú cenu SOPK dostali U. S. Steel Košice a Proma Žilina
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zhromaždenie delegátov SOPK, vyhlásenie výsledkov
súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
hlavne.sk
Veľkú cenu SOPK dostali U. S. Steel Košice a Proma Žilina
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zhromaždenie delegátov SOPK, vyhlásenie výsledkov
súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Čiastkové výsledky tradičných ankiet Hospodárskeho klubu
Téma:
Čiastkové
výsledky
tradičných
ankiet
Hospodárskeho
www.hospodarskyklub.sk 24. 4. 2019 o 19. h
Nominácie od 25. 2. do 20. 11. 2019
5. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Jedným z nominovaných je predseda SOPK Peter Mihók.

klubu

na

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Čiastkové výsledky tradičných ankiet Hospodárskeho klubu
Tá istá téma, tá istá správa: Čiastkové výsledky tradičných ankiet Hospodárskeho klubu na
www.hospodarskyklub.sk 24. 4. 2019 o 19. h, nominácie od 25. 2. do 20. 11. 2019
5. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Jedným z nominovaných je predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Čiastkové výsledky tradičných ankiet Hospodárskeho klubu
Tá istá téma, tá istá správa: Čiastkové výsledky tradičných ankiet Hospodárskeho klubu na
www.hospodarskyklub.sk 24. 4. 2019 o 19. h, nominácie od 25. 2. do 20. 11. 2019
5. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Jedným z nominovaných je predseda SOPK Peter Mihók.

26. 4. 2019
pravda.sk
Slovenská ekonomika 2019: Prognóza pozitívna, optimizmu pomenej
Téma: Hodnotenie slovenskej ekonomiky, ako odznelo na Zhromaždení delegátov SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

28. 4. 2019
TA3 (Hlavné správy, 18.30 h)
Ocenili etické firmy
Téma: Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
mysaris.sme.sk
Deň otvorených dverí v spoločnosti ProTech Service
Téma: 14. 3. 2019 zorganizovala Prešovská RK SOPK v spolupráci s firmou ProTech Service,
s.r.o., prezentáciu a deň otvorených dverí v pôvodných i nových priestoroch v modernej,
mimoriadne atraktívnej budove tejto firmy.

29. 4. 2019
hnonline.sk
Za etiku v biznise ocenili firmy U. S. Steel Košice a PROMA Žilina
Téma: Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
Informácie o súťaži + rozhovory s víťaznými firmami – tak, ako boli uverejnené v printovom
vydaní denníka na celej novinovej strane 25.4.2019

30. 4. 2019
Prešovské noviny
Slovenská obchodná a priemyselná komora Prešov v spolupráci s firmou ProTech
Service, s.r.o., zorganizovala prezentáciu a deň otvorených dverí
Téma: 14. 3. 2019 zorganizovala Prešovská RK SOPK v spolupráci s firmou ProTech Service,
s.r.o., prezentáciu a deň otvorených dverí v pôvodných i nových priestoroch v modernej,

mimoriadne atraktívnej budove tejto firmy. Stručný sprievod históriou, ale aj prevádzkou tejto
zaujímavej a úspešnej firmy vykonal riaditeľ Ing. Vincent Paľo.
Žilinský večerník
Študenti zo Žiliny na súťaži TRD 2019 najúspešnejší
Téma: 14. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky
robotický deň 2019. Organizátorom bola Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín.
Podujatie sa konalo pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
primátora mesta Trenčín, prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu a predsedu Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory

