SOPK v médiách
január 2016
4. 1. 2016
sme.sk
>> Z toho, čo sa stalo, sa dá poučiť, ale treba ísť ďalej <<
Rozhovor s Jozefom Uhríkom, zmienka o tom, že bol členom predstavenstva SOPK.
7. 1. 2016
TASR
>> Začal plynúť druhý mandát predsedu WCF P. Mihóka <<
Agentúrna správa o tom, že od 1. januára 2016 začal plynúť druhý 3-ročný mandát predsedu SOPK Petra
Mihóka vo funkcii predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory.
8. 1. 2016
TASR
>> SOPK a SARIO podpísali zmluvu o zakladaní spoločných zastúpení v SR a zahraničí <<
Agentúrna správa o podpise zmluvy o spolupráci SOPK a SARIO v troch regiónoch Slovenska –
prešovskom, nitrianskom a žilinskom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SOPK a SARIO podpísali zmluvu o spolupráci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.

openiazoch.zoznam.sk
>> SOPK a SARIO podpísali zmluvu o zakladaní spoločných zastúpení v SR a zahraničí <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> VIDEO: SOPK a SARIO podpísali zmluvu o spolupráci <<
Video z podpisu zmluvy o spolupráci oboch inštitúcií. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

Rádio Slovensko, 18.00 hod. Rádiožurnál slovenského rozhlasu
>> Prehľad správ – Zmluva o spolupráci <<
Správa z tej istej udalosti ako predchádzajúca, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

Rádio Regina BA, 15.00 hod. Regionálne správy z Bratislavy
>> SOPK a SARIO dnes podpísali zmluvu o spolupráci <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

Rádio Regina BA, 17.00 hod. Žurnál Rádia Regina
>> SOPK a SARIO podpísali zmluvu o spolupráci <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

Rádio FM, 15.00 hod. Správy
>> Zmluva medzi SARIO a SOPK <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> SOPK a SARIO podpísali dohodu o spolupráci <<
Správa z tej istej udalosti ako predchádzajúca, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

sme.sk
>> SOPK a SARIO podpísali dohodu o prehĺbení spolupráce <<
Agentúrna správa tlačovej agentúry SITA –tá istá udalosť ako v predchádzajúcich správach, citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.

etrend.sk
>> Skupina Volkswagen zaznamenala pokles predaja. Prvýkrát od roku 2002 <<
Prehľad najdôležitejších udalostí dňa v skratke:
Jedna z udalostí: Predseda SOPK Peter Mihók a generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič podpísali
zmluvu o prehĺbení vzájomnej spolupráce.
9. 1. 2016
STV Jednotka, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Investície: Veľkým hráčom sa stáva India <<
Téma: Automobilka Jaguar Land Rover, ktorá postaví fabriku pri Nitre, môže Slovensko otvoriť investíciám
z Indie. Za výrobcom luxusných áut stoja totiž indickí majitelia.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Málokto vie, že skupina Tata je vlastníkom najluxusnejších
hotelov v Indii skupiny Taj Mahal. Sú veľmi silní v turistickom ruchu, sú veľmi silní v elektronike, proste to
portfólio je tak rozložené, že pracovať s touto skupinou by mohlo byť aj do budúcna zaujímavé.“
10. 1. 2016
sme.sk
>> Veľké nezrealizované projekty. Nie je Alweg ani metro <<
Téma: Na Slovensku chýbajú najmä cesty. Veľké nezrealizované projekty vyvolávajú spočiatku vášne, no
po rokoch sa na ne spomína s nostalgiou – prehľad najzaujímavejších projektov.
Jeden z nich:
V októbri 2010 sa pretrhla retenčná nádrž. Približne 15-tisíc kubíkov vody zatopilo desiatky domov,
vytrhalo kanalizáciu, poškodilo cestu, spôsobilo zosuvy pôdy. Vznikli škody za viac ako milión eur.
Ministerstvo pôdohospodárstva sa súdi s dodávateľmi.
Výstavbu retenčnej nádrže zabezpečovalo v roku 2009 ministerstvo pôdohospodárstva. Zo záverov
posudku vyplynulo, že nádrž nebola postavená v súlade s projektom. Konanie prebieha pred
Rozhodcovským súdom SOPK. Ministerstvo pôdohospodárstva sa domáha náhrady škody.
11. 1. 2016
hnporadna.hnonline.sk – Zaradenie: Servisné prílohy, Podnikanie
>> Problém číslo jeden: korupcia <<
Celostranová téma venovaná etike v podnikaní. Informácie o Veľkej cene SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní, citovaný predseda SOPK Peter Mihók, najdôležitejšie informácie o súťaži
a prehľad doterajších víťazov súťaže.
SME
>> Bystrica more nechce, Oravci stále čakajú na cesty <<
Téma: Obec Snežnica už vyše 5 rokov čaká na odstránenie odtrhnutej nádrže. V októbri 2010 nevydržala
prítoky vody počas povodne, pred ktorou mala obec uchrániť. Povodne spôsobili škodu za milión eur.
Výstavbu retenčnej nádrže zabezpečovalo v roku 2009 ministerstvo pôdohospodárstva. Zo záverov
posudku vyplynulo, že nádrž nebola postavená v súlade s projektom. Konanie prebieha pred
Rozhodcovským súdom SOPK. Ministerstvo pôdohospodárstva sa domáha náhrady škody.
13. 1. 2016
Hospodárske noviny
>> Náš biznis trápia dane aj ceny energií <<
Téma: Spolu vytvárajú státisíce pracovných miest. Napriek tomu sa im u nás nepodniká práve najľahšie.
Firmy v priemyselnom a stavebnom sektore sa sťažujú na priúzku slučku, ktorú im vláda sťahuje okolo
krku. Platia privysoké dane, odvody a aj energie odoberajú pridraho, tvrdia nezávisle od seba viacerí
oslovení priemyselníci a odborové združenia.
Citovaný generálny tajomník SOPK Martin Hrivík.
hnonline.sk
>> Náš biznis trápia dane aj ceny energií <<
Tá istá téma ako v printovom vydaní denníka, tentoraz na jeho webe. Citovaný generálny tajomník SOPK Martin Hrivík.

Hospodárske noviny
>> Nemcom sa u nás podniká horšie <<
Prehľad – hodnotenie:
- Problémy nášho biznisu v priemysle
- Pozitívne zmeny pre priemysel
Informácia o tom, že Hospodárske noviny oslovili s otázkami o hodnotení podnikateľského prostredia v
priemyselných odvetviach Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovú úniu
zamestnávateľov, Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru a Klub 500.
16. 1. 2016
Slovenské Národné Noviny
>> Partnerstvo so Srbskom <<
V závere decembra sa v Belehrade uskutočnilo 7. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku
spoluprácu medzi SR a Srbskou republikou. Bola to konkrétna reakcia na jesenné podujatie Bratislavskej
RK SOPK, Veľvyslanectva Srbska v Bratislave a Slovensko-srbskej obchodnej komory – okrúhly stôl o
možnostiach hospodárskej spolupráce slovenských a srbských hospodárskych subjektov.
18. 1. 2016
TASR
>> PREMIÉR: Vláda splnila väčšinu opatrení z plánu posilňovania právneho štátu <<
Agentúrna správa o stretnutí premiéra Roberta Fica so zástupcami iniciatívy 14 podnikateľských asociácií,
zamestnaneckých združení a obchodných komôr Rule of Law. Podľa R. Fica vláde sa podarilo splniť
takmer všetky opatrenia z akčného plánu na posilnenie Slovenska ako právneho štátu, ktorý schválila v júli
minulého roka a chcela by v nich pokračovať aj po voľbách. Časť, ktorá sa týka legislatívy, justície a boja
proti korupcii, plánuje formulovať spoločne s predstaviteľmi AmCham, SOPK, Klubu 500, AZZZ SR či RÚZ.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> R. FICO: Splnili sme väčšinu opatrení z plánu posilnenia právneho štátu <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, zmienka o SOPK.

R.FICO: Splnili sme väčšinu opatrení z plánu posilnenia právneho štátu
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> R. FICO: Splnili sme väčšinu opatrení z plánu posilnenia právneho štátu <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, zmienka o SOPK.

aktuality.sk
>> Vláda splnila väčšinu opatrení z plánu posilňovania právneho štátu, tvrdí premiér <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), zmienka o SOPK.

sme.sk
>> Fico: Splnili sme väčšinu opatrení z plánu posilňovania právneho štátu <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), zmienka o SOPK.

netky.sk
>> Fico: Vláda splnila väčšinu opatrení z plánu posilňovania právneho štátu <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), zmienka o SOPK.

aktualne.sk
>> Vláda splnila väčšinu opatrení z plánu posilňovania právneho štátu, tvrdí premiér <<
Aktualizovaná správa vychádzajúca z agentúrnej správy TASR, zmienka o SOPK.

25. 1. 2016
Žilinské noviny
>> Štúdium na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste – investícia do života<<
Profil strednej odbornej školy.
Informácia o tom, že škola v roku 2015 úspešne zavŕšila proces certifikácie Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou. Jeho výsledkom je, že v najbližších týždňoch by mala získať, ako jediná škola v
Žilinskom samosprávnom kraji, možnosť používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy
pre informačné technológie a priemyselnú informatiku.

26. 1. 2016
Kysucké noviny
>> Štúdium na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste – investícia do života<<
Ten istý článok, ktorý bol uverejnený deň predtým v Žilinských novinách, zmienka o SOPK.
27. 1. 2016
Prešovský večerník
>> Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax <<
Profil Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.
Informácia o tom, že škola spolupracuje s viacerými firmami združenými v zlatom klastri IT Valley,
inštitúciami združenými v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore či univerzitami, čím sa snaží
flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce.
28. 1. 2016
Hospodárske noviny
>> Sociálna politika štátu by sa nemala odtrhnúť od ekonomiky <<
Celostranový rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o podnikaní na Slovensku v kontexte
výsledkov najnovšieho ekonomického prieskumu, ktorý SOPK pravidelne každoročne realizuje medzi
svojimi členmi.
Rozhovor bol publikovaný v deň konania konferencie, na ktorej SOPK zverejnila výsledky prieskumu a tiež
prognózu vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016.
Hospodárske noviny
>> Západ chystá biznis s Iránom <<
Téma: Sankcie svetových veľmocí voči Teheránu boli zrušené len nedávno, no západné spoločnosti si už
teraz robia chuť na takmer 80-miliónový iránsky trh. Prieskum trhu v Iráne na jeseň minulého roka
avizovali významné strojárske či technologické spoločnosti ako General Electric, Hewlett Packard alebo
Apple. Postupne sa k nim pridávajú aj ďalšie.
Citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
finweb.hnonline.sk
>> Západ chystá biznis s Iránom <<
Tá istá téma ako v printovom vydaní denníka, tentoraz na jeho webe. Citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj
Majtán.

TASR
>> P. MIHÓK: Slovenská ekonomika je na prahu roka 2016 v dobrej kondícii <<
Agentúrna správa TASR z konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2016, kde SOPK
predstavila vlastnú makroprognózu a výsledky ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> P. MIHÓK: Slovenská ekonomika je na prahu roka 2016 v dobrej kondícii <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca!, uverejnená tentoraz na jej spravodajskom portále. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók (+ foto).

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> P. MIHÓK: Slovenská ekonomika je na prahu roka 2016 v dobrej kondícii <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.

sme.sk
>> Obchodníci: Slovenská ekonomika je v dobrej kondícii <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovenská ekonomika je na prahu roka 2016 v dobrej kondícii <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

TASR
>> SOPK: Podnikatelia naďalej považujú hospodársku politiku vlády za nepriaznivú <<
Ďalšia agentúrna správa z konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2016, tentoraz
s hlavnou témou: výsledky ekonomického prieskumu SOPK.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič, ktorý výsledky prieskumu
spracoval a analyzoval.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Podnikatelia stále považujú hospodársku politiku vlády za nepriaznivú <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca!, uverejnená tentoraz na jej spravodajskom portále.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SOPK: Podnikatelia naďalej považujú hospodársku politiku vlády za nepriaznivú <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný
predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
sme.sk
>> Podnikatelia považujú hospodársku politiku vlády za nepriaznivú <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK
Ladislav Vaškovič.
Rádio Slovensko, 20.00 hod. Správy
>> Polovica podnikateľov vníma politiku vlády negatívne <<
Rozhlasové spravodajstvo z konferencie SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2016,
informácie o niektorých výsledkoch ekonomického prieskumu, rozhovor s predsedom Ekonomického
výboru SOPK Ladislavom Vaškovičom.
Rádio Slovensko, 18.18 hod. K veci
>> Ako nás môže ovplyvniť spomalenie ekonomiky v Číne či lacná ropa? <<
Diskusná relácia Slovenského rozhlasu na aktuálnu tému – rozhovor so spoluautorom prognózy vývoja
slovenskej ekonomiky v roku 2016, ktorú SOPK v ten deň prezentovala na konferencii, prof. Pavlom
Ochotnickým z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
29. 1. 2016
Rádio Slovensko, 18.18 hod. K veci
>> Prieskum očakávaní podnikateľskej sféry <<
Diskusná relácia Slovenského rozhlasu na aktuálnu tému – rozhovor s predsedom Ekonomického
výboru SOPK Ladislavom Vaškovičom, ktorý spracoval a analyzoval výsledky ekonomického prieskumu
SOPK medzi jej členmi a prezentoval ich na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku
2016.
STV Dvojka, 17.30 hod. Hírek – správy
>> Národná banka predpovedá Slovensku úspešný rok <<
Téma: Podľa NBS má tento rok ekonomika rýchlo rásť, majú vzniknúť tisícky nových pracovných miest a
ďalej klesnúť schodok štátneho rozpočtu.
Ohľadne budúcnosti je optimistické aj ministerstvo financií, ktoré sa domnieva, že posilnením domácej
ekonomiky vzrastú aj mzdy a spotreba obyvateľstva. Podmienky na pozitívne výsledky sú dané, čo
potvrdzuje aj SOPK, ktorá však zároveň upozorňuje, že v oblasti vytvorenia priaznivého podnikateľského
prostredia ešte máme čo robiť.

