SOPK v médiách – september 2014
1. 9. 2014
sme.sk
>> Slovenské firmy vítajú Ficovu kritiku sankcií voči Rusku >>
Sankcie nič neriešia, iba vyvolávajú ďalšie odvetné sankcie. Je to ako nikam
nevedúca studená vojna, ktorá poškodzuje hospodárstvo.
Takto sa dajú čítať odpovede zástupcov firiem, keď sa ich spýtate, či súhlasia s
postojom premiéra Roberta Fica vyhradiť si právo odmietnuť niektoré sankcie.
AZZZ spolu so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a združením
najväčších zamestnávateľov u nás, Klubom 500, písali nedávno premiérovi aj list.
2. 9. 2014
SME
>> Náš biznis Ficove slová víta <<
Ten istý článok ako predošlý (uverejnený na webe denníka), uverejnený v printovom
vydaní denníka na druhý deň. Zmienka o SOPK.
3. 9. 2014
Nový Čas
>> Ako ohrozia Slovensko? <<
Tá istá téma ako v predchádzajúce dva dni v denníku SEM – sankcie EÚ voči Rusku
a názor slovenských podnikateľov na ne a list zamestnávateľov a podnikateľov
premiérovi Robertovi Ficovi. Spomínaná SOPK ako jeden z autorov listu.
cas.sk
>> Odborníci varujú pred rastom nezamestnanosti a znižovaním životnej úrovne: Ako
ohrozia nové sankcie Slovákov?! <<
Ten istý článok uverejnený aj na webe denníka Nový Čas. Zmienka o SOPK.
sme.sk
>> Ruské tržby nadovšetko <<
Komentár na margo sankcií EÚ voči Rusku, spomína sa list zamestnávateľských
organizácií adresovaný premiérovi Robertovi Ficovi a v tej súvislosti aj SOPK.
4. 9. 2014
SME
>> Ruské tržby nadovšetko <<
Komentár na margo sankcií EÚ voči Rusku (predchádzajúci deň uverejnený na webe
denníka Sme), uverejnený tentoraz v printovom vydaní denníka na druhý deň.
Zmienka o SOPK.

sme.sk
>> Podnikateľ Výboh: Fica s Kaliňákom stretávam občas >>
Rozhovor
Podnikateľ Miroslav Výboh vraví, že politici mu nikdy nepriniesli žiaden kšeft.
Vypovedali ste, že sa v súčasnosti venujete už len developerským projektom. O aké
projekty ide?
„Radšej by som sa v tom nevŕtal. Kúpil som bývalú budovu Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory (na Gorkého ulici v Bratislave, pozn. red.), ktorá stojí oproti
môjmu bývalému sídlu. A túto budovu renovujeme.“
Korzár
>> Bude sa dať hlásiť na nové odbory <<
Článok o tom, že ministerstvo školstva zaraďuje do sústavy odborov vzdelávania
odbory, ktoré si žiada prax a zamestnávatelia.
Zmienka o tom, že o jednu z úprav v novele zákona o stredných školách v tejto
súvislosti požiadala SOPK.
8. 9. 2014
TASR
>> SOPK a MH chcú demonštrovať rozdielnu kvalitu výrobkov v krajinách V4 a EÚ<<
Agentúrna správa o výsledkoch stretnutia členov Predstavenstva SOPK a ministra
hospodárstva. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Nie je zdravé, keď tie isté
výrobky v tých istých reťazcoch, od tých istých výrobcov majú inú kvalitu na trhoch
týchto štyroch krajín a inú v pôvodnej 15.“. Mnohí Slováci preto podľa neho chodia
nakupovať do susedného Rakúska, kde dostanú vyššiu kvalitu za rovnakú alebo
dokonca nižšiu cenu. „Podmienky na vnútornom trhu majú byť identické pre
všetkých, ktorí sa na jeho realizácii podieľajú.“
teraz.sk
>> Budú demonštrovať rozdielnu kvalitu výrobkov v krajinách V4 a EÚ <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.
Slovenský rozhlas, Rádio Regina Bratislava, 17.00 hod. Žurnál Rádia Regina
>> Rakúšania majú kvalitnejšie potraviny či pracie prostriedky ako Slováci rovnakej
značky za podobnú cenu <<
Téma: Rozdielna kvalita a cena rovnakých výrobkov od tých istých výrobcov
v krajinách V4 a vo zvyšku EÚ – viď správa vyššie (pripravovaná kampaň
ministerstva hospodárstva v spolupráci s obchodnými komorami V4.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka. „Nakúpime tie isté výrobky v tých istých
sieťach u nás a v Rakúsku a následne porovnáme ich cenu a obsah a výsledky
predstavíme verejnosti.“
Slovenský rozhlas, Rádio FM, 17.00 hod. Správy
>> Obchodné komory krajín V4 chcú poukázať na rozdiel v kvalite tovarov v krajinách
únie <<
Ten istý príspevok. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, 18.00 hod. Rádiožurnál Slovenského
rozhlasu
>> Kampaň ministerstva za kvalitnejšie výrobky <<
Ten istý príspevok. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
openiazoch.zoznam.sk
>> SOPK podporuje vládu v otázke sankcií voči Rusku <<
SOPK podporuje postoj Vlády SR v otázke sankcií voči Rusku. „My sme sa veľmi
jednoznačne v diskusii vyjadrili. Vyjadrili sme podporu vláde v otázkach sankcií.
Sankcie vnímame z hľadiska podnikateľského prostredia a z hľadiska stability
prostredia ako cudzí prvok, ktorý do podnikania nepatrí,“ povedal v pondelok po
rokovaní SOPK s ministrom hospodárstva Pavlom Pavlisom predseda komory
Peter Mihók.
9. 9. 2014
Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, 7.00 hod. Rádiožurnál Slovenského
rozhlasu
>> Kampaň ministerstva za kvalitnejšie výrobky <<
Ten istý príspevok, ktorý bol odvysielaný večer predtým o 18.00 hod. Vyjadrenia
predsedu SOPK Petra Mihóka.
Hospodárske noviny
>> Výrobky na európskych pultoch sa líšia <<
Článok o pripravovanej spoločnej iniciatíve SOPK a MH SR počas slovenského
predsedníctva V4, ktorej cieľom je poukázať na rozdiely v kvalite a cenách výrobkov
predávaných v rovnakých obchodných reťazcoch v krajinách V4 a zvyšku EÚ (po
rokovaní Predstavenstva SOPK s ministrom hospodárstva).
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, 8.00 hod. Správy
>> Snaha o lepšie podnikateľské prostredie <<
Príspevok o ďalšom z výstupov z rokovania Predstavenstva SOPK a ministra
hospodárstva. Zlepšenie podnikateľského prostredia a návrhy SOPK. Vyjadrenia
predsedu SOPK Petra Mihóka, že komora pripraví návrhy, ktoré následne minister
Pavlis predloží na rokovanie vlády.
TASR
>> Zamestnávateľov znepokojuje u elektriny výška tarify za prevádzkovanie systému
<<
Zamestnávateľské organizácie – RÚZ, SOPK a Klub 500 – vyjadrujú hlboké
znepokojenie nad rozhodnutím ÚRSO zvýšiť s účinnosťou od 20. augusta 2014 u
elektriny tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) viac ako o 10 %. Informoval o tom
v spoločnom vyhlásení RÚZ, SOPK a Klubu 500 tajomník RÚZ Martin Hošták.
teraz.sk
>> Zamestnávateľov znepokojuje u elektriny tarifa za prevádzku systému <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, uverejnená na jej
spravodajskom portáli. Zmienka o SOPK.

sme.sk
>> Firmy kritizujú úrad za zvýšenie tarifných platieb za elektrinu <<
Tá istá agentúrna správa TASR. Zmienka o SOPK.
sme.sk
>> Fico hovoril o lacnejšej elektrine, zo dňa na deň zdražela <<
Autorský/redakčný text vychádzajúci z agentúrnej správy o spoločnom stanovisku
zamestnávateľských inštitúcií – SOPK, RÚZ a Klubu 500.
TASR
>> ENERGIA: ÚRSO konal pri tarife za prevádzkovanie systému striktne podľa
zákona <<
Reakcia ÚRSO na spoločné vyhlásenie zamestnávateľských inštitúcií –SOPK, RÚZ
a Klubu 500 – k zvýšeniu tarify za prevádzkovanie systému.
energia.sk
>> Zamestnávatelia kritizujú kontroverzné zvýšenie TPS <<
Článok o nesúhlasnom stanovisku zamestnávateľov (SOPK, RÚZ a Klub 500)
k zvýšeniu tarify za prevádzkovanie systému. Citácie zo spoločného vyhlásenia.
pravda.sk
>> Firmy kritizujú regulačný úrad za vyšší poplatok <<
Agentúrna správa tlačovej agentgúry SITA – tá istá téma ako vyššie, zmienka
o SOPK.
etrend.sk
>> Podnikatelia kritizujú regulačný úrad, zvýšil im ceny elektriny <<
Tá istá agentúrna správa SITA, zmienka o SOPK.
aktualne.sk
>> Zamestnávatelia kritizujú regulačný úrad. Od augusta zvýšil tarifu <<
Tá istá agentúrna správa SITA, zmienka o SOPK.
10. 9. 2014
SME
>> Soták kritizuje, že cena elektriny náhle stúpla <<
Rovnaká téma, tentoraz spracovaná v printovom vydaní denníka (v časti ekonomika).
Zmienka o SOPK.
SME
>> Vyššie účty pobúrili firmy <<
Rovnaká téma, článok uverejnený na titulnej strane denníka. Zmienka o SOPK.
Hospodárske noviny
>> Biznis znepokojujú poplatky za elektrinu <<
Krátka správa o spoločnom vyhlásení zamestnávateľských inštitúcií – tá istá téma
ako vyššie, zmienka o SOPK.

Pravda
>> Zamestnávatelia kritizujú regulačný úrad<<
Agentúrna správa SITA o téme ako vyššie, zmienka o SOPK.
Roľnícke noviny
>> Proti rozdielom v kvalite <<
Agentúrna správa TASR o pripravovanej iniciatíve obchodných komôr krajín V4 a MH
SR, ktorej cieľom bude poukázať na rozdiely v kvalite produktov predávaných
v rovnakých obchodných reťazcoch vo V4 a zvyšku EÚ. Dohodli sa na tom predseda
SOPK Peter Mihók a minister hospodárstva Pavol Pavlis.
11. 9. 2014
TASR
>> AMCHAM: Zvyšovanie cien elektriny znevýhodňuje investičné prostredie v SR <<
Agentúrna správa o tom, že s rozhodnutím ÚRSO zvýšiť pri elektrine tarifu za
prevádzkovanie systému, nesúhlasí ani Americká obchodná komora v SR.
Pripomienka, že rozhodnutie ÚRSO už kritizovali RÚZ, SOPK a Klub 500.
teraz.sk
>> Zvyšovanie cien elektriny znevýhodňuje investičné prostredie v SR <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, uverejnená na jej
spravodajskom portáli. Zmienka o SOPK.
15. 9. 2014
The Slovak Spectator, 30/2014
>> Firms slash high electricity bills <<
Tá istá téma – nesúhlas zamestnávateľov s rozhodnutím ÚRSO zvýšiť pri elektrine
tarifu za prevádzkovanie systému. Zmienka o SOPK.
16. 9. 2014
Obecné noviny, 37/2014
>> Zamestnávatelia potrebujú odborne vzdelaných stredoškolákov <<
Článok o návšteve predsedu TSK Jaroslava Bašku dvoch spoločností v Ilave, ktoré
na jar podpísali memorandum o spolupráci so strednou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti kraja. Spoločnosť Enics Slovakia, s. r. o., chce situáciu s nedostatkom
odbornej pracovnej sily na trhu riešiť aj vytvorením Platformy elektrotechnických
firiem v Trenčianskom kraji, na vytvorení ktorej spolupracuje s TnUAD a SOPK.
Transport a logistika, 09/2014
>> Užitočná spolupráca školy a podniku <<
Článok o spolupráci Strednej odbornej školy v Martine so spoločnosťou Gebrüder
Weiss, ktorá jej pomáha v teoretickej i praktickej príprave študentov v novom
študijnom odbore logistika. Odporúčanie na založenie študijného odboru získala
škola od troch významných inštitúcií – Technickej univerzity v Košiciach, Komory
logistických audítorov v Martine a od Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory

Transport a logistika, 09/2014
>> Automobilový priemysel je úspechom regiónu <<
Článok o Kongrese malých a stredných podnikateľov krajín V4. Informácia o tom, že
organizátorom kongresu v Žiline bola Žilinská RK SOPK, Slovensko-poľská
obchodná komora a Regionalna izba gospodarcza w Katowicach.
Tovar a predaj, 09/2014; 10/2014
>> Už by sme sa mohli odlepiť od dna <<
Rozhovor s prezidentom Zväzu obchodu a cestovného ruchu Pavlom Konštiakom.
V rámci CV informácia o tom, že v roku 2000 sa stal členom výkonného výboru
Sekcie obchodu SOPK.
18. 9. 2014
TREND
>> Elektrina kopať ešte len začne <<
Článok, ktorý vychádzal z udalostí okolo zvýšenia tarify za prevádzkovanie systému
pri elektrine, o ktorom rozhodol ÚRSO. Zmienka o tom, že nesúhlas verejne
prezentovali 3 zamestnávateľské inštitúcie – SOPK, RÚZ a Klub 500.
22. 9. 2014
Trenčianske noviny, 37/2014
>> Zamestnávatelia potrebujú odborne vzdelaných stredoškolákov <<
Článok o návšteve predsedu TSK Jaroslava Bašku dvoch spoločností v Ilave, ktoré
na jar podpísali memorandum o spolupráci so strednou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti kraja. Spoločnosť Enics Slovakia, s. r. o., chce situáciu s nedostatkom
odbornej pracovnej sily na trhu riešiť aj vytvorením Platformy elektrotechnických
firiem v Trenčianskom kraji, na vytvorení ktorej spolupracuje s TnUAD a SOPK.
Žilinské noviny, 37/2014
<< Nádrž neslúži, len špatí <<
V októbri 2010 sa roztrhla v obci protipovodňová hrádza. Tá nevydržala prítoky vody
počas povodne. Obec čaká štyri roky na jej odstránenie. Zatiaľ sa tak nestalo,
pretože musí rozhodnúť súd. Konečný verdikt má dať Rozhodcovský súd SOPK.
23. 9. 2014
sme.sk
>> V Snežnici už majú utrhnutú nádrž ako raritu <<
Rovnaký článok tej istej autorky, uverejnený deň predtým v Žilinských novinách.
Zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
Kysucké noviny, 37/2014
>> V Snežnici je raritou utrhnutá retenčná reťaz, niektorí si ju fotia <<
Rovnaký článok tej istej autorky, uverejnený deň predtým v Žilinských novinách
a v ten istý deň na webe denníka SME. Zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.

TASR
>> ŠKOLSTVO: TSK podpísal ďalšie memorandá o spolupráci medzi školami
a firmami <<
Prvé memorandum uzatvoril TSK, SPŠ v Novom Meste nad Váhom, Trenčianska RK
SOPK a Zväz automobilového priemyslu so 14 významnými zamestnávateľmi z
regiónu stredného Považia.
Druhé memorandum podpísal TSK, Spojená škola v Novákoch, AZZZ SR, Zväz
chemického a farmaceutického priemyslu SR a Trenčianska RK SOPK s deviatimi
významnými zamestnávateľmi z regiónu hornej Nitry
teraz.sk
>> Trenčiansky kraj podpísal ďalšie memorandá o spolupráci škôl a firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, uverejnená na jej
spravodajskom portáli. Zmienka o Trenčianskej RK SOPK.
sme.sk
>> TSK podpísal ďalšie memorandá o spolupráci medzi školami a firmami <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, prevzatá zo servisu TASR. Zmienka
o Trenčianskej RK SOPK.
Noviny Stredného Považia, 37/2014
>> Zamestnávatelia potrebujú odborne vzdelaných stredoškolákov <<
Článok o návšteve predsedu TSK Jaroslava Bašku dvoch spoločností v Ilave, ktoré
na jar podpísali memorandum o spolupráci so strednou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti kraja. Spoločnosť Enics Slovakia, s. r. o., chce situáciu s nedostatkom
odbornej pracovnej sily na trhu riešiť aj vytvorením Platformy elektrotechnických
firiem v Trenčianskom kraji, na vytvorení ktorej spolupracuje s TnUAD a SOPK.
Hornonitrianske noviny, 37/2014
>> Zamestnávatelia potrebujú odborne vzdelaných stredoškolákov <<
Ten istý článok ako predchádzajci, zmienka o SOPK.
24. 9. 2014
Hospodárske noviny
>> DISKUSIA V HN: Stačilo by málo – riadiť sa zdravým rozumom <<
Komentár predsedu Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Borisa Paulena
o sankciách voči Rusku.
komentare.hnonline.sk
>> Stačilo by len málo – riadiť sa zdravým rozumom <<
Ten istý komentár predsedu Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Borisa
Paulena o sankciách voči Rusku uverejnený na webe denníka.
GoodWill, 09/2014, 10/2014
>> Zákon o energetickej efektívnosti <<
Zamestnávateľské organizácie znepokojuje výška tarify za prevádzkovanie systému
(TPS) započítaná do ceny elektriny. ÚRSO zvýšil s účinnosťou od 20. 8. túto tarifu
viac ako o 10 %. Spoločné vyhlásenie proti tomu vydali SOPK, RÚZ a Klub 500.

25. 9. 2014
Kysucké ECHO, 19/2014
>> Utrhnutú nádrž majú ako raritu <<
V októbri 2010 sa roztrhla v obci protipovodňová hrádza. Tá nevydržala prítoky vody
počas povodne. Obec čaká štyri roky na jej odstránenie. Zatiaľ sa tak nestalo,
pretože musí rozhodnúť súd. Konečný verdikt má dať Rozhodcovský súd SOPK.
26. 9. 2014
TASR
>> Najvyšší predstavitelia Svetovej komorovej federácie rokovali v Bratislave <<
Prijatím u predsedu vlády SR Roberta Fica sa zavŕšilo dvojdňové zasadnutie
Predsedníctva Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory na
Slovensku. Zasadnutie viedol predseda federácie, predseda SOPK Peter Mihók
Jednou z tém počas stretnutia s premiérom bola otázka sankcií EÚ a USA voči
Ruskej federácii. Podľa Svetovej komorovej federácie sankcie nikdy v histórii
nesplnili svoj účel, skôr vytvárali podmienky pre čierny alebo špekulatívny obchod,
aby sa ich darilo obchádzať.
pravda.sk
>> Sankcie škodia, zhodli sa obchodné komory s Ficom <<
Správa prevzatá z agentúry SITA o stretnutí členov Predsedníctva Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory na čele s predsedom
federácie, predsedom SOPK Petrom Mihókom s premiérom Robertom Ficom.
banky.sk
>> Sankcie škodia, tvrdia zástupcovia svetových komôr <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predchádzajúca. Zmienka o predsedovi SOPK
Peetrovi Mihókovi.
webnoviny.sk
>> Sankcie škodia, tvrdia zástupcovia svetových komôr <<
Agentúrna správa SITA (rovnaká ako predchádzajúce dve) uverejnená na jej
spravodajskom portáli.
JOJ, Veľké noviny, 19.30 hod.
>> Svetoví podnikatelia a premiér <<
Reportáž o stretnutí členov Predsedníctva Svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory na čele s predsedom federácie, predsedom
SOPK Petrom Mihókom s premiérom Robertom Ficom. Vyjadrenia predsedu
SOPK Petra Mihóka k téme sankcií voči Rusku.
27. 9. 2014
Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, Sobotné dialógy, 12.10 hod.
>> Kúpa Slovenských elektrární; Znížené dodávky plynu; Zníženie cien plynu;
Vysoké ceny elektrickej energie; Zlepšenie podnikateľského prostredia <<
Diskusná relácia, hostia: minister hospodárstva Pavol Pavol Pavlis a predseda
parlamentného hospodárskeho výboru a poslanec KDH Ján Hudacký.

Otázka moderátora smerujúca k vysokým cenám elektriny, odvolávka na publikované
názory podnikateľských inštitúcií, zmienka aj o SOPK.
30. 9. 2014
Hospodárske noviny (Zaradenie: Investície do regiónov)
>> Problém číslo jeden pre Žilinu? Diaľnice <<
Viackrát citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
hnporadna.hnonline.sk
>> Problém číslo jeden pre Žilinu? Diaľnice <<
Tá istá téma uverejnená na webe denníka, opäť citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK
Ján Mišura.
Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu, 22.00
hod.
>> Znižovanie skleníkových plynov <<
Téma: Plánovanú mieru znižovania skleníkových plynov, podielu energetických
zdrojov na energetickom mixe či zvyšovania energetickej efektívnosti na roky 2020
až 2030 považujú zástupcovia V4 spolu s Bulharskom a Rumunskom za príliš
ambicióznu. Na októbrovom summite EÚ chcú spoločne lobovať za zmiernenie
plánov. Hlavným argumentom je konkurencieschopnosť priemyslu. Vyjadrenia
predsedu SOPK Petra Mihóka.
Stratégie, 09/2014
>> Spoločnosti realizujúce shopper marketing 2014 <<
Členstvo v asociáciách/sieťach

Priemerný počet
Vybraní klienti 2014
stálych zamestnancov
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