SOPK v médiách
september 2018
1. 9. 2018
pravda.sk
Fogaš: Jednorazové zásahy do ústavy sú nebezpečné
Rozhovor
V rámci stručného CV na konci rozhovoru informácia o tom, že okrem iného pôsobil aj ako predseda
Rozhodcovského súdu SOPK.
Tento istý rozhovor bol deň predtým, 31. 8. 2018, uverejnený v printovom vydaní denníka Pravda.
4. 9. 2018
Žilinský večerník
Aktivity SOPK Žilina v 2. polroku 2018
Prehľad aktivít Žilinskej RK SOPK určených podnikateľom, firmám, školám, samosprávam a ďalším
záujemcom.
7. 9. 2018
TASR
SOPK: Podpísala dohodu o spolupráci s obchodnou komorou Maurícia
Dohodu o spolupráci medzi SOPK a Maurícijskou obchodnou a priemyselnou komorou podpísal vo štvrtok
(6.9.) predseda SOPK Peter Mihók s maurícijským náprotivkom Mardayom Venkatasamym. Rámcové
ustanovenia dohody majú prispieť k posilneniu ekonomických, technologických a kultúrnych vzťahov či
pomôcť vyhľadávať potenciálnych partnerov na obchodnú spoluprácu.
Peter Mihók z pozície predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory vystúpil
na ekonomickom fóre. Témou jeho vystúpenia boli výzvy a riziká budúceho globálneho vývoja svetovej
ekonomiky. Hovoril o globálnej mobilite, politickom zneužívaní obchodu na zavádzanie sankcií a o
prechode na ochranárske opatrenia.
openiazoch.zoznam.sk
Podpísala dohodu o spolupráci s obchodnou komorou Maurícia
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – podpis dohody spolupráci medzi SOPK a Maurícijskou
obchodnou komorou a vystúpenie Petra Mihóka ako predssedu Svetovej komorovej federácie na
ekonomickom fóre v hlavnom meste Maurícia Port Louis.
11. 9. 2018
bbonline.sk
Obchodné a priemyselné komory vyvinuli novú cezhraničnú službu pre slovenské a maďarské
firmy
Téma: V októbri minulého roka odštartovala Banskobystrická RK SOPK v spolupráci s Košickou RK
SOPK a obchodnými a priemyselnými komorami maďarských regiónov Nograd, Heveš a Boršod-AbovZemplín novú iniciatívu zameranú na zvýšenie inovatívnosti firiem, realizáciu projektu spolufinancovaného
zo slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.
Dnes sa partneri môžu pochváliť prvými výsledkami. Vyvinuli novú unikátnu on-line službu s názovom
Cezhraničné portfólio inovačných služieb, ktorá bude slúžiť pre slovenské a maďarské firmy.
Prostredníctvom webovej aplikácie budú mať podnikatelia k dispozícii 24 hodín denne na jednom mieste
informácie o výskumno-vývojovej infraštruktúre a službách dostupných v regióne juhovýchodného
Slovenska a severovýchodného Maďarska.
13. 9. 2018
bratislava.sme.sk
Viedeň chce s Bratislavou vytvoriť spoločný hospodársky región
Téma: Stretnutie hospodárskych predstaviteľov oboch miest. Obe hlavné mestá by mohli ťažiť zo svojej
rozdielne situácie. Kým Viedeň zažíva ekonomický boom a rýchly rast počtu obyvateľov, ktorí sa do

rakúskej metropoly sťahujú predovšetkým zo zahraničia, Bratislavu tiež teší ekonomický rozkvet, ale počet
jej obyvateľov naopak klesá.
Citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
finweb.hnonline.skf
Viedeň chce s Bratislavou vytvoriť spoločný hospodársky región
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – možnosti i potreba spolupráce oboch metropol vzdialených od
seba 60 km, citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
17. 9. 2018
TASR
P. Mihók: Globálna ekonomika nesie so sebou aj riziko globálnych kríz
Téma: 10. výročie krachu Lehman Brothers
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme. Globálna ekonomika nesie so sebou aj riziká
globálnych kríz. Táto premisa platí aj desať rokov po krachu Lehman Brothers. Tvrdé dôsledky tejto krízy
si vyžiadali silné opatrenia centrálnych bánk najmä v oblasti kapitálového vybavenia komerčných a
investičných bánk, ako aj primeranejšie zabezpečenie rizík.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: Globálna ekonomika nesie so sebou aj riziko globálnych kríz
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – 10. výročie krachu Lehman Brothers, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka
k téme.

hlavne.sk
Mihók: Globálna ekonomika nesie so sebou aj riziko globálnych kríz
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – 10. výročie krachu Lehman Brothers, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka
k téme.

openiazoch.zoznam.sk
Globálna ekonomika nesie so sebou aj riziko globálnych kríz
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – 10. výročie krachu Lehman Brothers, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka
k téme

Pravda
Zbabraná privatizácia sa vrátila ako bumerang
Téma: Budova Výskumného ústavu zváračského v Bratislave, ktorú si ide ministerstvo spravodlivosti po
rekonštrukcii prenajať za 1,42 mil. € za rok a potom ju chce kúpiť. Exkurz do histórie privatizácie,
informácia o tom, že Ústav aj s pozemkami kúpil Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút v roku
2002 po schválení Durindovou vládou. Priemyselný inštitút SR vznikol ako združenie právnických osôb.
Išlo o tieto subjekty: Združenie priemyselných zväzov SR, SOPK, Slovenský živnostenský zväz, Slovenská
technická univerzita Bratislava, Žilinská univerzita, Trenčianska univerzita, Technická univerzita Košice.
pravda.sk
Zbabraná privatizácia sa vrátila ako bumerang
Tá istá téma ako v printovom vydaní denníka Pravda – Budova Výskumného ústavu zváračského
v Bratislave, ktorú si ide ministerstvo spravodlivosti po rekonštrukcii prenajať za 1,42 mil. € za rok a potom
ju chce kúpiť. Zmienka o tom, že súčasťou združenia právnických osôb Priemyselný inštitút SR bola aj
SOPK.
18. 9. 2018
TASR
Akého prezidenta SR potrebujeme?
Téma: Otvorený list NEF Hospodárskeho klubu občanom SR a vedúcim činiteľom politických strán o voľbe
nového prezidenta SR.
„Odporúčame vedúcim činiteľom politických strán, aby zvážili príklon k takým zvoliteľným osobnostiam,
akými napr. sú: Pavol Demeš, bývalý predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí a spoločenský činiteľ,
Peter Mihók, predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK, a Anton Barcík, generálny

riaditeľ Považskej cementárne, ktorý napomáha rozvoju duchovných a mierumilovných síl veriacich a
občanov z celého sveta a laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Akého prezidenta SR potrebujeme?
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Otvorený list NEF Hospodárskeho klubu občanom SR a vedúcim
činiteľom politických strán o voľbe nového prezidenta SR. Zmienka o tom, že zvoliteľným kandidátom by
okrem iných bol aj predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Akého prezidenta SR potrebujeme?
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Otvorený list NEF Hospodárskeho klubu občanom SR a vedúcim
činiteľom politických strán o voľbe nového prezidenta SR. Zmienka o tom, že zvoliteľným kandidátom by
okrem iných bol aj predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Akého prezidenta SR potrebujeme?
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Otvorený list NEF Hospodárskeho klubu občanom SR a vedúcim
činiteľom politických strán o voľbe nového prezidenta SR. Zmienka o tom, že zvoliteľným kandidátom by
okrem iných bol aj predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
Čiastkové výsledky tradičných ankiet
Téma: Čiastkové výsledky tradičných ankiet na www.hospodarskyklub.sk k 17. 9. 2018
4. ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Dvadsaťdva nominovaných, hlasujúcich 1617 respondentov: Na prvom mieste P. Mihók, na druhom
mieste M. Kotleba a na treťom mieste P. Demeš.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Čiastkové výsledky tradičných ankiet
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Čiastkové výsledky tradičných ankiet na www.hospodarskyklub.sk
k 17. 9. 2018
4. ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Dvadsaťdva nominovaných, hlasujúcich 1617 respondentov: Na prvom mieste P. Mihók, na druhom
mieste M. Kotleba a na treťom mieste P. Demeš.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Čiastkové výsledky tradičných ankiet
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Čiastkové výsledky tradičných ankiet na www.hospodarskyklub.sk
k 17. 9. 2018
4. ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Dvadsaťdva nominovaných, hlasujúcich 1617 respondentov: Na prvom mieste P. Mihók, na druhom
mieste M. Kotleba a na treťom mieste P. Demeš.
dobrenoviny.sk
Čiastkové výsledky tradičných ankiet
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Čiastkové výsledky tradičných ankiet na www.hospodarskyklub.sk
k 17. 9. 2018
4. ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Dvadsaťdva nominovaných, hlasujúcich 1617 respondentov: Na prvom mieste P. Mihók, na druhom
mieste M. Kotleba a na treťom mieste P. Demeš.
19. 9. 2018
topky.sk
Hrozí ďalšia veľká hospodárska kríza: Odborníci varujú, najhoršie sociálne dopady za 50 rokov
Téma: 10. výročie krachu investičnej banky Lehman Brothers
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.

20. 9. 2018
Hospodárske noviny
Región potrebuje podniky s pridanou hodnotou
Téma: Diskusné podujatie Hospodárskych novín HN Regióny – tentoraz v Trnavskom kraji na tému
Nedostatok pracovnej sily brzdí ekonomický rozvoj Trnavského kraja.
Citovaný predseda predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel, ktorý bol jedným z diskutujúcich.
hnonline.sk
Región potrebuje podniky s pridanou hodnotou
Tá istá téma ako v printovom vydaní denníka Hospodárske noviny – Diskusné podujatie Hospodárskych
novín HN Regióny – tentoraz v Trnavskom kraji na tému Nedostatok pracovnej sily brzdí ekonomický
rozvoj Trnavského kraja.
Citovaný predseda predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel, ktorý bol jedným z diskutujúcich.
euractiv.sk
Dôsledky tvrdého brexitu pocíti aj Slovensko, vláda chystá opatrenia
Téma: Rokovania o záverečnom texte zmluvy o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa stále
nedostali von zo slepej uličky. Brtiský trh je dôležitý hlavne pre slovenské automobilky a výrobcov
elektroniky. Vystúpenie Británie bez dohody s Úniou skomplikuje život aj slovenským autodopravcom.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
21. 9. 2018
hlohovec.dnes24.sk
Kompletný ZOZNAM kandidátov: Kto v Hlohovci kandiduje na post poslanca?
Informácia o tom, že jedným zo 70 kandidátov na poslanca Hlohovca je Peter Kovář, vedúci oddelenia
medzinárodných obchodných vzťahov Trnavskej RK SOPK, nezávislý kandidát
24. 9. 2018
ekonomika.sme.sk
Štát nateraz od zamýšľaného plošného získavania údajov od bánk upustil
Téma: Štát nateraz plošne údaje o bankových transakciách podnikateľov dostávať nebude. Ministerstvo
financií totiž v návrhu novely zákona o riešení krízových situácií na finančných trhoch upustilo od
paragrafu, podľa ktorého mali bankové domy raz ročne posielať finančnej správe kompletné informácie o
všetkých transakciách na účtoch podnikateľov a firiem.
Informácia o tom, že návrh kritizovali okrem iných zástupcovia podnikateľov z SOPK, Klubu 500,
Slovenská banková asociácia či opozičné politické strany.
pravda.sk
Daniari nebudú mať plošné informácie o účtoch všetkých podnikateľov
Tá istá téma: Štát nateraz plošne údaje o bankových transakciách podnikateľov dostávať nebude.
Informácia o tom, že návrh novely zákona o riešení krízových situácií na finančných trhoch kritizovala
okrem iných podnikateľských inštitúcií aj SOPK.
vofinanciach.sk
Banky údaje o transakciách podnikateľov plošne posielať nebudú
Tá istá téma: Štát nateraz plošne údaje o bankových transakciách podnikateľov dostávať nebude.
Informácia o tom, že návrh novely zákona o riešení krízových situácií na finančných trhoch kritizovala
okrem iných podnikateľských inštitúcií aj SOPK.
lionline.sk
Ministerstvo reagovalo na pripomienky a zatiaľ upustilo od plošného získavania údajov od bánk
Tá istá téma: Štát nateraz plošne údaje o bankových transakciách podnikateľov dostávať nebude.
Informácia o tom, že návrh novely zákona o riešení krízových situácií na finančných trhoch kritizovala
okrem iných podnikateľských inštitúcií aj SOPK.

webnoviny.sk
Ministerstvo reagovalo na pripomienky a zatiaľ upustilo od plošného získavania údajov od bánk
Tá istá téma: Štát nateraz plošne údaje o bankových transakciách podnikateľov dostávať nebude.
Informácia o tom, že návrh novely zákona o riešení krízových situácií na finančných trhoch kritizovala
okrem iných podnikateľských inštitúcií aj SOPK.
25. 9. 2018
mysvami.sme.sk
Terminál 1 – minúta po minúte z konferencie Doprava 2018
Téma: Online prenos zo sály medzinárodnej konferencie DOPRAVA 2018 v Žiline s názvom Terminál 1.
Informácia, že jedným zo spíkrov na konferencii v bloku pod názvom Stratégia a rozvoj regionálnej
infraštruktúry je riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
26. 9. 2018
vofinanciach.sk
Banky nebudú posielať štátu plošne údaje o transakciách podnikateľov
Téma: Štát nateraz plošne údaje o bankových transakciách podnikateľov dostávať nebude. Ministerstvo
financií totiž v návrhu novely zákona o riešení krízových situácií na finančných trhoch upustilo od
paragrafu, podľa ktorého mali bankové domy raz ročne posielať finančnej správe kompletné informácie o
všetkých transakciách na účtoch podnikateľov a firiem.
Informácia o tom, že návrh kritizovali okrem iných zástupcovia podnikateľov z SOPK, Klubu 500,
Slovenská banková asociácia či opozičné politické strany.
banky.sk
Banky nebudú posielať štátu plošne údaje o transakciách podnikateľov
Téma: Vládny kabinet v stredu schválil návrh novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
a ďalších zákonov, z ktorého rezort financií napokon návrh na zavedenie povinnosti, aby banky raz ročne
posielali finančnej správy bankové výpisy podnikateľov a firiem, vypustil.
Informácia o tom, že návrh kritizovali okrem iných zástupcovia podnikateľov z SOPK, Klubu 500,
Slovenská banková asociácia či opozičné politické strany.
27. 9. 2018
Hospodárske noviny
Štát ustúpil hotelierom a pumpárom. eKasu budú mať o tri mesiace neskôr
Téma: Pôvodne mal byť systém povinný pre hotely, reštaurácie či čerpacie stanice už od apríla 2019, s
tým firmy nesúhlasili. „Prijali sme výhrady zamestnávateľov. Nakoniec sme súhlasili s jednou štartovacou
čiarou, a to prvého júla 2019,“ uviedol po zasadaní vlády minister financií Peter Kažimír. Na splnenie novej
povinnosti tak firmy budú mať sedem mesiacov. Aj to je však podľa nich málo. Podľa podpredsedu SOPK
Miloslava Karaffu vývoj novej konštrukcie pokladnice trvá päť mesiacov, certifikácia ďalšie tri a výroba
ďalší mesiac.
TASR
Hokejová akadémia má vychovávať špičkových športovcov i „zlatých“ ľudí pre firmy
Téma: Budovanie hodnôt mladých ľudí a ich rodičov pre prácu a voľný čas a využitie výnimočných prvkov
trenčianskeho regiónu boli hlavnými témami štvrtkového seminára Klubu Trenčianskej RK (SOPK) s
názvom Trenčiansky kraj – kraj športu, podnikania a mládeže.
Citovaný predseda predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen.
hlavne.sk
Hokejová akadémia má vychovávať špičkových športovcov i „zlatých“ ľudí pre firmy
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Budovanie hodnôt mladých ľudí a ich rodičov pre prácu a voľný
čas a využitie výnimočných prvkov trenčianskeho regiónu boli hlavnými témami štvrtkového seminára
Klubu Trenčianskej RK (SOPK) s názvom Trenčiansky kraj – kraj športu, podnikania a mládeže.
Citovaný predseda predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen.

28. 9. 2018
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
Hokejová akadémia má vychovávať špičkových športovcov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa ako v predchádzajúci deň – Budovanie hodnôt mladých ľudí a ich
rodičov pre prácu a voľný čas a využitie výnimočných prvkov trenčianskeho regiónu boli hlavnými témami
štvrtkového seminára Klubu Trenčianskej RK (SOPK) s názvom Trenčiansky kraj – kraj športu,
podnikania a mládeže.
Citovaný predseda predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen.

