SOPK v médiách – január 2014
2. 1 2014
banky.sk
>> Sberbank očakáva za rok 2013 výrazne lepšie hospodárenie <<
Sberbank Slovensko očakáva, že bude za rok 2013 v čiernych číslach. Banka sa stala tiež aktívnou v
oblasti obchodného financovania. Nadviazala spoluprácu s Eximbankou, s agentúrou SARIO aj SOPK.
8. 1. 2014
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Na Slovensku chýbajú vyučení kominári, pekári či rybári <<
Agentúrna správa tlačovej agentúry SITA uverejnená na jej spravodajskom portáli.
Ministerstvo školstva vypracovalo zoznam odborov, ktorých absolventov je na trhu práce nedostatok.
Zoznam študijných odborov rezort vypracoval na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
Prvýkrát ich vytvorili v minulom roku. Zoznamy spracoval rezort školstva na základe návrhov stavovských
a profesijných organizácií. Medzi ne patrí RÚZ, AZZZ SR, SOPK, Slovenská živnostenská komora, SPPK,
Slovenská banská komora a Slovenská lesnícka komora. Zoznamy vznikli i v spolupráci s Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
noviny.sk
>> Ministerstvo školstva chystá revolúciu. Chce inak deliť peniaze <<
Rovnaká agentúrna správa (SITA) ako rpedošlá. Zmienka o tom, že na vypracovaní zoznamu odborov,
ktorých absolventov je na trhu práce nedostatok, sa okrem iných podieľala aj SOPK.
13. 1. 2014
Rádo Slovensko, 12.30 hod. Z prvej ruky
>> Zoznam profesií potrebných a nepotrebných pre trh práce <<
Diskusná relácia Slovenského rozhlasu, téma: Ministerstvo školstva predstavilo zoznam odborov, ktorý má
zohľadňovať potreby trhu práce a chce podľa neho rozhodovať o financovaní škôl a otváraní nových tried.
Informácia o tom, že podnety dostalo ministerstvo školstva od stavovských a profesijných organizácií,
okrem iných aj od SOPK.
TASR
>> PREZIDENT: Zamestnávatelia sa ponosovali najmä na podnikateľské prostredie <<
Agentúrna správa o tom, že prezident I. Gašparovič prijal na novoročnom stretnutí predstaviteľov
zamestnávateľských zväzov, a to AZZZ SR, RÚZ, SOPK a Klubu 500.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók o obsahu rokovania – zhodnotenie roka 2013 a otázka
budúcnosti. „Na Slovensku totiž výrazne absentuje stratégia hospodárskeho rozvoja. Myslíme si, že
súčasná koncepcia aj kompetenčný zákon nevytvárajú predpoklady na kvalitné spracovanie stratégie.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Prezident Gašparovič prijal predstaviteľov zamestnávateľských zväzov <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR (citovaný predseda SOPK Peter Mihók).
topky.sk
>> Gašparovič: Zamestnávatelia sa ponosovali najmä na podnikateľské prostredie <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
cas.sk
>> Zamestnávatelia sa posťažovali Gašparovičovi: Čo nám ničí podnikanie <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
pluska.sk
>> Zamestnávatelia boli u prezidenta, sťažovali sa na podnikateľské prostredie <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

aktualne.sk
>> Slovensku chýba stratégia hospodárskeho rozvoja, tvrdí Mihók <<
Agentúrna správa (SITA) o stretnutí zamestnávateľov s prezidentom I. Gašparovičom. Citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
Rádio FM, 17.00 hod. Správy
>> Na Slovensku chýba stratégia hospodárskeho rozvoja <<
Agentúrna správa o stretnutí zamestnávateľov s prezidentom I. Gašparovičom. Citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Firmy kritizujú zhoršené podmienky <<
Reportáž o stretnutí zamestnávateľov s prezidentom I. Gašparovičom. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka o obsahu rokovania.
STV DVOJKA, 21.30 hod. Správy a komentáre
>> Firmy kritizujú zhoršené podmienky <<
Tá istá reportáž (ako o 19.00 na STV1) o stretnutí zamestnávateľov s prezidentom I. Gašparovičom.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o obsahu rokovania.
Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> Prezident Gašparovič prijal predstaviteľov zamestnávateľských zväzov <<
Reportáž o stretnutí zamestnávateľov s prezidentom I. Gašparovičom. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka o obsahu rokovania.
14. 1. 2014
Rádio Expres, 12.05 hod. Braňo Závodský naživo
>> Podnikateľské prostredie na Slovensku <<
Téma: Novoročné stretnutie zamestnávateľov u prezidenta, zmienka o účasti SOPK na stretnutí.
15. 1. 2014
topky.sk
>> Čaplovič ide proti tomu, čo potrebuje trh práce, kritizuje Beblavý <<
Agentúrna správa (SITA), podľa ktorej poslanec NR SR Miroslav Beblavý žiada ministra školstva D.
Čaploviča, aby zrušil zoznamy študijných a učebných odborov stredných škôl, podľa ktorých im chce
prideľovať peniaze, a varuje rodičov, aby sa pri výbere školy pre dieťa neriadili ministrovými
odporúčaniami.
Pripomienka, že rezort zdôrazňuje, že na dokumente participovala Republiková únia zamestnávateľov,
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenská obchodná a
priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora, Slovenská banská komora i Slovenská lesnícka komora.
TASR
>> MŠVVŠ: Zoznamy odborov vznikli za účasti zamestnávateľov, nerozumieme ich kritike <<
Rezort školstva reaguje na vyhlásenia opozičného poslanca M. Beblavého (viď text vyššie). Citovaný
hovorca ministerstva školstva, podľa ktorého zoznamy študijných odborov odrážajú výsledky Analýz a
prognóz vývoja trhu práce, ktoré vytvorilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so
zamestnávateľmi. Pripomienka, ktoré inštitúcie na príprave dokumentu participovali, okrem iných aj SOPK.
16. 1. 2014
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Čaplovič ide proti potrebám trhu práce, upozorňuje Beblavý <<
Agentúrna správa SITA, ktorá bola deň predtým uverejnená v spravodajskom servise, tentoraz na
spravodajskom portáli agentúry. Zmienka o tom, že na vypracovaní zoznamu študijných odborov
participovala aj SOPK.

STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Nominácia na Krištáľové krídlo <<
Avízo na 17. ročník oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska Krištáľové krídlo (19. 1. 2014),
zmienka o tom, že cenu za celoživotné dielo dostane predseda SOPK Peter Mihók.
operaslovakia.sk
>> Krištáľové krídlo za rok 2013 <<
Avízo na 17. ročník oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska Krištáľové krídlo (19. 1. 2014),
zmienka o tom, že cenu za celoživotné dielo dostane predseda SOPK Peter Mihók.
17. 1. 2014
server.sk
>> Čaplovič ide proti tomu, čo potrebuje trh práce <<
Agentúrna správa SITA, podľa ktorej poslanec M. Beblavý žiada ministra školstva D. Čaploviča, aby zrušil
zoznamy študijných a učebných odborov stredných škôl, podľa ktorých im chce prideľovať peniaze.
Zmienka o tom, že na príprave zoznamov študijných odborov sa podieľala aj SOPK.
18. 1. 2013
TASR
>> Krištáľové krídlo 2013 odmení mimoriadnou cenou Petra Mihóka a Mira Žbirku <<
Avízo na 17. ročník oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska Krištáľové krídlo (19. 1. 2014),
zmienka o tom, že cenu za celoživotné dielo dostane predseda SOPK Peter Mihók, a pripomienka, že na
začiatku roka 2013 nastúpil na post predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Krištáľové krídlo 2013 odmení mimoriadnou cenou P. Mihóka a M. Žbirku <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR, zmienka o tom, že cenu za celoživotné dielo
dostane predseda SOPK Peter Mihók, a pripomienka, že na začiatku roka 2013 nastúpil na post
predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory.
19. 1. 2013
TASR
>> Krištáľové krídlo za rok 2013 pre dvanásť slovenských osobností <<
Agentúrna správa zo slávnostného odovzdávania ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2013. Zmienka o tom,
že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal aj Peter Mihók, ktorý na začiatku roka 2013 nastúpil na
post predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Krištáľové krídlo za rok 2013 pre dvanásť slovenských osobností <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR, zmienka o tom, že mimoriadnu cenu za
celoživotné dielo dostal aj Peter Mihók, ktorý na začiatku roka 2013 nastúpil na post predsedu Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory.
pluska.sk
>> Už poznáme najvýznamnejšie osobnosti Slovenska. Krištáľové krídlo ocenilo laureátov <<
Správa o ocenených osobnostiach, ktoré dostali Krištáľové krídlo za rok 2013. Zmienka o tom, že cenu za
celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
20. 1. 2014
TASR
>> Krištáľové krídlo pre Pauhofovú, Sagana, Žbirku, Müllera a skupinu Fragile <<
Súhrnná agentúrna správa zo slávnostného odovzdávania ocenení Krištáľové krídlo 2013, ktoré sa
uskutočnilo večer predtým. Zmienka o tom, že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo získal aj predseda
SOPK Peter Mihók.

style.hnonline.sk
>> Krištáľovým krídlom ocenili Žbirku, Fragile aj Pauhofovú <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá – prehľad ocenených Krištáľovým krídlom, Zmienka o tom,
že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók, ktorý na začiatku roka
2013 nastúpil na post predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory.
tvnoviny.sk
>> Ocenili najlepšie osobnosti Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá – prehľad ocenených Krištáľovým krídlom, Zmienka o tom,
že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
topky.sk
>> Krištáľové krídla rozdané,obrovské bruško Heleny Krajčiovej spôsobilo rozruch! <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá – prehľad ocenených Krištáľovým krídlom, Zmienka o tom,
že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
cas.sk
>> Krištáľové krídlo 2013: Žbirkovi chvíľu trvalo, kým sa zorientoval <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá – prehľad ocenených Krištáľovým krídlom, Zmienka o tom,
že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
PLUS JEDEN DEŇ
>> Už poznáme najvýznamnejšie osobnosti Slovenska <<
Téma Krištáľové krídlo 2013 spracovaná na 3 stranách, viackrát zmienka o tom, že mimoriadnu cenu za
celoživotné dielo získal aj predseda SOPK Peter Mihók.
+ FOTO
FUN Rádio, 6.00 hod. Headliny
>> Headliny <<
Správa o ocenených osobnostiach, ktoré dostali Krištáľové krídlo za rok 2013. Zmienka o tom, že
mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók.
FUN Rádio, 7.00 hod. Headliny
>> Headliny <<
Správa o ocenených osobnostiach, ktoré dostali Krištáľové krídlo za rok 2013. Zmienka o tom, že
mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók.
FUN Rádio, 8.00 hod. Headliny
>> Headliny <<
Správa o ocenených osobnostiach, ktoré dostali Krištáľové krídlo za rok 2013. Zmienka o tom, že
mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
STV JEDNOTKA, 16.00 hod. Správy
>> Krištáľové krídlo 2013 má 12 osobností <<
Reportáž z odovzdávania ocenenia Krištáľové krídlo 2013, zmienka o tom, že mimoriadnu cenu za
celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Krištáľové krídlo 2013 má 12 osobností <<
Reportáž (tá istá ako o 16.00 hod.) z odovzdávania ocenenia Krištáľové krídlo 2013, zmienka o tom, že
mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
TA3, 12.00 hod. Žurnál
>> Krištáľové krídlo 2013 <<
Reportáž z odovzdávania ocenenia Krištáľové krídlo 2013, zmienka o tom, že mimoriadnu cenu za
celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.

TA3, 16.00 hod. Správy
>> Krištáľové krídlo 2013 <<
Reportáž (tá istá ako o 12.00 hod.) z odovzdávania ocenenia Krištáľové krídlo 2013, zmienka o tom, že
mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
RÁDIO LUMEN, 17.30 hod. Infolumen
>> Ocenenia 17. ročníka Krištáľového krídla <<
Reportáž z odovzdávania ocenenia Krištáľové krídlo 2013, zmienka o tom, že mimoriadnu cenu za
celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
The Slovak Spectator (02/2014)
>> Brazil stokes interest of Slovak companies <<
Slovakia and Brazil are seeking new business opportunities.
BRK SOPK director Juraj Majtán sees Brazil as an attractive country for Slovak entrepreneurs. "Brazil is
a prospective country for Slovak companies, as its market is unsaturated in many areas and thus it offers a
lot of space for cooperation," Majtán told The Slovak Spectator.
21. 1. 2014
hnonline.sk
>> Slovenský biznis začal objavovať Gruzínsko <<
Analýza
Citovaný riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar: „Aktivity Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory sú zamerané na organizovanie a návštevy menších obchodných
delegácií podnikateľov, ktorí majú záujem o konkrétne obchody.
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Slovenský biznis začal objavovať Gruzínsko <<
Analýza (rovnaká ako na webe)
Citovaný riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar: „Aktivity Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory sú zamerané na organizovanie a návštevy menších obchodných
delegácií podnikateľov, ktorí majú záujem o konkrétne obchody.
PLUS JEDEN DEŇ
>> Zažiarili Pauhofová aj Krajčiová <<
Ešte správa z oceňovania Krištáľové krídlo 2013, zmienka o tom, že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo
dostal predseda SOPK Peter Mihók.
pluska.sk
>> Helena Krajčiová: Posledná žúrka pred pôrodom <<
Rovnaká správa z oceňovania Krištáľové krídlo 2013 ako v printovom vydaní, zmienka o tom, že
mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók, ktorý ako jediný zástupca
krajín strednej a východnej Európy a prvý Slovák nastúpil do funkcie predsedu Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory.
+ FOTO
KORZÁR
>> Ocenili aj osobnosti mesta kultúry <<
Krištáľové krídlo
Informácia o tom, že dvaja ocenení sa podieľali na projekte EHMK. Zmienka o tom, že mimoriadnu cenu
za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
korzar.sme.sk
>> Ocenili aj osobnosti mesta kultúry <<
Krištáľové krídlo
Informácia o tom, že dvaja ocenení sa podieľali na projekte EHMK. Zmienka o tom, že mimoriadnu cenu
za celoživotné dielo dostal predseda SOPK Peter Mihók.
ŽILINSKÝ VEČERNÍK (4/2014)

>> Imre Valášek: Všade vo svete sa platy športovcov zverejňujú <<
Rozhovor s generálnym manažérom žilinského hokeja, ktorý zároveň pripomína: „Ako prvý športový klub v
histórii Slovenska sme zverejnili všetky hráčske zmluvy a dokonca sme sa stali členmi Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory.“
22. 1. 2104
PLUS 7 DNÍ (4/2014)
>> Po novom <<
Článok o ocenených osobnostiach Krištáľovým krídlom 2013. Zmienka o tom, že laureátom ocenenia za
celoživotné dielo sa stal Peter Mihók, ktorý ako jediný zástupca krajín strednej a východnej Európy a prvý
Slovák vôbec vedie Svetovú komorovú federáciu Medzinárodnej obchodnej komory.
+ FOTO
TASR
>> SOPK: Podnikateľské prostredie bolo vlani v SR podľa 56 % podnikateľov nepriaznivé <<
Agentúrna správa o niektorých výsledkoch najnovšieho ekonomického prieskumu, ktorý medzi svojimi
členmi pravidelne koncom roka realizuje SOPK.
hnonline.sk
>> SOPK: Podnikateľom ubúda optimizmus. Horšie sa cítili iba počas krízy <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) o niektorých výsledkoch najnovšieho ekonomického prieskumu, ktorý
medzi svojimi členmi pravidelne koncom roka realizuje SOPK.
aktualne.sk
>> Podnikateľské prostredie bolo vlani podľa väčšiny podnikateľov nepriaznivé <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) o niektorých výsledkoch najnovšieho ekonomického prieskumu, ktorý
medzi svojimi členmi pravidelne koncom roka realizuje SOPK.
23. 1. 2014
openiazoch.zoznam.sk
>> Podnikateľské prostredie vníma negatívne 56 % podnikateľov <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) z predošlého dňa o niektorých výsledkoch najnovšieho ekonomického
prieskumu, ktorý medzi svojimi členmi pravidelne koncom roka realizuje SOPK.
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Slovensko prepadlo v rebríčku podnikania <<
Slovensko v najnovšom rebríčku agentúry Bloomberg na štrnástom mieste z 21 krajín východnej Európy a
centrálnej Ázie. V ňom odborníci hodnotili najlepšie podmienky pre biznis, pričom umiestnenia vytvorili na
základe dát z Eurostatu a údajov MMF.
Predseda SOPK Peter Mihók s umiestnením Slovenska v rebríčku nesúhlasí a výsledky prieskumu
spochybňuje. ,„Neviem, odkiaľ to autori tohto prieskumu zobrali. Fakty totiž ukazujú, že Slovensko patrí v
rámci hodnoteného regiónu určite medzi prvú tretinu krajín.“ Na druhej strane priznáva, že kroky, ktoré
urobila súčasná vláda, podnikateľskému prostrediu neprospeli.
hnonline.sk
>> Slovensko prepadlo v ďalšom rebríčku podnikania <<
Ten istý článok, tentoraz na webe Hospodárskych novín, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> P. MIHÓK: Prostredie pre biznis sa zhoršilo, ale opatrenia vlády ho nevyháňajú <<
Agentúrna správa z konferencie SOPK Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014, citovaný
predseda SOPK Peter Mihók v rozhovore pre TASR.

teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Prostredie pre biznis sa zhoršilo, ale opatrenia vlády ho nevyháňajú <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR, z konferencie SOPK Makroekonomické
proporcie vývoja v roku 2014, citovaný predseda SOPK Peter Mihók v rozhovore pre TASR.
TASR
>> P. MIHÓK: Rok 2013 znamenal zavŕšenie krízových dopadov na ekonomiku SR <<
Agentúrna správa z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na konferencii SOPK Makroekonomické
proporcie vývoja v roku 2014.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Rok 2013 znamenal zavŕšenie krízových dopadov na ekonomiku SR <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR, citácie z vystúpenia predsedu SOPK Petra
Mihóka na konferencii SOPK Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014.
aktuality.sk
>> Rok 2013 znamenal zavŕšenie krízových dopadov na ekonomiku Slovenska, tvrdí predseda SOPK
Peter Mihók <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na konferencii SOPK
Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014.
TASR
>> P. KAŽIMÍR: Pri výbere daní budeme ako rotvajleri <<
Agentúrna správa z vystúpenia ministra financií P. Kažimíra na konferencii SOPK Makroekonomické
proporcie vývoja v roku 2014.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> P. Kažimír: Pri výbere daní budeme ako rotvajleri <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR z vystúpenia ministra financií P. Kažimíra na
konferencii SOPK Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014.
sme.sk
>> Kažimír: Krátenie daní je hrdelný zločin <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) z vystúpenia ministra financií P. Kažimíra na konferencii SOPK
Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014.
hnonline.sk
>> Kažimír: Pri výbere daní budeme ako rotvajleri <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) z vystúpenia ministra financií P. Kažimíra na konferencii SOPK
Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014.
aktuality.sk
>> Pri výbere daní budeme ako rotvajleri. Kažimír nazýva krátenie daní hrdelným zločinom <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) z vystúpenia ministra financií P. Kažimíra na konferencii SOPK
Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014.
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Viac ako polovica podnikateľov vníma podmienky negatívne<<
Agentúrna správa agentúry SITA uverejnená na jej webe, údaje z ekonomického prieskumu SOPK medzi
jej členmi.
banky.sk
>> Firmy vnímajú podnikateľské prostredie na Slovensku negatívne <<
Tá istá agentúrna správa (SITA), údaje z ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi.
STV JEDNOTKA, 16.00 hod. Správy STV
>> Podnikateľov trápia vysoké dane a korupcia <<
Reportáž o výsledkoch ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi, vyjadrenia predsedu SOPK
Petra Mihóka a predsedu Ekonomického výboru SOPK Ladislava Vaškoviča.

STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Podnikateľov trápia vysoké dane a korupcia <<
Tá istá reportáž (ako o 16.00 hod.) o výsledkoch ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi,
vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka a predsedu Ekonomického výboru SOPK Ladislava
Vaškoviča.
STV DVOJKA, 21.30 hod. Správy a komentáre
>> Podnikateľov trápia vysoké dane a korupcia <<
Tá istá reportáž (ako o 16.00 a 19.00 hod.) o výsledkoch ekonomického prieskumu SOPK medzi jej
členmi, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka a predsedu Ekonomického výboru SOPK Ladislava
Vaškoviča.
RÁDIO LUMEN, 17.30 hod. Infolumen
>> Rok 2013 znamenal zavŕšenie krízových dopadov na slovenskú ekonomiku <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka z hodnotenia roka 2013 na konferencii SOPK
o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
etrend.sk
>> Do čoho sa to zas banky namočili <<
Najdôležitejšie udalosti dňa v skratke TREND 24
Podnikateľské prostredie na Slovensku vnímalo vlani negatívne 56 % firiem. Vyplýva to z ekonomického
prieskumu, ktorý pravidelne v závere roka uskutočňuje Slovenská obchodná a priemyselná komora
medzi svojimi členmi. Pozitívne hodnotenie prejavili len 2 % opýtaných, zvyšných 42 % si myslí, že sa v
porovnaní s rokom 2012 podnikateľské prostredie nezmenilo. Anketa hodnotila podnikanie na Slovensku z
troch hľadísk, a to zo všeobecného pohľadu na podnikanie v roku 2013, z pohľadu hospodárskej politiky
štátu a návrhov opatrení pre vládu SR, či z hľadiska zhodnotenia rizík pre podnikateľskú činnosť.
hnonline.sk
>> Žiaci majú mať šancu pracovať v odbore, ktorý študovali <<
Píše: minister školstva Dušan Čaplovič pre Hospodárske noviny
Téma: Zoznam študijných a učebných odborov, ktorý má zohľadňovať potreby trhu práce – zmienka
o tom, že na zozname participovala RÚZ, AZZZ, SOPK a ďalšie zamestnávateľské a profesijné inštitúcie.
TA3, 12.30 hod. Ekonomika
>> Slovenská ekonomika <<
Čítaná správa:
Rok 2013 priniesol zavŕšenie dôsledkov krízy na našu ekonomiku. Uviedol to predseda Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Mnohé opatrenia vlády označil za kontraproduktívne,
vyzdvihol však naštartovanie systému výberu daní. Ten má znížiť podiel čiernej ekonomiky, ktorá
deformuje naše podnikateľské prostredie. Upozornil tiež na dlhodobé problémy Slovenska v oblastiach
vzdelávania, vedy a výskumu či inovačných politík.
TA3, 15.00 hod. Ekonomika
>> Slovenská ekonomika <<
Tá istá čítaná správa ako v bloku o 12.30 hod., citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TA3, 16.00 hod. Správy
>> Firmy chcú menej únikov <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom (na konferencii SOPK o makroekonomickej prognóze
na rok 2014).

24. 1. 2014
TA3, 12.30 hod. Ekonomika
>> Firmy chcú menej únikov <<
Ten istý rozhovor (ako deň predtým o 16.00 hod.) s predsedom SOPK Petrom Mihókom (na konferencii
SOPK o makroekonomickej prognóze na rok 2014).
PRAVDA
>> Podnikateľské prostredie vníma negatívne 56 % podnikateľov <<
Agentúrna správa (SITA), údaje z ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi.
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Našu ekonomiku čaká lepší rok <<
Agentúrna správa (TASR) z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na konferencii SOPK
Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014.
ŠPORT
>> Stručne <<
Prehľad udalostí:
Podnikateľské prostredie na Slovensku vnímalo vlani negatívne 56 % firiem. Vyplýva to z ekonomického
prieskumu, ktorý uskutočňuje Slovenská obchodná a priemyselná komora.
Új Szó
>> Akár 55 % főlé is emelkedhet a tavalyi hiány <<
Agentúrna správa z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka a ministra financií P. Kažimíra na
konferencii SOPK Makroekonomické proporcie vývoja v roku 2014.
TASR
>> T: MALATINSKÝ: Dohoda o minimálnej mzde má byť dialóg <<
Reakcia ministra hospodárstva na návrh KOZ, aby minimálna mzda vzrástla na úroveň 60 % priemerného
mesačného zárobku v hospodárstve, čo je asi 496 €, pričom súčasná je 352 €. Zmienka o tom, že reakcia
odznela po konferencii SOPK o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Dohoda o minimálnej mzde má byť dialóg <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR – Reakcia ministra hospodárstva na návrh
KOZ, aby minimálna mzda vzrástla na úroveň 60 % priemerného mesačného zárobku v hospodárstve.
Zmienka o tom, že reakcia odznela po konferencii SOPK o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
hnonline.sk
>> Malatinský súhlasí so zvyšovaním minimálnej mzdy. Odborári však chcú priveľa <<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia ministra hospodárstva na návrh KOZ o zvýšení minimálnej
mzdy, zmienka o tom, že reakcia odznela po konferencii SOPK o makroekonomickej prognóze na rok
2014.
aktuality.sk
>> Dohoda o minimálnej mzde má byť dialóg, upozornil Malatinský <<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia ministra hospodárstva na návrh KOZ o zvýšení minimálnej
mzdy, zmienka o tom, že reakcia odznela po konferencii SOPK o makroekonomickej prognóze na rok
2014.
RÁDIO LUMEN, 17.30 hod. Infolumen
>> Dohoda o minimálnej mzde má byť dialóg, uviedol to minister hospodárstva Malatinský <<
Reakcia ministra hospodárstva na návrh KOZ o zvýšení minimálnej mzdy, zmienka o tom, že reakcia
odznela po konferencii SOPK o makroekonomickej prognóze na rok 2014.

TASR
>> P. KAŽIMÍR: Témou v rezorte financií bude v roku 2014 aj daň z nehnuteľností <<
Témami tohto roka budú pre ministerstvo financií daň z nehnuteľností, daňové výdavky, kapitálový trh,
ochrana spotrebiteľa najmä vo vzťahu k nebankovým subjektom a školstvo. Uviedol to vo štvrtok (23.1.) na
konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) šéf rezortu financií Peter Kažimír.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Témou v rezorte financií bude v roku 2014 aj daň z nehnuteľností <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR – z vystúpenia ministra financií P. Kažimíra
na konferencii SOPK o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
aktuality.sk
>> Kažimír zverejnil top témy ministerstva financií. Nechýba daň z nehnuteľností <<
Tá istá agentúrna správa (TASR)– z vystúpenia ministra financií P. Kažimíra na konferencii SOPK
o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
openiazoch.zoznam.sk
>> Téma roka 2014 v rezorte financií: Daň z nehnuteľností <<
Tá istá agentúrna správa (TASR)– z vystúpenia ministra financií P. Kažimíra na konferencii SOPK
o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
Rádio Slovensko, 12.30 hod. Z prvej ruky
>> Podnikateľské prostredie na Slovensku <<
Diskusná relácia naživo
Hosť v štúdiu: predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
Témy: prečo si SOPK robí ekonomický prieskum medzi svojimi členmi, výsledky prieskumu
Ďalší hostia: Igor Kiss, riaditeľ IHP a poradca premiéra Pavel Kárász (zo záznamu)
STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Chcú obmedziť firmy z daňových rajov <<
Časť slovenských podnikateľov chce, aby boli z verejného obstarávania vylúčené firmy, ktoré sídlia v
daňových rajoch. Podľa obchodnej a priemyselnej komory majú takéto firmy obrovskú konkurenčnú
výhodu."
Peter Mihók, predseda SOPK: „Som absolútne proti tomu, aby firmy z daňových rajov sa zúčastňovali
verejného obstarávania, aby vyhrávali toto verejné obstarávanie, aby sa zúčastňovali na čerpaní fondov
Európskej únie.“
TA3, 19.50 hod. Dobré správy
>> Krištáľové krídlo 2013 <<
Zmienka o tom, že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal aj predseda SOPK Peter Mihók.
25. 1. 2014
Új Szó
>> Elhibázott Fico gazdaságpolitikája <<
Pozsony. A szlovákiai cégvezetők csaknem kétharmada szerint tavaly tovább romlott a vállalkozói
környezet az országban – derül ki a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) tegnap közzétett
felméréséből, amely szerint a vállalkozók helyzetét a cégvezetők alig 2 százaléka értékeli pozitívan.
(SITA)
26. 1. 2014
TASR
>> J. TÓTH: Slovensko by v roku 2014 nemala zasiahnuť deflácia <<
Nepredpokladáme ako ústredný scenár defláciu, ak si ju definujeme ako viacero mesiacov viac negatívnej
inflácie, uviedol vo štvrtok (23. 1.) na 17. ročníku konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory (SOPK) viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ján Tóth.

teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Slovensko by v roku 2014 nemala zasiahnuť deflácia <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR – z vystúpenia viceguvernéra NBS J. Tótha
na konferencii SOPK o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovensko by v roku 2014 nemala zasiahnuť deflácia <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) – z vystúpenia viceguvernéra NBS J. Tótha na konferencii SOPK
o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
aktuality.sk
>> V roku 2014 by Slovensko nemala asiahnuť deflácia, tvrdí viceguvernér NBS Ján Tóth <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) – z vystúpenia viceguvernéra NBS J. Tótha na konferencii SOPK
o makroekonomickej prognóze na rok 2014.
27. 1. 2014
Báječná žena (05/2014)
>> Slovenské nobelovky rozdané <<
Článok o 17. ročníku odovzdávania prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo, zmienka o tom, že mimoriadnu
cenu za celoživotné dielo získal aj predseda SOPK Peter Mihók.
NITRIANSKE NOVINY (03/2014)
>> Mzdy sú u nás nízke <<
Biznismeni z nitrianskeho regiónu diskutovali v Nitre s podpredsedom vlády o problémoch v podnikaní.
Vo veľmi nelichotivej situácii je Slovensko v čerpaní prostriedkov z Európskej únie. Povedal to
podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny na stretnutí s podnikateľmi z nitrianskeho regiónu.
Novoročné klubové stretnutie pripravila Slovenská obchodná a priemyselná komora
28. 1. 2014
>> ŽILINSKÝ VEČERNÍK (5/2014)
>> Vlci to na Baranov nevedia, play-off stále realitou <<
Avízo na posledné zápasy základnej časti extraligy.
Text pod foto:
MsHK Žilina - transparentný klub, člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
ŠARM (5/2014)
>> Bez pomoci by nespieval <<
Článok o 17. ročníku odovzdávania prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo, zmienka o tom, že mimoriadnu
cenu za celoživotné dielo získal aj predseda SOPK Peter Mihók.
KYSUCKÉ NOVINY (03/2014)
>> Výber školy by nemal byť len formalitou <<
Profil Strednej odbornej školy technickej Čadca
Opodstatnenosť kvality školy je zdôraznená aj tým, že Žilinský samosprávny kraj a SOPK školu vybrali za
Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Pre jeho získanie bolo potrebné naplniť nielen personálne, ale
aj materiálne vybavenie školy a dlhodobo dosahovať veľmi dobré výsledky v oblasti vzdelávania,
rekvalifikácie a spolupráce s firmami.

30. 1. 2014
sme.sk
>> Vážny varoval pred odlivom mladých, ak sa nezdvihnú mzdy <<
Biznismeni z nitrianskeho regiónu diskutovali v Nitre s podpredsedom vlády o problémoch v podnikaní.
Vo veľmi nelichotivej situácii je Slovensko v čerpaní prostriedkov z Európskej únie. Povedal to
podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny na stretnutí s podnikateľmi z nitrianskeho regiónu.
Novoročné klubové stretnutie pripravila Slovenská obchodná a priemyselná komora
mojdom.zoznam.sk
>> Divákom Krištáľového krídla behali zimomriavky po chrbte <<
Článok o 17. ročníku odovzdávania prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo, zmienka o tom, že mimoriadnu
cenu za celoživotné dielo získal aj predseda SOPK Peter Mihók.
31. 1. 2014
ŠPORT
>> Majú svoje krídla <<
Článok o 17. ročníku odovzdávania prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo, zmienka o tom, že mimoriadnu
cenu za celoživotné dielo získal aj predseda SOPK Peter Mihók.

