SOPK v médiách

júl 2019
1. 7. 2019
Žilinské noviny
D1 mešká, podnikatelia rátajú straty
Téma: Výstavba úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové (informácie a stanoviská, ktoré odzneli
na tlačovej konferencii SOPK 25. 6. 2019)
Okamžité pokračovanie výstavby úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové žiada Žilinská RK
SOPK. Podnikatelia a investori v Žilinskom samosprávnom kraji sú v tejto súvislosti
rozhorčení zo zastavenia tejto stavby. Odborníci predpokladajú, že náklady na dokončenie
diaľničného úseku môžu byť dvakrát vyššie oproti doterajšej zmluvnej cene.
Citovaný predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič.

8. 7. 2019
Magazín stavebné stroje a mechanizácia
Slovensko – Česko, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov
Téma: Memorandum o koordmovanej spolupráci pri príprave a presadzovaní priorít vo
výstavbe diaľnic, súvisiacich s dopravou v SR, ČR a EÚ v rámci európskych koridorov TENT, prijalo 16. 5. 2019 v Žiline 100 účastníkov na medzinárodnej konferencii SLOVENSKO –
ČESKO, KRIŽOVATKA DOPRAVNÝCH, EKONOMICKÝCH A EKOLOGICKÝCH
ZÁUJMOV. Medzinárodnú konferenciu organizovala Žilinská RK SOPK, Krajská
hospodárska komora Zlínskeho kraja a Krajská hospodárska komora Moravskosliezskeho
kraja.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

12. 7. 2019
TASR
SOPK podporuje pozíciu zamestnávateľov pri rokovaniach o minimálnej mzde
Téma: Vyhlásenie predsedu SOPK Petra Mihóka k prebiehajúcim rokovaniam o zvyšovaní
minimálnej mzdy.
Možnou cestou riešenia môže byť podľa jeho slov návrh na zavedenie daňovej odpočítateľnej
položky vo výške minimálnej mzdy a prípadne mierne poopravenie znenia platného zákona o
minimálnej mzde. S takýmto návrhom prišli aj zástupcovia zamestnávateľov.

13. 7. 2019
webnoviny.sk (Zaradenie: Ekonomika)
Pozíciu zamestnávateľov pri rokovaní o minimálnej mzde podporila aj obchodná
a priemyselná komora
Téma: Vyhlásenie predsedu SOPK Petra Mihóka k prebiehajúcim rokovaniam o zvyšovaní
minimálnej mzdy.

15. 7. 2019
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správya)
Čiastkové výsledky tradičných internetových ankiet 2019

Téma: 5. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Nominovaných je 24 osobností. Získali spolu 1 588 hlasov. Na 1. mieste je predseda SOPK
Peter Mihók s 322 hlasmi, t. j. 20% všetkých hlasov.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Čiastkové výsledky tradičných internetových ankiet 2019
Tá istá téma, tá istá správa: 5. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky
a spoločnosti
Nominovaných je 24 osobností. Získali spolu 1 588 hlasov. Na 1. mieste je predseda SOPK
Peter Mihók s 322 hlasmi, t. j. 20% všetkých hlasov.
dobrenoviny.sk
Čiastkové výsledky tradičných internetových ankiet 2019
Tá istá téma, tá istá správa: 5. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky
a spoločnosti
Nominovaných je 24 osobností. Získali spolu 1 588 hlasov. Na 1. mieste je predseda SOPK
Peter Mihók s 322 hlasmi, t. j. 20% všetkých hlasov.

17. 7. 2019
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Video a podcast Diár na každý deň
Téma: Prehľad udalostí, ktoré sú avizované na tento deň
Podnikatelia k minimálnej mzde (Bratislava) SOPK a Klub 500 povedia, čo si myslia o
rokovaniach o minimálnej mzde na Slovensku a o dôchodkoch. Varujú pred dôsledkami, ktoré
môže neúmerné zvyšovanie minimálnej mzdy spôsobiť. O výške minimálnej mzdy na budúci
rok hovorili sociálni partneri, ale nedohodli sa. Odborári žiadajú 635 €, zástupcovia
zamestnávateľov presadzujú výšku 552 €.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Naživo: TK Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Klubu 500
Spoločná tlačová konferencia SOPK a Klubu 500 – priamy prenos
Téma: Stanovisko k rokovaniam o výške minimálnej mzdy na Slovensku
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme.
webnoviny.sk (Zaradenie: Ekonomika)
Zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur je zbytočný hazard, s návrhom odborárov
nesúhlasí ani Klub 500
Spoločná tlačová konferencia SOPK a Klubu 500
Téma: Stanovisko SOPK a Klubu 500 k návrhu odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 %
na 635 €
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
SOPK a Klub 500 spoločne navrhujú, aby sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok
zvýšila len na 552 €.
openiazoch.zoznam.sk
Razantné zvýšenie minimálnej mzdy je zbytočný hazard, tvrdia podnikatelia
Tá istá téma, tá istá správa z tlačovej konferencie: Stanovisko SOPK a Klubu 500 k návrhu
odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.

SOPK a Klub 500 spoločne navrhujú, aby sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok
zvýšila len na 552 €.
hlavnespravy.sk
Razantné zvýšenie minimálnej mzdy je zbytočný hazard, tvrdia podnikatelia
Tá istá téma, tá istá správa z tlačovej konferencie: Stanovisko SOPK a Klubu 500 k návrhu
odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
SOPK a Klub 500 spoločne navrhujú, aby sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok
zvýšila len na 552 €.
ekonomika.sme.sk
Podnikatelia považujú razantné zvýšenie minimálnej mzdy za riziko
Tá istá téma, tá istá správa z tlačovej konferencie: Stanovisko SOPK a Klubu 500 k návrhu
odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
SOPK a Klub 500 spoločne navrhujú, aby sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok
zvýšila len na 552 €.
pravda.sk
Firmy považujú prudké zvýšenie minimálnej mzdy za hazard
Tá istá téma, tá istá správa z tlačovej konferencie: Stanovisko SOPK a Klubu 500 k návrhu
odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
SOPK a Klub 500 spoločne navrhujú, aby sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok
zvýšila len na 552 €.
TASR
SOPK a Klub 500 odmietajú skokové zvýšenie minimálnej mzdy, navrhujú 552 eur
Tá istá téma zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Stanovisko SOPK a Klubu
500 k návrhu odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
SOPK a Klub 500 odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €.
Prichádza totiž podľa nich v čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti
otvorenej slovenskej ekonomiky. Ako uviedli predstavitelia SOPK a Klubu 500 na tlačovej
konferencii v Bratislave, minimálnu mzdu na rok 2020 navrhujú stanoviť na 552 € v zmysle
zákona o minimálnej mzde. Zároveň by sa podľa nich mala zvýšiť nezdaniteľná časť základu
dane na úroveň minimálnej mzdy.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Obchodná komora a Klub 500 navrhujú minimálnu mzdu 552 eur
Tá istá téma, tá istá správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Stanovisko
SOPK a Klubu 500 k návrhu odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
SOPK a Klub 500 odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €.
Prichádza totiž podľa nich v čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti
otvorenej slovenskej ekonomiky.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Obchodná komora a Klub 500 navrhujú minimálnu mzdu 552 eur

Tá istá téma, tá istá správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Stanovisko
SOPK a Klubu 500 k návrhu odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
SOPK a Klub 500 odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €.
Prichádza totiž podľa nich v čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti
otvorenej slovenskej ekonomiky.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
hnonline.sk
Soták skokové zvýšenie minimálnej mzdy odmieta. Je to nástroj na vyťahovanie peňazí,
tvrdí
Tá istá téma, tá istá správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Stanovisko
SOPK a Klubu 500 k návrhu odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
SOPK a Klub 500 odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €.
Prichádza totiž podľa nich v čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti
otvorenej slovenskej ekonomiky.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
banky.sk
Klub 500 a SOPK o minimálnej mzde: Nehazardujme s budúcnosťou!
Tá istá téma zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Stanovisko SOPK a Klubu
500 k návrhu odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
SOPK a Klub 500 odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €.
Prichádza totiž podľa nich v čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti
otvorenej slovenskej ekonomiky.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
dobrenoviny.sk
Obchodná komora a Klub 500 navrhujú minimálnu mzdu 552 eur
Tá istá téma, tá istá správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Stanovisko
SOPK a Klubu 500 k návrhu odborov na zvýšenie minimálnej mzdy o 22 % na 635 €
SOPK a Klub 500 odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €.
Prichádza totiž podľa nich v čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti
otvorenej slovenskej ekonomiky.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
ta3.com (Zaradenie: Ekonomika)
Odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy odmietli viacerí
Tá istá téma zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: SOPK a Klub 500
odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
TA3, 18.30 h, Hlavné správy
Zápas o minimálnu mzdu pokračuje
Tá istá téma zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Zamestnávatelia odmietajú
návrh odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy pre budúci rok na 635 €. Ide vraj o hazard, ktorý
v čase spomaľovania ekonomického rastu môže firmy výrazne poškodiť. Zároveň upozorňujú
na to, že zvýšením minimálnej mzdy profituje najmä štát, a preto požaduje oslobodenie od daní
a odvodov. Rezort práce podobný krok zatiaľ nezvažuje.
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme.

STV Jednotka, 16.00 h, Správy RTVS
Minimálnu mzdu 635 eur podnikatelia odmietajú
Tá istá téma zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Návrh odborárov na
zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 635 € považujú podnikatelia za neprijateľný.
Argumentujú najmä spomalením ekonomiky a vysokým odvodový zaťažením. Vyzývajú vládu
na stanovenie pevných pravidiel na medziročné úpravy minimálnej mzdy. Presadzujú zvýšenie
minimálnej mzdy na 552 €, ktoré je stanovené zákonom. Rezort práce sumu navrhne začiatkom
augusta, netají však, že by mala byť vyššia.
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme.
STV Jednotka, 19.00 h, Správy RTVS
Návrh minimálnej mzdy na rok 2020
Tá istá reportáž (rozšírená a doplnená), ktorá odznela v správach o 16.00 h k téme spoločnej
tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Nesúhlas zamestnávateľov s odborármi navrhovaným
zvýšením minimálnej mzdy na 635 €
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme.
Rádio Slovensko, 12.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Nesúhlas so zvýšením minimálnej mzdy
Tá istá téma zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: Slovenská obchodná a
priemyselná komora a Klub 500 nesúhlasia s návrhom odborárov na zvýšenie minimálnej
mzdy na 635 €. Považujú ho za zbytočný hazard a navrhujú, aby sa minimálna mzda na budúci
rok zvýšila len na 552 €, tak ako to vyplýva z platného zákonného mechanizmu.
Rádio Slovensko, 12.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Záverečný prehľad správ
Na záver relácie ešte raz pripomenutá správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu
500: Slovenská obchodná a priemyselná komora a Klub 500 nesúhlasia s návrhom
odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur. Pri celosvetovom poklese priemyselnej
úrovne to považujú za zbytočný hazard.
tyzdennikkoment.sk
Bude sa minimálna mzda zvyšovať?
Téma: Návrhy na zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2020
Citované argumenty predsedu SOPK Petra Mihóka z vyhlásenia, ktoré poskytol médiám 12.
7. 2019.

18. 7. 2019
Hospodárske noviny
Firmy odmietajú skokový rast minimálnej mzdy
Tá istá téma zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: SOPK a Klub 500
odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €. Prichádza podľa nich v
čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti ekonomiky. Minimálnu mzdu
na rok 2020 navrhujú stanoviť na 552 € v zmysle zákona o minimálnej mzde. Zároveň by sa
podľa nich mala zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy.
Správa bola uverejnená tiež deň predtým, bezprostredne po tlačovej konferencii na webe HN.
Pravda
Firmy považujú zvýšenie minimálnej mzdy za hazard

Tá istá téma zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a Klubu 500: SOPK a Klub 500
nesúhlasia s návrhom odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €. V časoch
spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti otvorenej slovenskej ekonomiky
považujú štátom diktovaný rast nákladov podnikov za zbytočný hazard.
Správa bola uverejnená tiež deň predtým, bezprostredne po tlačovej konferencii na webe
denníka.
Šport
Stručne
Prehľad udalostí
SOPK a Klub 500 nesúhlasia s návrhom odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy na 635 €.
Štátom diktovaný rast nákladov podnikov považujú za zbytočný hazard.

19. 7. 2019
STV Jednotka, 19.00 h, Správy RTVS
Objednávky rastú, ale trh začína spomaľovať
Téma: Európska komisia prognózuje Slovensku postupné spomaľovanie hospodárskeho rastu.
Brusel našej krajine predpovedá na tento rok rast tri celá šesť desatín percenta. Nové
objednávky v priemysle medziročne stúpli. Viac ako polovicu z nich zaznamenali automobilky.
Napriek tomu priemyselné asociácie cítia spomaľovanie ekonomiky.
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme.

21. 7. 2019
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Slovensko: minimálka a hroziaca kríza?
Téma: Slovenské združenie firiem nad 500 zamestnancov a SOPK sa pridávajú k
zamestnávateľom a varujú, že nám hrozí kríza. Dôvodom podľa nich má byť nárast minimálnej
mzdy, ktorý žiadajú odborári.
Už minulý týždeň sa vyostril boj o minimálnu mzdu a návrh odborárov, nech budúci rok
porastie na 635 €. Zamestnávatelia sú proti a okrem iného argumentujú tým, že nad svetovou
ekonomikou sa zmráka. K oponentom sa pridal už aj Klub 500 a SOPK.
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného o minimálnej mzde a spomaľujúcej sa
výkonnosti svetovej ekonomiky, ako odzneli na spoločnej tlačovej konferencii SOPK a Klubu
500 k problematike zvyšovania minimálnej mzdy.
TA3, 18.30h, Hlavné správy
Firmy pociťujú spomaľovanie rastu
Téma: Naše firmy už pociťujú ochladzovanie ekonomiky. Aj keď rast hrubého domáceho
produktu Slovenska by sa mal udržať nad troma percentami, nepriaznivé správy prichádzajú od
našich najväčších obchodných partnerov predovšetkým z Nemecka. K hromadnému
prepúšťaniu však podľa rezortu práce zatiaľ nedochádza.
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme.

22. 7. 2019
Žilinské noviny
Etika súvisí s celým fungovaním firmy

Téma: Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti PROMA Žilina Jánom Majerským.
Firma získala Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní (za rok 2018)
a prevzala si ju na výročnom Zhromaždení delegátov SOPK v apríli 2019.
TASR
Zomrel dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka
Téma: Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel po ťažkej chorobe v pondelok 22. júla dlhoročný
bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka. Svoj život spojil s Komorou na
43 rokov, z toho 20 rokov bol predsedom jej dozornej rady.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Zomrel dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel po ťažkej chorobe
v pondelok 22. júla dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
Svoj život spojil s Komorou na 43 rokov, z toho 20 rokov bol predsedom jej dozornej rady.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Zomrel dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel po ťažkej chorobe
v pondelok 22. júla dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
Svoj život spojil s Komorou na 43 rokov, z toho 20 rokov bol predsedom jej dozornej rady.
hlavnespravy.sk
Zomrel dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel po ťažkej chorobe
v pondelok 22. júla dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
Svoj život spojil s Komorou na 43 rokov, z toho 20 rokov bol predsedom jej dozornej rady.
hlavne.sk
Zomrel dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel po ťažkej chorobe
v pondelok 22. júla dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
Svoj život spojil s Komorou na 43 rokov, z toho 20 rokov bol predsedom jej dozornej rady.
hlavne.sk
V ružomberských papierňach vznikne sto nových pracovných miest
Prehľad udalostí
Zomrel dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.

23. 7. 2019
hnonline.sk
Zomrel dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel po ťažkej chorobe
v pondelok 22. júla dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
Svoj život spojil s Komorou na 43 rokov, z toho 20 rokov bol predsedom jej dozornej rady.
pravda.sk
Zomrel dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka

Tá istá téma: Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel po ťažkej chorobe v pondelok 22. júla
dlhoročný bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka. Svoj život spojil
s Komorou na 43 rokov, z toho 20 rokov bol predsedom jej dozornej rady.
Kysucké noviny
Etika súvisí s celým fungovaním firmy
Téma: Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti PROMA Žilina Jánom Majerským.
Firma získala Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní (za rok 2018)
a prevzala si ju na výročnom Zhromaždení delegátov SOPK v apríli 2019.
Oravské noviny
Etika súvisí s celým fungovaním firmy
Téma: Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti PROMA Žilina Jánom Majerským.
Firma získala Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní (za rok 2018)
a prevzala si ju na výročnom Zhromaždení delegátov SOPK v apríli 2019.
Turčianske noviny
Etika súvisí s celým fungovaním firmy
Téma: Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti PROMA Žilina Jánom Majerským.
Firma získala Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní (za rok 2018)
a prevzala si ju na výročnom Zhromaždení delegátov SOPK v apríli 2019.
etrend.sk
Každý podnikateľ hovorí, že nedokáže fungovať bez porušenia zákona
Téma: Každý tretí podnikateľ hovorí, že nedokáže podnikať bez toho, aby neporušil zákon.
Dôvodom je najmä ich množstvo a časté zmeny. Vyplýva to z prieskumu názorov podnikateľov
na kvalitu podnikateľského prostredia, ktoré urobilo Združenie podnikateľov Slovenska.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný: „Posledný vývoj vo svetovej ekonomike, ale
najmä u nášho najväčšieho obchodného partnera, v Nemecku, má za následok, že slovenskí
výrobcovia za prvé dva štvrťroky 2019 stratili 5 až 7 % objednávok oproti rovnakému obdobiu
minulého roka.“
TASR
OTS: Zomrel bývalý podpredseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka
Téma: Rozšírená správa o úmrtí bývalého dlhoročného predsedu Dozornej rady SOPK
Ladislava Dobrodenku.

25. 7. 2019
TASR
SOPK v prípade tvrdého brexitu otvorí linku a bude informovať podnikateľov
Téma: Vzhľadom na reálnu možnosť odchodu Veľkej Británie z Európskej únie k 31. 10. 2019,
zosumarizovala SOPK možné zmeny v oblasti tarifných prekážok obchodu medzi členskými
krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu otvorí „horúcu linku“, na ktorej
bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Obchodná komora pri tvrdom brexite spustí linku pre podnikateľov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vzhľadom na reálnu možnosť odchodu Veľkej Británie
z Európskej únie k 31. 10. 2019, zosumarizovala SOPK možné zmeny v oblasti tarifných
prekážok obchodu medzi členskými krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu
otvorí „horúcu linku“, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Obchodná komora pri tvrdom brexite spustí linku pre podnikateľov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vzhľadom na reálnu možnosť odchodu Veľkej Británie
z Európskej únie k 31. 10. 2019, zosumarizovala SOPK možné zmeny v oblasti tarifných
prekážok obchodu medzi členskými krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu
otvorí „horúcu linku“, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk
Tvrdý brexit zmení obchod medzi Úniou a Britániou. Bude drahší, upozorňuje obchodná
komora
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vzhľadom na reálnu možnosť odchodu Veľkej Británie
z Európskej únie k 31. 10. 2019, zosumarizovala SOPK možné zmeny v oblasti tarifných
prekážok obchodu medzi členskými krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu
otvorí „horúcu linku“, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Obchodná komora pri tvrdom brexite spustí linku pre podnikateľov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vzhľadom na reálnu možnosť odchodu Veľkej Británie
z Európskej únie k 31. 10. 2019, zosumarizovala SOPK možné zmeny v oblasti tarifných
prekážok obchodu medzi členskými krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu
otvorí „horúcu linku“, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hlavnespravy.sk
SOPK v prípade tvrdého brexitu otvorí linku a bude informovať podnikateľov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vzhľadom na reálnu možnosť odchodu Veľkej Británie
z Európskej únie k 31. 10. 2019, zosumarizovala SOPK možné zmeny v oblasti tarifných
prekážok obchodu medzi členskými krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu
otvorí „horúcu linku“, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
Hlavným dôsledkom tvrdého brexitu na obchod EÚ a Británie bude podľa SOPK rast
transakčných nákladov

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vzhľadom na reálnu možnosť odchodu Veľkej Británie
z Európskej únie k 31. 10. 2019, zosumarizovala SOPK možné zmeny v oblasti tarifných
prekážok obchodu medzi členskými krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu
otvorí „horúcu linku“, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Slovensko, 12.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
SOPK je pripravená spustiť horúcu linku
Tá istá téma: Slovenská obchodná a priemyselná komora v prípade odchodu Spojeného
kráľovstva z Únie bez dohody spustí horúcu linku, na ktorej bude poskytovať informácie pre
slovenských podnikateľov. Hlavným dôsledkom tvrdého brexitu na obchode medzi Úniou a
Britániou bude rast transakčných nákladov. Predseda SOPK Peter Mihók ocenil, že nový
britský premiér Boris Johnson považuje 31. október za záväzný termín brexitu
Rádio Slovensko, 12.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Záverečný prehľad správ
SOPK v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody spustí horúcu linku, na
ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.
ekonomika.sme.sk
Zomrel bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka
Téma: Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel po ťažkej chorobe v pondelok 22. júla dlhoročný
bývalý predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka. Svoj život spojil s Komorou na
43 rokov, z toho 20 rokov bol predsedom jej dozornej rady.

29. 7. 2019
hlavnespravy.sk
Spor o zvýšenie minimálnej mzdy: Kto má pravdu, odborári či zamestnávatelia? Alebo je
problém úplne inde?
Téma: Návrhy na zvýšenie minimálnej mzdy
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný – jeho argumenty, ktoré odzneli na spoločnej
tlačovej konferencii SOPK a Klubu 500 k problematike minimálnej mzdy 17. 7. 2019.
webnoviny.sk
Sociálna poisťovňa očakáva pre dôchodkový strop vyššie výdavky, do penzie zrejme odíde
viac žien
Téma: Zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku zvýši výdavky Sociálnej poisťovne
prvýkrát v roku 2022, a to o 9,3 mil. €. V doložke vplyvov k poslaneckému návrhu novely
zákona o sociálnom poistení, ktorý konkretizuje podmienky ústavného zastropovania
dôchodkového veku, to uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Informácia o tom, že proti zastropovaniu dôchodkového veku bola okrem iných aj SOPK.
Tento krok považuje za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní
dobrého a stabilného dôchodkového systému.
ekonomika.sme.sk
Sociálnej poisťovni stúpnu výdavky pre dôchodkový strop v roku 2022
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku zvýši
výdavky Sociálnej poisťovne prvýkrát v roku 2022, a to o 9,3 mil. €. V doložke vplyvov k

poslaneckému návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý konkretizuje podmienky
ústavného zastropovania dôchodkového veku, to uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Informácia o tom, že proti zastropovaniu dôchodkového veku bola okrem iných aj SOPK.
Tento krok považuje za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní
dobrého a stabilného dôchodkového systému.
hlavnespravy.sk
Zastropovanie penzijného veku zvýši výdavky Sociálnej poisťovne už v roku 2022
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku zvýši
výdavky Sociálnej poisťovne prvýkrát v roku 2022, a to o 9,3 mil. €. V doložke vplyvov k
poslaneckému návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý konkretizuje podmienky
ústavného zastropovania dôchodkového veku, to uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Informácia o tom, že proti zastropovaniu dôchodkového veku bola okrem iných aj SOPK.
Tento krok považuje za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní
dobrého a stabilného dôchodkového systému.
banky.sk
Zastropovanie penzijného veku zvýši výdavky Sociálnej poisťovne už v roku 2022
Tá istá téma: Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že následkom zavedenia
penzijného stropu v roku 2022 odíde do starobného dôchodku o približne 4 700 viac žien a
Sociálna poisťovňa vyplatí o zhruba 16,4 tisíca viac dôchodkových dávok ako v prípade, ak by
sa dôchodkový vek ženám za výchovu detí neznižoval.
Informácia o tom, že proti zastropovaniu dôchodkového veku bola okrem iných aj SOPK.
Tento krok považuje za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní
dobrého a stabilného dôchodkového systému.
poistovne.sk
Zastropovanie penzijného veku zvýši výdavky Sociálnej poisťovne už v roku 2022
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že
následkom zavedenia penzijného stropu v roku 2022 odíde do starobného dôchodku o približne
4 700 viac žien a Sociálna poisťovňa vyplatí o zhruba 16,4 tisíca viac dôchodkových dávok ako
v prípade, ak by sa dôchodkový vek ženám za výchovu detí neznižoval.
Informácia o tom, že proti zastropovaniu dôchodkového veku bola okrem iných aj SOPK.
Tento krok považuje za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní
dobrého a stabilného dôchodkového systému.

31. 7. 2019
TASR
Sociálne: APZ považuje zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur za neprimerané
Téma: Asociácia priemyselných zväzov považuje návrh ministerstva práce na zvýšenie
minimálnej mzdy na 580 eur za neprimeraný. Upozorňuje na zhoršené prognózy vývoja
ekonomiky.
Reakcia na zverejnenú informáciu, že rezort práce navrhol zvýšiť minimálnu mzdu na 580 €
a informoval o tom už aj sociálnych partnerov.
Informácia o tom, že SOPK a Klub 500 presadzovali zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných
520 na 552 €. Ich návrh bol prepojený so zvýšením nezdaniteľnej časti dane na uvedenú sumu,
čím by bola minimálna mzda oslobodená od dane. K tomu navrhovali nižšiu sadzbu v prípade
zdravotných odvodov a zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zdravotné odvody vo
výške 380 € mesačne.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Priemyselné zväzy: Zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur je neprimerané
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Reakcia APZ na zverejnenú informáciu, že rezort práce
navrhol zvýšiť minimálnu mzdu na 580 € a informoval o tom už aj sociálnych partnerov.
Informácia o tom, že SOPK a Klub 500 presadzovali zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných
520 na 552 €. Ich návrh bol prepojený so zvýšením nezdaniteľnej časti dane na uvedenú sumu,
čím by bola minimálna mzda oslobodená od dane. K tomu navrhovali nižšiu sadzbu v prípade
zdravotných odvodov a zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zdravotné odvody vo
výške 380 € mesačne.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Priemyselné zväzy: Zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur je neprimerané
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa, aktualizovaná, doplnená o ďalšie informácie: Reakcia
APZ na návrh rezortu práce zvýšiť minimálnu mzdu na 580 €.
Informácia o tom, že SOPK a Klub 500 presadzovali zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných
520 na 552 €. Ich návrh bol prepojený so zvýšením nezdaniteľnej časti dane na uvedenú sumu,
čím by bola minimálna mzda oslobodená od dane. K tomu navrhovali nižšiu sadzbu v prípade
zdravotných odvodov a zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zdravotné odvody vo
výške 380 € mesačne.
parlamentnelisty.sk
Hrozí prepúšťanie ľudí, varuje asociácia zastupujúca firmy na Slovensku
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Reakcia APZ na návrh rezortu práce zvýšiť na budúci
rok minimálnu mzdu na 580 €.
Informácia o tom, že SOPK a Klub 500 presadzovali zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných
520 na 552 €. Ich návrh bol prepojený so zvýšením nezdaniteľnej časti dane na uvedenú sumu,
čím by bola minimálna mzda oslobodená od dane. K tomu navrhovali nižšiu sadzbu v prípade
zdravotných odvodov a zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zdravotné odvody vo
výške 380 € mesačne.
investujeme.sk
Pani ministerka by najlepšie urobila, keby nič nerobila! (Zrkadlo uplynulého mesiaca)
Editoriál
Téma: Brexit
V hre sú naozaj všetky možnosti a tak namiesto úvah prikladám správu z prostredia SOPK,
ktorá v prípade tvrdého Brexitu otvorí pre podnikateľské subjekty horúcu linku. Podľa
Komory bude dôsledkom tvrdého odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ najmä rast
transakčných nákladov vo vzájomnom obchode. Pôjde o tarifné prekážky, colné formality,
zabezpečenie colného dlhu pri dovoze, vývozné a dovozné licencie a podobne. Komora bude
na horúcej linke poskytovať potrebné informácie.

