SOPK v médiách
december 2017
1. 12. 2017
Hospodárske noviny
>> Produktivita je nízka, vinu má mať aj školstvo <<
Téma: Kým platy kvôli nedostatku pracovnej sily na Slovensku rastú a budú v tomto trende pokračovať aj
naďalej, produktivita práce zaostáva. To je pre firmy problém, výdavky na platy totiž rastú viac ako tržby.
Táto situácia sa týka hlavne malých a stredných firiem, príčinou má byť aj nedostatočná spolupráca so
slovenským školstvom.
Správa z tlačovej konferencie SOPK, citovaný podpredseda SOPK Miloslav Karaffa.
hnonline,.sk
>> Produktivita je nízka, vinu má mať aj školstvo <<
Ten istý článok uverejnený na webe Hospodárskych novín, citovaný podpredseda SOPK Miloslav
Karaffa.
Stratégie
>> Návštevník výstavy je náročný, očakáva aj nejakú pridanú hodnotu <<
Na otázky v ankete odpovedá Martin Lužbeťák, zodpovedný za marketing a PR Agrokomplex – národné
výstavisko. Informácia o odbornom sprievodnom programe výstavy Agrokomplex a v rámci neho zmienka
o diskusii o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020, ktorú výstavisko zorganizovalo v
spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku a SOPK,
STV Jednotka, 19.00 h. Správy RTVS
>> SOPK: Podnikanie sa za 25 rokov zlepšilo <<
Téma: Podnikateľské prostredie na Slovensku sa za dvadsaťpäť rokov samostatnosti krajiny výrazne
zlepšilo, zhodnotila to Slovenská obchodná a priemyselná komora. Stále je však podľa nej čo
zlepšovať a to najmä pri prepojení podnikania so školstvom. Štát by mal podľa komory súčasne viac
podporovať domácich výrobcov."
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
2. 12. 2017
ta3.com
>> Slovensko môže ísť príkladom, hospodárime na úrovni <<
Slovenská obchodná a priemyselná komora si tento rok pripomína 25. výročie svojho založenia. Pred
štvrťstoročím pomáhala komora podnikateľom orientovať sa v novom ekonomickom prostredí. Aktuálne je
jej úlohou najmä zabezpečiť udržateľnosť rozvoja pre ďalšie generácie.
TA3, 12.00 h. Žurnál
>> Zmeny v ekonomike za 25 rokov <<
Téma: Slovenská obchodná a priemyselná komora si tento rok pripomína 25. výročie svojho založenia.
Pred štvrťstoročím pomáhala komora podnikateľom orientovať sa v novom ekonomickom prostredí, dnes
je jej úlohou najmä zabezpečiť udržateľnosť rozvoja pre ďalšie generácie.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme. „My sme do samostatného štátu vstupovali s
nezamestnanosťou vyše 14,5 percenta, dneska sme na úrovni ôsmich percent a dostávame sa do
situácie, že nemáme pracovnú silu, vyškolenú novú pracovnú silu.“
TA3, 18.30 h. Hlavné správy
>> Nový úsek D3 <<
Téma: S takmer polročným sklzom majú motoristi v Žiline k dispozícii nový diaľničný úsek za vyše 250
miliónov eur. Má síce iba niečo cez štyri kilometre, ale výrazne pomôže dopravnej situácii v krajskom
meste. Problém sa však presunie bližšie ku Kysuckému Novému Mestu, na výstavbu chýbajúcich úsekov
diaľnice D3 si budú musieť obyvatelia Kysúc počkať niekoľko rokov.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.

4. 12. 2017
Hospodárske noviny
>> Anketa <<
Otázka: Aký dosah mali daňové licencie na biznis našich podnikateľov a ako hodnotíte fakt, že ich štát
napokon zrušil?
Odpovedal predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič: „Išlo o nesystémové opatrenie.
Prirodzene, inak daňové licencie hodnotila štátna správa, keďže pomohli získať pre rozpočet ďalšie zdroje.
V prvom roku do 80 miliónov eur. Ako ďalší prínos niekedy uvádzala, že sa znížil počet neaktívnych
subjektov. Je to sporné, dalo sa to dosiahnuť aj inak. Je aj otázne, čím boli "mŕtve" spoločnosti negatívne
pre prostredie.“
Hospodárske noviny
>> Na severe otvorili novú diaľnicu <<
Téma: Viac ako 8-tisíc vodičov, ktorí každodenne prechádzali cez Žilinu, má od soboty k dispozícii novú
trasu. Otvorená diaľnica umožňuje motoristom smerujúcim na Kysuce odbočiť pred vstupom do mesta na
novú estakádu a tunelom Považský Chlmec prejsť až na cestu prvej triedy pred Kysuckým Novým
Mestom. Otvorený úsek je súčasťou diaľnice D3. Jej úplné dokončenie je však stále v nedohľadne.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
hnonline.sk
>> Na severe otvorili novú diaľnicu <<
Ten istý článok, tentoraz uverejnený na webe Hospodárskych novín, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK
Ján Mišura.
Hospodárske noviny
>> Budúcnosť Žiliny je v IT segmente <<
Zaradenie: HN regióny
Téma: Počas odovzdávania ocenení Top 10 firiem Žilinského kraja sa zástupcovia firiem i mesta zhodli na
tom, že ďalším segmentom, ktorý ovplyvní budúcnosť mesta a jeho okolia, je IT oblasť. Už teraz rastie
počet týchto firiem, ktoré v kraji otvárajú svoje pobočky, a zástupca primátora Patrik Groma predpokladá,
že spolu s nimi príde i ďalší významný investor.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
hnonline.sk
>> Budúcnosť Žiliny je v IT segmente <<
Tá istá téma, tentoraz na webe Hospodárskych novín, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Prešovský večerník
>> Stretnutie s podnikateľmi na pôde SPŠE Prešov <<
Informácia o tradičnom stretnutí podnikateľov so zástupcami Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
v Prešove.
Citovaná riaditeľka Prešovskej RK SOPK Helena Virčíková.
hnonline.sk
>> Štát podnikateľov odbremení od povinnej minimálnej dane <<
Téma: Po štyroch rokoch končí na Slovensku experiment s daňou zo straty. Túto "búdu" ušilo ministerstvo
financií v roku 2014 najmä na tie firmy a firmičky, ktoré mali dlhodobo v daňovom priznaní nulu alebo
daňovú stratu. Experimentálna minimálna daň zasiahla predovšetkým malé podniky a bývalých
živnostníkov prerobených na mnohé jednoosobové eseročky, ktoré sa len tak-tak držali v zisku.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
5. 12. 2017
Hospodárske noviny
>> 20 otázok o zrušení daňovej licencie <<
Pokračovanie témy daňové licencie – 20 otázok a odpovedí.
Jedným z odborníkov, ktorí sa k téme vyjadrujú, je predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav
Vaškovič.

hnonline.sk
>> 20 otázok o zrušení daňovej licencie <<
Tá istá téma, tá istá anketa, tentoraz na webe Hospodárskych novín, citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK
Ladislav Vaškovič.

dobrenoviny.sk
>> Hosťom reprezentácie 222-členného združenia bude Andrej Danko <<
Avízo o tom, že na 115. riadnom zhromaždení združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub
a jeho Medzinárodného mierového výboru sa zúčastní predseda NR SR Andrej Danko. Zmienka o tom, že
jedným z tých členov združenia, ktorí podporili koncoročné zhromaždenie, je aj predseda SOPK Peter
Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
>> Hosťom reprezentácie 222-členného združenia bude Andrej Danko <<
To isté avízo o tom, že na 115. riadnom zhromaždení združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho
Medzinárodného mierového výboru sa zúčastní predseda NR SR Andrej Danko. Zmienka o tom, že jedným z tých členov
združenia, ktorí podporili koncoročné zhromaždenie, je aj predseda SOPK Peter Mihók a predseda Ekonomického
výboru SOPK Ladislav Vaškovič.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Hosťom reprezentácie 222-členného združenia bude Andrej Danko <<
To isté avízo o tom, že na 115. riadnom zhromaždení združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho
Medzinárodného mierového výboru sa zúčastní predseda NR SR Andrej Danko. Zmienka o tom, že jedným z tých členov
združenia, ktorí podporili koncoročné zhromaždenie, je aj predseda SOPK Peter Mihók a predseda Ekonomického
výboru SOPK Ladislav Vaškovič.

7. 12. 2017
Moto´r
>> Opäť treba hasiť <<
Téma: Do systému duálneho vzdelávania by sa malo do roku 2020 zapojiť 12-tisíc žiakov. Ak sa tento cieľ
nepodarí dosiahnuť, je ohrozená konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Toto konštatovanie odznelo na
tlačovej konferencii pri príležitosti V. konferencie k transformácii odborného vzdelávania a prípravy na
Slovensku 9. novembra 2017 v Bratislave.
Informácia o tom, že jedným z členov Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania je aj
SOPK.
9. 12. 2017
vedanadosah.sk
>> Svietidlo, ktoré vyjadruje aktuálnu náladu pomocou SMART technológií <<
Inovatívne svietidlo tvorí most medzi ľudskou šikovnosťou, kreativitou a modernými technológiami, ktoré
používateľovi umožňujú vyjadrenie aktuálnej nálady pomocou SMART technológií. Výrobou a predajom
tohto dizajnového svietidla sa zaoberá Ing. Branislav Krchňavý – líder študentského start-upu Lampiš zo
Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
Ich projekt zožal významný úspech. Zvíťazil v kategórii Životné prostredie, zelené technológie súťaže
Slovak University Startup Cup 2017.
Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University World Startup Cup 2017. Organizovala
ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia) v spolupráci so
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
TASR
>> Financie: Index daňovej spoľahlivosti prinesie spoľahlivým subjektom výhody <<
Téma: Finančná správa rozdelí daňové subjekty do troch skupín na spoľahlivé, menej spoľahlivé a
nespoľahlivé. Opatrenie pod názvom Index daňovej spoľahlivosti zavádza od nového roka. "Spoľahlivým
subjektom bude finančná správa poskytovať viaceré výhody, tie nespoľahlivé bude ešte viac kontrolovať,"
avizuje hovorkyňa daniarov Ivana Skokanová.
Konzultačnú radu tvoria rôzne odborné organizácie, komory, asociácie či zväzy. Patrí sem napríklad
Slovenská komora daňových poradcov, Slovenská obchodná a priemyselná komora alebo Klub 500.

11. 12. 2017
dobrenoviny.sk
>> Bez obalu o dnešku a blízkej budúcnosti <<
Správa o tom, že 7. decembra sa konalo 115. riadne zhromaždenie a celkove 264. podujatie jubilujúceho
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.
Zmienka o tom, že jedným z tých členov združenia, ktorí podporili koncoročné zhromaždenie, je aj
predseda SOPK Peter Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
>> Bez obalu o dnešku a blízkej budúcnosti <<
Tá istá Správa o tom, že 7. decembra sa konalo 115. riadne zhromaždenie a celkove 264. podujatie jubilujúceho
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.
Zmienka o tom, že jedným z tých členov združenia, ktorí podporili koncoročné zhromaždenie, je aj predseda SOPK Peter
Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Bez obalu o dnešku a blízkej budúcnosti <<
Tá istá Správa o tom, že 7. decembra sa konalo 115. riadne zhromaždenie a celkove 264. podujatie jubilujúceho
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.
Zmienka o tom, že jedným z tých členov združenia, ktorí podporili koncoročné zhromaždenie, je aj predseda SOPK Peter
Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.

30. 12. 2017
Pravda (Zaradenie: 25 rokov samostatnosti)
>> VEĽKÁ ANKETA denníka Pravda o štvrťstoročí Slovenskej republiky <<
Jeden z respondentov – predseda SOPK Peter Mihók: Slovensko dokázalo, že nebolo tou časťou bývalej
federálnej republiky, na ktorú sa doplácalo. Jeho výsledky a vyššia dynamika v porovnaní s Českou
republikou sú dôkazom sily a potenciálu našej ekonomiky, ako aj schopnosti našich ľudí tak vo výrobnom,
ako aj riadiacom procese. Slovensko nie je dnes neznámou krajinou, za 25 rokov svojej existencie sa
dokázalo tak politicky, ako aj ekonomicky presadiť nielen v rámci Európy, ale aj v globálnom meradle.
Slováci sa stali hrdými a smelými občanmi schopnými presadiť sa aj v takých oblastiach, ako je veda a
výskum, kultúra či šport. Samostatnosť otvorila tiež široký priestor pre mladú generáciu v oblasti
nadobúdania skúseností v zahraničí, ktoré, verím, bude mať možnosť širšie uplatniť doma a vrátiť tak
investície do jej vzdelávania. Slovensko je dnes určite inou a najmä lepšou krajinou, ako bolo pred 25
rokmi.
Pravda (Zaradenie: Názory)
>> Rok sa končí, rok sa začína<<
Komentár bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej.
„...Mohla by som pokračovať. Petra Žigu by prekádrovala Slovenská obchodná a priemyselná komora a
živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by si zobrala na paškál
Gabrielu Matečnú atď. Zámerne ako hodnotiteľov neuvádzam odbory, lebo tie sú takmer vždy proti vláde a
jej členom zaujaté...
31. 12. 2017
pravda.sk
>> Rok sa končí, rok sa začína<<
Ten istý komentár bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej z predošlého dňa, tentoraz uverejnený na webe
denníka Pravda. Zmienka o SOPK.

TA3, 18.30 h, Hlavné správy
>> Ekonomika samostatného Slovenska <<
Téma: Dvadsaťpäť rokov samostatnej Slovenskej republiky považujú odborníci za úspech, po rozvode s
Českom mnohí neverili, že sa môžeme ekonomicky a finančne postaviť na nohy. Po počiatočnom úpadku
ale prišli potrebné reformy a slovenská ekonomika sa rozbehla na plné obrátky.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme: Dokázali sme, že teda je tu vnútorná sila tej
ekonomiky tak nastavená, že vlastne tie najnáročnejšie kritériá, lebo eurozóna predstavuje v rámci celej
Európskej únie tie najnáročnejšie kritériá, že sme ich boli schopní splniť.

