SOPK v médiách
marec 2017
1. 3. 2017
TASR
>> ENERGIA: V SR podľa zamestnávateľov a komôr pretrvávajú vysoké ceny elektriny <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie zamestnávateľských združení, podnikateľských asociácií a
obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku.
Téma: Vysoké ceny elektriny na Slovensku.
Informácia o tom, že k spoločnému stanovisku sa okrem RÚZ a AZZZ pripojila aj SOPK, PAS, AmCham v
SR, Slovensko-rakúska obchodná komora, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská
obchodná komora v SR a Švédska obchodná komora na Slovensku.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> V SR podľa zamestnávateľov a komôr pretrvávajú vysoké ceny elektriny <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) zo spoločnej tlačovej konferencie zamestnávateľov,
zmienka o SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> V SR podľa zamestnávateľov a komôr pretrvávajú vysoké ceny elektriny <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) zo spoločnej tlačovej konferencie zamestnávateľov,
zmienka o SOPK.
energia.dennikn.sk
>> Do systému regulácie energetiky majú čo povedať aj zamestnávatelia <<
Téma: tá istá ako v predošlých správach: Deväť asociácií združujúcich najväčších slovenských
zamestnávateľov, výrobcov a obchodné komory opätovne spojilo svoje sily. Hlásia sa o slovo pri tvorbe
transparentnejšieho regulačného rámca a legislatívneho procesu a inštitucionálnej rekonštrukcii ÚRSO.
Zmienka, že k iniciatíve sa pripojila aj SOPK.
pravda.sk
>> Firmy a zahraničné obchodné komory lobujú za nezávislý regulačný úrad <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach.
Opäť zmienka o tom, že pod spoločným stanoviskom zamestnávateľov a komôr je podpísaná aj SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovenskí podnikatelia volajú po transparentnom regulačnom prostredí <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach.
Opäť zmienka o tom, že pod spoločným stanoviskom zamestnávateľov a komôr je podpísaná aj SOPK.
venergetike.sk
>> Transparentné regulačné prostredie potrebujeme, tvrdia slovenskí podnikatelia <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach.
Opäť zmienka o tom, že pod spoločným stanoviskom zamestnávateľov a komôr je podpísaná aj SOPK.
GoodWill
>> Ekonomické výzvy dneška majú nebývalé rozmery <<
Článok z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na konferencii SOPK o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2017.
3. 3. 2017
TASR
>> OZNÁMENIE: TK Žilinskej RK SOPK <<
Oznámenie o tlačovej konferencii pri príležitosti výročného Zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.

7. 3. 2017
Hospodárske noviny
>> Kolóny budú čoskoro siahať až do Česka a Poľska <<
Téma: Biznis na severe komplikujú nedokončené diaľnice
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
TASR
>> B. Paulen: Trenčianska regionálna komora SOPK musí reagovať na zmenenú situáciu <<
Vyjadrenia Borisa Paulena, ktorého opäť zvolili za predsedu Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK, po
skončení Valného zhromaždenia regionálnej komory.
openiazoch.zoznam.sk
>> B. Paulen: Trenčianska regionálna komora SOPK musí reagovať na zmenenú situáciu <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), vyjadrenia predsedu Predstavenstva
Trenčianskej RK SOPK Borisa Paulena.
8. 3. 2017
TASR
>> P. MIHÓK: SOPK podporuje aktivity žilinskej komory v dopravnej infraštruktúre <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka na tlačovej konferencii počas Zhromaždenia delegátov
Žilinskej RK SOPK.
Citovaný tiež nový predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič a riaditeľ Žilinskej RK
SOPK Ján Mišura.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: SOPK podporuje aktivity žilinskej komory v dopravnej infraštruktúre <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók, nový
predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura
na tlačovej konferencii počas Zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: SOPK podporuje aktivity žilinskej komory v dopravnej infraštruktúre <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók, nový
predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura
na tlačovej konferencii počas Zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
dobrenoviny.sk
>> P. MIHÓK: SOPK podporuje aktivity žilinskej komory v infraštruktúre <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók, nový
predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura
na tlačovej konferencii počas Zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
netky.sk
>> Mihók: SOPK podporuje aktivity žilinskej komory v infraštruktúre s napojením na celoeurópsku
sieť <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók, nový
predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura
na tlačovej konferencii počas Zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
9. 3. 2017
TASR
>> Banskobystrická SOPK ocenila podnikateľa, firmy a univerzity <<
Správa z Valného zhromaždenia Banskobystrickej RK SOPK.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.

openiazoch.zoznam.sk
>> Banskobystrická SOPK ocenila podnikateľa, firmy a univerzity <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – z Valného zhromaždenia Banskobystrickej RK SOPK.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.
10. 3. 2017
bystrica.dnes24.sk
>>Krásna pocta pre bystrickú UMB. Pri akej príležitosti sa dočkala ocenenia?<<
Tá istá správa ako v predchádzajúci deň – zo zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej RK
SOPK.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.
zvolen.dnes24.sk
>> Krásna pocta pre zvolenskú univerzitu. Pri akej príležitosti sa dočkala ocenenia? <<
Tá istá správa ako v predchádzajúci deň – zo zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej RK
SOPK.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.
12. 3. 2017
Rádio Lumen, 17.30 h. Infolumen
>> SOPK v Žiline sa chce prioritne zamerať na dobudovanie dopravnej infraštruktúry v regióne <<
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
13. 3. 2017
TASR
>> P. MIHÓK: Regionálne komory SOPK musia byť pripravené na zmeny <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka počas Zhromaždenia delegátov Bratislavskej RK SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: Regionálne komory SOPK musia byť pripravené na zmeny <<
Tá istá správa – vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka počas Zhromaždenia delegátov Bratislavskej
RK SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: Regionálne komory SOPK musia byť pripravené na zmeny <<
Tá istá správa – vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka počas Zhromaždenia delegátov Bratislavskej
RK SOPK.
netky.sk
>> P. MIHÓK: Regionálne komory SOPK musia byť pripravené na zmeny <<
Tá istá správa – vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka počas Zhromaždenia delegátov Bratislavskej
RK SOPK.

14. 3. 2017
pluska.sk
>> Cez Kysuce sa autom nedostanete: Vieme, čo sa tam bude diať“ <<
Komentár člena SOPK Pavla Konštiaka na tému: Dnešný protest na ceste v Kysuckom Lieskovci –
blokovanie dopravy spojené s petíciou za neodkladné riešenie situácie na Kysuciach, za urýchlené
dobudovanie diaľnice D3.
Informácia o tom, že text petície navrhol Prípravný petičný výbor zložený z primátorov, zástupcov združení
miest a obcí, zástupcu zamestnávateľov a riaditeľa Žilinskej RK SOPK,

Rádio Regina Bratislava, 12.00 h., Žurnál Rádia Regina
>> Blokáda dopravy na Kysuciach <<
Tá istá téma: Blokáda dopravy na hlavnej dopravnej tepne v regióne Kysúc.
Vyjadrenia člena Žilinskej RK SOPK Dušana Halušku.
15. 3. 2017
Roľnícke noviny
>> Prioritou je získanie dotácií a prenájom pôdy <<
Informácie z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva spracovanej analytickou spoločnosťou
CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest: Za pre rok 2017 považujú riaditelia
poľnohospodárskych spoločností získanie štátnych dotácií a prenájom, prípadne nákup
poľnohospodárskej pôdy. Najmenej dôležité je potom pre nich rozširovanie pastvín a zmena počtu
zamestnancov.
Citovaný generálny riaditeľ Agropartner s.r.o. a podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK
Vladimír Chovan a predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
17. 3. 2017
parlamentnelisty.sk
>> Ministerstvo pôdohospodárstva: Slovenské poľnohospodárstvo očakáva v roku 2017 pokles o 1
% <<
Tie isté informácie z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva, ktoré uverejnili Roľnícke noviny
dva dni predtým.
Citovaný generálny riaditeľ Agropartner s.r.o. a podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK
Vladimír Chovan a predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
TASR
>> Víťazi cien a tradičných ankiet NEF Hospodársky klub sú známi <<
Téma: Vyše stovka členov a hostí sa stretla na 112. riadnom zhromaždení a celkovo 261. podujatí
Nezávislého ekonomického fóra Hospodársky klub.
Zmienka o tom, že medzi hosťami, ktorí sa pre pracovné povinnosti ospravedlnili, je aj predseda SOPK
Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Víťazi cien a tradičných ankiet NEF Hospodársky klub sú známi <<
Tá istá správa ako predchádzajúca – o 112. riadnom zhromaždení a celkovo 261. podujatí Nezávislého ekonomického
fóra Hospodársky klub. Zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Víťazi cien a tradičných ankiet NEF Hospodársky klub sú známi <<
Tá istá správa ako predchádzajúca – o 112. riadnom zhromaždení a celkovo 261. podujatí Nezávislého ekonomického
fóra Hospodársky klub. Zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.

dobrenoviny.sk
>> Víťazi cien a tradičných ankiet NEF Hospodársky klub sú známi <<
Tá istá správa ako predchádzajúca – o 112. riadnom zhromaždení a celkovo 261. podujatí Nezávislého ekonomického
fóra Hospodársky klub. Zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.

19. 3. 2017
finweb.hnonline.sk – HNtelevízia
>> Pracovný trh sa prudko mení. Nahradia bežnú prácu stroje? <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom pre internetovú televíziu denníka Hospodárske noviny –
Hntelevíziu.
Téma: Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vytvoril na trhu práce zaujímavú situáciu. Kým robotník v
automobilovom priemysle zarába v priemere okolo tisíc eur, bankár, ktorý potrebuje vysokoškolské
vzdelanie zarába o sto eur menej.
Prečo vznikla táto situácia a ako sa to bude vyvíjať ďalej?

20. 3. 2017
Týždenník pre Záhorie
>> Akcie a podujatia na Záhorí <<
22. marec Senica
Deň podnikateľov okresu Senica
Program možnej podpory podnikania prídu odprezentovať zástupcovia SOPK a SARIO. Akcia sa
uskutoční od 9.00 do 13.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Senici.
našezahorie.sme.sk
>> Akcie a podujatia na Záhorí <<
22. marec Senica
Deň podnikateľov okresu Senica
Program možnej podpory podnikania prídu odprezentovať zástupcovia SOPK a SARIO. Akcia sa
uskutoční od 9.00 do 13.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Senici.
23. 3. 2017
Nitrianske ECHO
>> Primátor informoval o projekte SMART CITY <<
Informačná strana mesta Nitra:
Primátor Nitry Jozef Dvonč sa 15. marca zúčastnil na Valnom zhromaždení členov SOPK, ktoré sa
uskutočnilo v Agroinštitúte. Nitriansky primátor Jozef Dvonč informoval podnikateľov z Nitry a Nitrianskeho
kraja o plánoch mesta do ďalšieho obdobia.
Žilinské ECHO
>> Amerika alebo Rusko? <<
Reportáž – postrehy z cesty okolo sveta
Zmienka o ATA karnetoch SOPK.
Tatransko-spišské ECHO
>> Amerika alebo Rusko? <<
Reportáž – postrehy z cesty okolo sveta
Zmienka o ATA karnetoch SOPK.
Liptovské ECHO
>> Amerika alebo Rusko? <<
Reportáž – postrehy z cesty okolo sveta
Zmienka o ATA karnetoch SOPK.
Turčianske ECHO
>> Amerika alebo Rusko? <<
Reportáž – postrehy z cesty okolo sveta
Zmienka o ATA karnetoch SOPK.
24. 3. 2017
Hospodárske noviny
>> Mihók: Sme radi, že žilinská komora tlačí na infraštruktúru <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka – SOPK hodnotí veľmi pozitívne aktivitu žilinskej regionálnej
komory v oblasti budovania dopravnej infraštruktúry, ktorá sa týka nielen regiónu Žilina, ale aj
medzinárodného prepojenia Slovenskej republiky s celoeurópskou sieťou. Pri príležitosti výročného
zhromaždenia Žilinskej RK SOPK to povedal predseda SOPK Peter Mihók.
Citovaný tiež nový predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič a riaditeľ Žilinskej RK
SOPK Ján Mišura.

27. 3. 2017
energia.dennikn.sk
>> Pripomienky k zákonu o regulácii boli obsiahle a fundamentálne.
Neprešli <<
Téma: Dva návrhy týkajúce sa cenových konaní vyvolali v rámci pripomienkovania novely zákona o
regulácii frontálny odpor. Odlišné pohľady majú zainteresované strany na vyhodnocovanie dopadov
cenových návrhov alebo vágne formulácie o kompetenciách dvoch podpredsedov ÚRSO aj Regulačnej
rady. Zmienka o tom, že do pripomienkovania sa zapojila aj SOPK.
28. 3. 2017
Trenčianske noviny
>> Ekonomika nie je iba o číslach a peniazoch <<
Rubrika – Lídri regiónu
Ing. Anton Barcík, predseda predstavenstva Považskej cementárne Ladce, a. s. (PCLA) a jeho hodnotenie
stavu stavebníctva.
Zmienka o tom, že okrem iných získal tiež ocenenie SOPK.
Žilinský večerník
>> SOPK Žilina konštatuje: Byrokratizácia života podnikateľov je neúnosná <<
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
29. 3. 2017
Hospodárske noviny
>> Dopravcov poškodili kartelovou dohdou výrobcovia nákladiakov <<
Téma: Európska komisia minulé leto rozhodla, že výrobcovia MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF
spoločne koordinovali ceny stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel v období rokov 1997 až 2011.
Za toto porušenie súťažných pravidiel Komisia dotknutým spoločnostiam uložila rekordnú pokutu vo výške
2 926 499 000 eur.
Vyjadrenia právnických kancelárií. Zmienka o tom, že partner jednej z nich je rozhodcom
Rozhodcovského súdu SOPK.
TASR
>> P. MIHÓK: Musíme viacej hľadať to, čo nás spája, a riešiť to, čo nás rozdeľuje <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k 60. výročiu podpísania Rímskych zmlúv, ktoré boli
naštartovaním európskej integrácie.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: Musíme viacej hľadať to, čo nás spája <<
Tá istá téma: Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k 60. výročiu podpísania Rímskych zmlúv, ktoré
boli naštartovaním európskej integrácie.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: Musíme viacej hľadať to, čo nás spája <<
Tá istá téma: Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k 60. výročiu podpísania Rímskych zmlúv, ktoré
boli naštartovaním európskej integrácie.
TASR
>> ENERGIA: K novele zákona o ÚRSO prišlo 183 pripomienok, z toho 117 zásadných <<
Téma: Vyhodnotenie pripomienkového konania k novele zákona o ÚRSO. Rezort hospodárstva akceptoval
38 pripomienok, z toho 8 zásadných. Nekceptoval 135 pripomienok, z toho 100 zásadných.
K návrhu novely zákona vzniesla pripomienky aj AZZZ, RÚZ, Slovenské elektrárne, eustream, Slovnaft,
SOPK, Generálna prokuratúra SR, Klub 500, väčšina ministerstiev či distribučné a dodávateľské
spoločnosti.

TASR
>> ENERGIA: K novele zákona o ÚRSO prišlo 183 pripomienok, z toho 117 zásadných (2)<<
Téma: Vyhodnotenie pripomienkového konania k novele zákona o ÚRSO.
K návrhu novely zákona vzniesla pripomienky aj AZZZ, RÚZ, Slovenské elektrárne, eustream, Slovnaft,
SOPK, Generálna prokuratúra SR, Klub 500, väčšina ministerstiev či distribučné a dodávateľské
spoločnosti.
Táto správa vyšla v agentúrnom servise 2-krát, po druhý raz doplnená o ďalšie informácie.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> K novele zákona o ÚRSO prišlo 183 pripomienok <<
Tá istá téma, tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> K novele zákona o ÚRSO prišlo 183 pripomienok <<
Tá istá téma, tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
30. 3. 2017
energieprevas.sk
>> ASPEK: Vyhlásený 6. ročník súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie <<
ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku pri príležitosti svojho Valného zhromaždenia (23.
3. 2017) vyhlásila v roku 2017 po šiesty raz súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v
SR, ktorú v tomto ročníku organizuje spolu s SOPK.

