SOPK v médiách

marec 2019
2. 3. 2019
noviny.sk
Slovensko ohrozuje technologický pokrok. Ľudí v automobilovom priemysle nahradia
automaty
Téma: Slovensko je ohrozené technickým pokrokom. Možno to znie paradoxne, ale naša
ekonomika sa špecializuje najmä na montáž vozidiel a elektroniky. A tam ľudí postupne
nahradia automaty. Časť prepustených si nájde inú prácu, no mnohí narazia na problémy.
Jednou z medzinárodných autorít, ktorá na to upozorňuje, je OECD. Informácie o návšteve
generálneho tajomníka OECD v SR.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Slovensko musí urobiť zásadné reformy najmä v oblasti
vzdelávania, z hľadiska potom v oblasti investícií do vedy a výskumu.“
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Slovensko/Svet: Sme slabo pripravení na robotizáciu
Téma: Slovensko je ohrozené technickým pokrokom. Možno to znie paradoxne, ale naša
ekonomika sa špecializuje najmä na montáž vozidiel a elektroniky a tam ľudí postupne
nahradia automaty. Časť prepustených si nájde inú prácu, no mnohí narazia na problémy.
Informácie o návšteve generálneho tajomníka OECD v SR.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
4. 3. 2019
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Tradičné internetové ankety v roku 2019
Téma: Čiastkové výsledky hlasovania v internetových anketách NEF Hospodárskeho klubu.
5. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Informácia o tom, že doteraz najviac hlasov získal predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Tradičné internetové ankety v roku 2019
Tá istá téma, tá istá správa: Čiastkové výsledky hlasovania v internetových anketách NEF
Hospodárskeho klubu.
5. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Informácia o tom, že doteraz najviac hlasov získal predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Tradičné internetové ankety v roku 2019
Tá istá téma, tá istá správa: Čiastkové výsledky hlasovania v internetových anketách NEF
Hospodárskeho klubu.
5. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Informácia o tom, že doteraz najviac hlasov získal predseda SOPK Peter Mihók.
11. 3. 2019
TASR
Trenčianska regionálna komora SOPK chce podporiť vzájomný obchod firiem v kraji

Téma: Informácie o Valnom zhromaždení členov Trenčianskej RK SOPK.
Citovaný predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Trenčianska regionálna komora SOPK podporí vzájomný obchod firiem
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Informácie o Valnom zhromaždení členov
Trenčianskej RK SOPK.
Citovaný predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Trenčianska regionálna komora SOPK podporí vzájomný obchod firiem
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Informácie o Valnom zhromaždení členov
Trenčianskej RK SOPK.
Citovaný predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen.
12. 3. 2019
dobrenoviny.sk
Trenčianska regionálna komora SOPK podporí vzájomný obchod firiem
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa ako v predchádzajúci deň: Informácie o Valnom
zhromaždení členov Trenčianskej RK SOPK.
Citovaný predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen.
TASR
P. Mihók: Za ekonomickými výsledami štátu sú najmä firmy, zabudlo sa na vďaku
Téma: Z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na Valnom zhromaždení členov
Trenčianskej RK SOPK. Hodnotenie slovenskej ekonomiky v roku 2018 i činnosti SOPK.
„Firmy dosiahli pomerne dobré ekonomické výsledky, verím, že mnohé firmy aj správne
zainvestovali do budúcnosti. Treba však povedať, že podnikateľské prostredie sa v minulom
roku nezlepšilo. Skôr boli firmy zaťažené ďalšími nákladmi, ktoré schválil parlament. Či už
ide o rast minimálnej mzdy, príspevky na dovolenku a ďalšie veci, ktoré ovplyvňujú
nákladovosť firiem.“
openiazoch.zoznam.sk
Za ekonomickými výsledkami štátu sú najmú firmy, zabudlo sa na vďaku
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na
Valnom zhromaždení členov Trenčianskej RK SOPK. Hodnotenie slovenskej ekonomiky
v roku 2018 i činnosti SOPK.
poprad.dnes24.sk
Spolupráca Prešovského kraja s Francúzmi: Rozvíjať chcú obchodné i partnerské
kontakty
Téma: Francúzsky región v okolí Nice Provence-Alpes-Côte d´Azur (PACA) má záujem o
spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom. Priamo v Nice rokoval s primátorom mesta
predseda PSK Milan Majerský.
Súčasťou bilaterálnych stretnutí boli aj viaceré sprievodné podujatia vrátane účasti PSK na
ekonomickom fóre podnikateľov v Monaku. Prešovský samosprávny kraj, ktorý mal aj
samostatné prezentácie a stretnutia B2B s francúzskymi podnikateľmi, zastupovali
spoločnosti ELCOM, RENOJAVA z Prešova a GOHR z Veľkého Šariša. Podujatie sa
uskutočnilo v gescii SOPK.

13. 3. 2019
Plus jeden deň
SOPK: Výsledky robia firmy
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa ako v predchádzajúci deň: Z vystúpenia predsedu
SOPK Petra Mihóka na Valnom zhromaždení členov Trenčianskej RK SOPK. Hodnotenie
slovenskej ekonomiky v roku 2018 i činnosti SOPK.
19. 3. 2019
Obecné noviny
Francúzsky región chce spolupracovať s Prešovským samosprávnym krajom
Téma: O podobe partnerstva i oblastiach rozvíjania konkrétnych aktivít rokovali začiatkom
marca v Nice viceprezident regiónu a primátor mesta Christian Estrosi s predsedom PSK
Milanom Majerským.
Informácia o tom, že súčasťou aktivít bolo podnikateľské fórum v Monaku, ktoré zo
slovenskej strany zorganizovala SOPK.

20. 3. 2019
TASR
P. Mihók je víťazom ankety Najsympatickejšia osobnosť politiky a spoločnosti
Téma: Najsympatickejšou osobnosťou slovenskej politiky a spoločnosti je už druhý rok po
sebe predseda SOPK Peter Mihók. Neverejným hlasovaním o tom rozhodlo 372 osobností
Slovenskej republiky. Výsledky vyhlásili v utorok (19. 3.) na galavečere v Bratislave. Štvrtý
ročník ankety zorganizovalo Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie
založené v roku 1993.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Najsympatickejšou osobnosťou politiky a spoločnosti je Peter Mihók
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Najsympatickejšou osobnosťou slovenskej politiky a
spoločnosti je už druhý rok po sebe predseda SOPK Peter Mihók. Neverejným hlasovaním
o tom rozhodlo 372 osobností Slovenskej republiky. Výsledky vyhlásili v utorok (19. 3.) na
galavečere v Bratislave. Štvrtý ročník ankety zorganizovalo Neformálne ekonomické fórum
Hospodársky klub, združenie založené v roku 1993.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Najsympatickejšou osobnosťou politiky a spoločnosti je Peter Mihók
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Najsympatickejšou osobnosťou slovenskej politiky a
spoločnosti je už druhý rok po sebe predseda SOPK Peter Mihók. Neverejným hlasovaním
o tom rozhodlo 372 osobností Slovenskej republiky. Výsledky vyhlásili v utorok (19. 3.) na
galavečere v Bratislave. Štvrtý ročník ankety zorganizovalo Neformálne ekonomické fórum
Hospodársky klub, združenie založené v roku 1993.
openiazoch.zoznam.sk
P. Mihók je víťazom ankety Najsympatickejšia osobnosť politiky a spoločnosti
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Najsympatickejšou osobnosťou slovenskej politiky a
spoločnosti je už druhý rok po sebe predseda SOPK Peter Mihók. Neverejným hlasovaním
o tom rozhodlo 372 osobností Slovenskej republiky. Výsledky vyhlásili v utorok (19. 3.) na
galavečere v Bratislave. Štvrtý ročník ankety zorganizovalo Neformálne ekonomické fórum
Hospodársky klub, združenie založené v roku 1993.

hlavne.sk
P. Mihók je víťazom ankety Najsympatickejšia osobnosť politiky a spoločnosti
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Najsympatickejšou osobnosťou slovenskej politiky a
spoločnosti je už druhý rok po sebe predseda SOPK Peter Mihók. Neverejným hlasovaním
o tom rozhodlo 372 osobností Slovenskej republiky. Výsledky vyhlásili v utorok (19. 3.) na
galavečere v Bratislave. Štvrtý ročník ankety zorganizovalo Neformálne ekonomické fórum
Hospodársky klub, združenie založené v roku 1993.
dobrenoviny.sk
Najsympatickejšou osobnosťou politiky a spoločnosti je Peter Mihók
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Najsympatickejšou osobnosťou slovenskej politiky a
spoločnosti je už druhý rok po sebe predseda SOPK Peter Mihók. Neverejným hlasovaním
o tom rozhodlo 372 osobností Slovenskej republiky. Výsledky vyhlásili v utorok (19. 3.) na
galavečere v Bratislave. Štvrtý ročník ankety zorganizovalo Neformálne ekonomické fórum
Hospodársky klub, združenie založené v roku 1993.
TASR
Logistika:F. Komora: Z Poľska sa stáva jeden z dôležitých dopravných uzlov
Téma: Z Poľska sa v súčasnosti stáva jeden z dôležitých dopravných uzlov, končí v ňom nová
Hodvábna cesta, železničné spojenie medzi Áziou a Európou. Ponuky z poľských prístavov sú
celkom zaujímavé z hľadiska ceny, budú sa ešte študovať. Uviedol prezident Zväzu logistiky
a zasielateľstva SR František Komora počas odbornej diskusie Lode, vlaky, terminály –
poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu.
Citovaný tiež predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel. Zo Slovenska
do poľských prístavov prepravujú firmy viac priemyselné tovary. Tovary ako obilie sa
prepravujú cez Nemecko, Chorvátsko alebo Slovinsko. Poliaci ponúkajú možnosti, ktoré
nadväzujú na súčasnú situáciu, brexit a dianie na Ukrajine, ktoré ovplyvňuje medzinárodnú
prepravu.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
F. Komora: Z Poľska sa stáva jeden z dôležitých dopravných uzlov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Informácie z odbornej diskusie Lode, vlaky, terminály
– poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu.
Citovaný predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Logistika:F. Komora: Z Poľska sa stáva jeden z dôležitých dopravných uzlov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Informácie z odbornej diskusie Lode, vlaky, terminály
– poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu.
Citovaný predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel.
openiazoch.zoznam.sk
F. Komora: Z Poľska sa stáva jeden z dôležitých dopravných uzlov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Informácie z odbornej diskusie Lode, vlaky, terminály
– poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu.
Citovaný predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel.
dobrenoviny.sk
F. Komora: Z Poľska sa stáva jeden z dôležitých dopravných uzlov

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Informácie z odbornej diskusie Lode, vlaky, terminály
– poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu.
Citovaný predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel.
21. 3. 2019
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Na čo sa zmenila „železná opona“?
Téma: Informácia o XV. Valnom zhromaždení združenia Neformálne ekonomické fórum
Hospodársky klub.
Na programe zhromaždenia bolo hodnotenie troch rokov činnosti združenia, ale aj
slovenského sociálno-ekonomického vývoja, ako aj medzinárodných vzťahov vo svete a v
EÚ. S príhovorom okrem iných účastníkov vystúpil aj predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Na čo sa zmenila „železná opona“?
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Informácia o XV. Valnom zhromaždení združenia
Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.
Na programe zhromaždenia bolo hodnotenie troch rokov činnosti združenia, ale aj
slovenského sociálno-ekonomického vývoja, ako aj medzinárodných vzťahov vo svete a v
EÚ. S príhovorom okrem iných účastníkov vystúpil aj predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Na čo sa zmenila „železná opona“?
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Informácia o XV. Valnom zhromaždení združenia
Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.
Na programe zhromaždenia bolo hodnotenie troch rokov činnosti združenia, ale aj
slovenského sociálno-ekonomického vývoja, ako aj medzinárodných vzťahov vo svete a v
EÚ. S príhovorom okrem iných účastníkov vystúpil aj predseda SOPK Peter Mihók.
26. 3. 2019
TASR
Oznámenie: Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek sa stretne s podnikateľmi
Téma: Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek sa zúčastní v stredu 27. 3. o 10.00 h v
Banskej Bystrici na stretnutí s regionálnymi podnikateľmi. Cieľom stretnutia, ktorého
hlavným organizátorom je SOPK, je prezentácia nástrojov štátnej pomoci banskobystrickým
podnikateľským subjektom so zámerom zvýšiť ich exportný potenciál.
openiazoch.zoznam.sk
Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek sa stretne s podnikateľmi
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Avízo na stretnutie štátneho tajomníka MZVaEZ SR
Lukáša Parízka s podnikateľmi v Banskej Bystrici. Informácia, že organizátorom stretnutia je
SOPK.

27. 3. 2019
TASR
L. Parízek: Málo využívame podporu exportných aktivít, je treba viac komunikovať

Téma: Slovenské firmy stále málo využívajú štátnu podporu exportných aktivít, preto je
potrebné viacej spolu komunikovať. Konštatoval to v stredu v rámci stretnutia Klubu
regionálnej SOPK v Banskej Bystrici štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
L. Parízek: Málo využívame podporu exportných aktivít
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenské firmy stále málo využívajú štátnu podporu
exportných aktivít, preto je potrebné viacej spolu komunikovať. Konštatoval to v stredu v
rámci stretnutia Klubu regionálnej SOPK v Banskej Bystrici štátny tajomník MZVaEZ SR
Lukáš Parízek.
openiazoch.zoznam.sk
Málo využívame podporu exportných aktivít, je treba viac komunikovať
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenské firmy stále málo využívajú štátnu podporu
exportných aktivít, preto je potrebné viacej spolu komunikovať. Konštatoval to v stredu v
rámci stretnutia Klubu regionálnej SOPK v Banskej Bystrici štátny tajomník MZVaEZ SR
Lukáš Parízek.
TASR
L. Parízek: Slovenské firmy stále málo využívajú štátnu podporu exportných aktivít
Téma: Klub regionálnej SOPK v Banskej Bystrici v stredu otvoril ďalší ročník regionálnych
diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie a hospodárstva o exportných
príležitostiach. Prezentácie a diskusie sa sústreďujú na formy štátnej pomoci pre malé a
stredné podniky a zároveň na výmenu skúseností v podpore exportu.
Citovaná podpredsedníčka Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK Viktória
Vranská.
Ďalšie informácie z Klubu SOPK V Banskej Bystrici, výber z vystúpení hostí.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
L. Parízek: Slovenské firm málo využívajú štátnu podporu exportu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Klub regionálnej SOPK v Banskej Bystrici v stredu
otvoril ďalší ročník regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie a
hospodárstva o exportných príležitostiach. Prezentácie a diskusie sa sústreďujú na formy
štátnej pomoci pre malé a stredné podniky a zároveň na výmenu skúseností v podpore
exportu.
Citovaná podpredsedníčka Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK Viktória
Vranská.
Ďalšie informácie z Klubu SOPK V Banskej Bystrici, výber z vystúpení hostí.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
L. Parízek: Slovenské firm málo využívajú štátnu podporu exportu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Klub regionálnej SOPK v Banskej Bystrici v stredu
otvoril ďalší ročník regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie a
hospodárstva o exportných príležitostiach. Prezentácie a diskusie sa sústreďujú na formy
štátnej pomoci pre malé a stredné podniky a zároveň na výmenu skúseností v podpore
exportu.
Citovaná podpredsedníčka Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK Viktória
Vranská.
Ďalšie informácie z Klubu SOPK V Banskej Bystrici, výber z vystúpení hostí.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Ružička: Situácia s brexitom je vážna, nie však zúfalá
Agentúrna správa – výber niektorých vyjadrení z diskusie na tablet.tv: Slovenský zákon o
brexite vstúpi do účinnosti len v prípade, že Veľká Británia vystúpi z EÚ bez dohody a jeho
cieľom je najmä riešenie situácie Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii, povedal štátny
tajomník MZVaEZ SR František Ružička. „Na Slovensku sa vytvorila medzirezortná
koordinačná skupina, kde neboli len zástupcovia vlády, ale kde sme pozývali všetky
asociácie, združenia, dopravcov, SOPK, AZZZ a ďalších.“
hlavnespravy.sk
Ružička: Situácia s brexitom je vážna, nie však zúfalá
Agentúrna správa – výber niektorých vyjadrení z diskusie na tablet.tv: Slovenský zákon o
brexite vstúpi do účinnosti len v prípade, že Veľká Británia vystúpi z EÚ bez dohody a jeho
cieľom je najmä riešenie situácie Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii, povedal štátny
tajomník MZVaEZ SR František Ružička. „Na Slovensku sa vytvorila medzirezortná
koordinačná skupina, kde neboli len zástupcovia vlády, ale kde sme pozývali všetky
asociácie, združenia, dopravcov, SOPK, AZZZ a ďalších.“
28. 3. 2019
hnonline.sk
Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta
Téma: Aktivita rezortu diplomacie Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta cielene
predstavuje potenciál ekonomickej diplomacie a štátne formy pomoci na podporu exportu
slovenských firiem.
Informácie z Klubu SOPK v Banskej Bystrici, citovaná podpredsedníčka Predstavenstva
Banskobystrickej RK SOPK Viktória Vranská. „Exportný potenciál nášho regiónu je ešte
stále veľmi málo využitý, a preto je štátna pomoc pre nás dôležitá nielen z finančného, ale
najmä expertného hľadiska. Našou silnou devízou je operatívnosť malých a stredných
podnikov a zároveň tradícia strojárstva, hutníctva a kúpeľníctva na strednom Slovensku.“
TASR
Chronológia udalostí, ktoré predchádzali schváleniu dôchodkového stropu
Téma: Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy majú ísť do
dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Ústavný zákon nadobudne účinnosť od 1. júla tohto roka.
Chronológia rokovaní o zastropovaní dôchodkového veku.
14. februára 2019 – Zavedenie tzv. dôchodkového stropu nerieši ani jeden z aktuálnych
problémov dôchodkového systému. V dlhšej časovej perspektíve prispeje k zníženiu
dôchodkov a zvýšeniu nákladov pre tých, ktorí sú hlavnými prispievateľmi. Konštatovala to
SOPK vo vyhlásení, ktoré poslala premiérovi Petrovi Pellegrinimu.
ekonomika.sme.sk
Poslanci schválili zastropovanie dôchodkového veku
Téma: Zastropovanie veku odchodu do dôchodku.
Zamestnávatelia hovoria o politickom marketingu. Veľké výhrady má aj SOPK. Tento krok
považuje komora 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. Terajší
systém zvyšovania penzijného veku hodnotí komora ako adekvátny

poistovne.sk
Poslanci ústavne zastropovali penzijný vek na 64 rokov
Tá istá téma: Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú
môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Zmenu Ústavy SR definitívne schválil
parlament.
Zamestnávatelia hovoria o politickom marketingu. Veľké výhrady má aj SOPK.
pravda.sk
Poslanci schválili strop dôchodkového veku na 64 rokov
Tá istá téma: Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú
môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Zmenu Ústavy SR definitívne schválil
parlament.
Zamestnávatelia hovoria o politickom marketingu. Veľké výhrady má aj SOPK.
vofinanciach.sk
Poslanci ústavne zastropovali penzijný vek na 64 rokov
Tá istá téma: Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú
môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Zmenu Ústavy SR definitívne schválil
parlament.
Zamestnávatelia hovoria o politickom marketingu. Veľké výhrady má aj SOPK.
noviny.sk
Parlament schválil zákon o zastropovaní dôchodkového veku. Ženy budú zvýhodnené
Tá istá téma: Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú
môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Zmenu Ústavy SR definitívne schválil
parlament.
Zamestnávatelia hovoria o politickom marketingu. Veľké výhrady má aj SOPK.
banky.sk
Poslanci ústavne zastropovali penzijný vek na 64 rokov
Tá istá téma: Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú
môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Zmenu Ústavy SR definitívne schválil
parlament.
Zamestnávatelia hovoria o politickom marketingu. Veľké výhrady má aj SOPK.
webnoviny.sk
Poslanci schválili ústavný zákon a zastropovali dôchodkový vek na 64 rokov
Tá istá téma: Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú
môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Zmenu Ústavy SR definitívne schválil
parlament.
Zamestnávatelia hovoria o politickom marketingu. Veľké výhrady má aj SOPK.
29. 3. 2019
Šport
Stručne
Téma: Prehľad udalostí.
SOPK považuje zákon o strope pre penzijný vek za absolútne neadekvátne a
nezodpovedajúce predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému.

ekonomika.sme.sk
Strop na penzie je hazard s budúcnosťou, tvrdia priemyselné zväzy
Tá istá téma: Schválenie dôchodkového stropu.
Niektoré analýzy už dnes predpokladajú, že štát bude deficit riešiť zvyšovaním daní a
odvodov.
Zastropovanie penzijného veku podrobili ostrej kritike aj zamestnávatelia. Tento krok podľa
RÚZ ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie
dôchodky, ako je to v súčasnosti. Veľké výhrady má aj SOPK.
topky.sk
TOTO prinesie zmena zastropovania dôchodkov: Ekonómovia varujú, aké riziká hrozia
Tá istá téma: Schválenie dôchodkového stropu. Šéf Smeru Robert Fico po schválení novely
Ústavy predstúpil pred novinárov a vyhlásil, že dôchodkový strop je obrovský sociálny počin.
Odborníci sa však zhodujú na jednom. Schválenie stropu pre dôchodkový vek je obrovským
bremenom.
Veľké výhrady má aj SOPK. Tento krok považuje komora za absolútne neadekvátny a
nezodpovedajúci predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému.
webnoviny.sk
Zastropovanie dôchodkového veku je hazard s budúcnosťou krajiny, tvrdia priemyselné
zväzy
Tá istá téma: Schválenie dôchodkového stropu.
Zastropovanie penzijného veku podrobili ostrej kritike aj zamestnávatelia. Veľké výhrady má
aj SOPK. Tento krok považuje komora za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci
predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému.
31. 3. 2019
investujeme.sk
Budú obchodné vzťahy férovejšie? (Zrkadlo uplynulého mesiaca)
Téma: Zastropovanie veku odchodu do dôchodku na 64 rokov, aj napriek tomu, že
zamestnávateľské zväzy a združenia ešte vo februári vyslovili zásadný nesúhlas so zavedením
dôchodkového stropu, keďže to ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom
zabezpečí výrazne nižšie dôchodky.
RÚZ vtedy priamo vyzvala vládne strany, aby od tejto hlúposti upustili. SOPK zaslala
premiérovi Pellegrinimu vyhlásenie, podľa ktorého zastropovanie nerieši ani jeden z
aktuálnych problémov dôchodkového systému. Ba práve naopak – prispeje okrem zníženia
budúcich dôchodkov k zvýšeniu nákladov pre tých, ktorí sú hlavnými prispievateľmi.

