SOPK v médiách – marec 2014
3. 3. 2014
Új Szó
>> Világi Oszkár a kamarailnök <<
Prevzatá agentúrna správa o tom, že prezidentom Slovensko-maďarskej obchodnej komory sa stal Oszkár
Világi. Zmienka o tom, že na vzniku komory sa podieľala SOPK.
TASR
>> Rozhodcovské súdy by už nemali zriaďovať obchodné spoločnosti <<
Agentúrna správa o novele zákona o rozhodcovskom konaní, ktorý prešiel medzirezortným
pripomeinkovým konaním. Citovaná generálna tajomníčka Rozhodcovského súdu SOPK Elena
Mihoková.
openiazoch.zoznam.sk
>> Rozhodcovské súdy by už nemali zriaďovať obchodné spoločnosti <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) o novele zákona o rozhodcovskom konaní. Citovaná generálna
tajomníčka Rozhodcovského súdu SOPK Elena Mihoková .
sme.sk
>> Rozhodcovské súdy by už nemali zriaďovať obchodné spoločnosti <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá o novele zákona o rozhodcovskom konaní. Citovaná
generálna tajomníčka Rozhodcovského súdu SOPK Elena Mihoková .
OBECNÉ NOVINY (09/2014, 10/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Článok o novele vyhlášky o stredných školách, ktorá zavádza nové študijné odbory. Zmienka o tom, že
novela obsahuje úpravu vykonanú na základe požiadavky SOPK.
4. 3. 2014
NOVOHRADSKÉ NOVINY (08/2014)
>> Rezort školstva pripravil nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Prevzatá agentúrna správa (TASR) o novele vyhlášky o stredných školách, ktorá zavádza nové študijné
odbory. Zmienka o tom, že novela obsahuje úpravu vykonanú na základe požiadavky SOPK.
NOVOHRADSKÉ NOVINY (08/2014)
>> Kokavský sklár vyrába prestížne ocenenie<<
Profil sklára Ľubomíra Zána
Prestížny Krištáľový Merkúr – každoročné oceňovanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory –
budú odovzdávať 13. marca v Banskej Bystrici. Sklenenú cenu vyrobí sklárska firma z Kokavy nad
Rimavicou.
RÁDIO REGINA, 17.00 hod., ˇ%Zurnál Rádia Regina
>> V Košickom kraji chýba zastúpenie SOPK <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o dôvodoch, prečo predstavenstvo SOPK ukončilo činnosť
svojich regionálnych orgánov v Košickom kraji. Informácia, že začal pracovať prípravný výbor, ktorého
úlohou je obnoviť činnosť Košickej RK SOPK – vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka.

6. 3. 2014
vucke.sk (archív KSK)
>> Partnerstvo pre RIUS <<
V súčasnosti riadiaci orgán, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, pripravuje 3. verziu Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP). IROP pre obdobie 2014 - 2020 má byť v rámci Partnerskej
dohody SR komplementárnym podporným operačným programom k ostatným sektorovým operačným
programom, pretože svojimi aktivitami má kontinuálne nadväzovať na rozvojové projekty a vytvárať
predpoklady pre zlepšenie kvality života obyvateľov SR, ako jedného z faktorov hospodárskeho rastu.
Členmi v partnerstve by preto mali byť zástupcovia Riadiaceho orgánu, zástupcovia verejnej správy na
regionálnej, subregionálnej a lokálnej úrovni ... zástupcovia kľúčových ekonomických partnerov
(regionálne SOPK) a i.
Revue priemyslu (03/2014)
>> Máš bunky na techniku <<
Článok o informačnej kampani projektu „fit4future“, kritika štátneho tajomníka ministerstva školstva
Štefana Chudobu smerom k SOPK.
7. 3. 2014
aktualne.sk
>> Rusi nám zoberú vietor z plachiet. Sankcie proti nim by mohli ohroziť našu ekonomiku <<
Vážne ohrozenie slovenskej ekonomiky. Takýto je možný dôsledok avizovaných sankcií uvalených na
Rusko zo strany Európskej únie. Brusel takto reaguje na postupné ruské obsadzovanie Krymského
polostrova patriaceho Ukrajine. Čo hrozí Slovensku?
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Každá sankcia vyvoláva reakciu, takže by mohlo dôjsť k
vážnemu ohrozeniu ekonomiky krajín EÚ, vrátane Slovenska.“Ako ďalej vysvetľuje, Slovensko má svoje
exportné záujmy smerom na ruský trh a má tam aj svoje investície. Práve tie by sa mohli dostať do
určitého rizika.
GoodWill (02/2014, 03/2014)
>> Dôraz na etiku v slovenských firmách <<
Prevzatá agentúrna správa (TASR) o Veľkej cene SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók o cieľoch súťaže. Vyjadrenia 2 predstaviteľov ocenených firiem –
Gabriela Csollára, predsedu spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko, ktoré v súťaži ocenili v roku
2009, a Víta Pavloviča, riditeľa Agrofinalu, ktorý ocenenie získal vlani.
GoodWill (02/2014, 03/2014)
>> Majú svoje krídla <<
Krištáľové krídlo 2013
Informácia o tom, že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal aj predseda SOPK Peter Mihók
GoodWill (02/2014, 03/2014)
>> Vzdelávanie, kurzy, semináre <<
Bratislavský kraj
Právne minimum pre manažérov, 13. 3., BA,
Regionálna komora SOPK
TASR
>> OTS: Hostia a témy Sobotných dialógov a o 5 minút 12 <<
Sobotné dialógy /sobota 8. 3. , 12.12 hod., Rádio Slovensko
V diskusii použijeme krátky rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o dôsledku prípadných
ekonomických sankcií voči Rusku na slovenské hospodárstvo.

TASR
>> J. BLANÁR: Malí a strední podnikatelia často nevedia o možnostiach podpory <<
Agentúrna správa o seminári o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu v Žiline.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura: Problémom podnikateľov v Žilinskom kraji je
byrokracia, neprehľadná daňová legislatíva a Zákonník práce. Ďalej nedokončená infraštruktúra
v Žilinskom kraji, ktorá predražuje dopravu a náklady. Preto sa potom nedá realizovať just in time.
A odborné vzdelávanie. Pretože sa stále zhoršuje vzdelanosť pracovnej sily po odbornej stránke, ale aj vo
všeobecných vedomostiach.
8. 3. 2014
RÁDIO LUMEN, 17.30 hod. Infolumen
>> V Žiline sa konal seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu <<
Tá istá téma ako v agentúrnej správe (TASR) predošlý deň. Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána
Mišuru.
sme.sk
>> Diskutovali o podpore podnikania a exportu <<
Tá istá téma ako v agentúrnej správe (TASR) predošlý deň a v Rádiu Lumen. Citovaný riaditeľ Žilinskej
RK SOPK Ján Mišura.
bystrica.dnes24
>> Jedinečná príležitosť pre bystrických podnikateľov. Takto môžu preraziť v zahraničí... <<
Avízo – V pondelok 31. 3. sa na banskobystrickej radnici uskutoční rokovanie obchodných a výrobných
firiem. Bystrickí podnikatelia sa budú môcť stretnúť s rumunskými partnermi z regiónu Bihor na
severozápade Rumunska.
Organizátormi akcie sú mesto Banská Bystrica, Banskobystrická RK SOPK v spolupráci s regionálnou
agentúrou SARIO v Banskej Bystrici, Honorárnym konzulátom Rumunska v Banskej Bystrici a Honorárnym
konzulátom SR v Rumunsku.
10. 3. 2014
The Slovak Spectator
>> Will Slovakia get corporate liability law? <<
The Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK) fundamentally opposes the corporate liability law
in its current wording, since it goes beyond the requirements set by EU directives and membership in
international structures, the SOPK wrote in its statement. It also warns that the draft bill opens the door to
the criminalisation of the business environment and that the law might be misused in competition. The
SOPK proposes addressing the criminal responsibility of corporate entities in a way similar to that in
Germany, i.e. through a form of recourse of injurious conduct by administrative-legal norms and with
respect to the preparation of the new Code of Civil Procedure in Slovakia.
11. 3. 2014
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Rusi k nám prinesú milióny a prácu <<
Najväčší ruskí hráči na našom trhu Skúsenosti Slovákov s biznisom v tejto krajine Ako si zabezpečiť a
nepokaziť úspešný obchod na Východe
Citovaný riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar – charakteristika obchodu
Slovenska s Ruskom.
sme.sk
>> Kokavský sklár vyrába prestížne ocenenie <<
Profil sklára Ľubomíra Zána
Prestížny Krištáľový Merkúr – každoročné oceňovanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory –
budú odovzdávať 13. marca v Banskej Bystrici. Sklenenú cenu vyrobí sklárska firma z Kokavy nad
Rimavicou. (Ten istý článok bol uverejnený v Novohradských novinách 4. 3. 2014.)

RÁDIO SLOVENSKO, 12.30 hod. Z prvej ruky
>> Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov<<
Téma: podpora exportu, hľadanie nových trhov
Hostia v štúdiu: Jozef Rajtar, riaditeľ Útvaru medzinárodnejs polupráce SOPK a Štefan Rozkopál,
generálny riaditeľ sekcie zahraničného obchodu ministerstva hospodárstva.
TASR
>> Trenčianska regionálna komora SOPK chce tento rok podporiť aj plastikárstvo <<
Agentúrna správa – avízo na rokovanie Zhromaždenia delegátov Trenčianskej RK SOPK. Výpočet
najdôležitejších aktivít RK za rok 2013.
12. 3. 2014
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Členovia ŽRK SOPK tvoria 80 % HDP v Žilinskom kraji <<
Agentúrna správa z rokovania Zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
TASR
>> DUBNICA NAD VÁHOM: TSK potrebuje podľa J. Bašku päť centier odbornej prípravy <<
Agentúrna správa zo stretnutia predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa
stredných škôl so zástupcami strojárskych a elektrotechnických zamestnávateľov pôsobiacich v regióne
stredného Považia. O problematike prepojenia stredného odborného školstva s praxou v utorok v Dubnici
nad Váhom rokovali aj prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček, riaditeľ
Trenčianskej RK SOPK Ján Václav a riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Zdenka
Tvrdá.
13. 3. 2014
sme.sk (Zaradenie: Trenčín – Spravodajstvo)
>> Kraj potrebuje podľa Bašku päť centier obornej prípravy <<
Agentúrna správa (TASR) – viď vyššie, zmienka o tom, že na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ
Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
sme.sk (Zaradenie: Považská Bystrica – Spravodajstvo)
>> Kraj potrebuje podľa Bašku päť centier obornej prípravy <<
Agentúrna správa (TASR) – viď vyššie, zmienka o tom, že na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ
Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Rušenie ciel nás môže ohroziť, varujú naše firmy <<
Ukrajina dostáva pomocnú ruku. Nebude musieť platiť clá. Nie však všetci tento krok vítajú. Na záplavu
ukrajinských tovarov totiž môžu doplatiť naše firmy.
Na druhej strane prináša zrušenie ciel aj niekoľko pozitívnych dosahov: lacnejšie vstupy. A to najmä v
prípade, keď ide o dovoz vstupov na Slovensko, kde my vyrábame finálne výrobky. Ovplyvní to tiež
slovenské firmy, ktoré na Ukrajine majú svoju výrobu. „Tie firmy, ktoré robia na Ukrajine a spätne dovážajú
na Slovensko a prípadne potom ďalej, do ďalších krajín Európskej únie, budú na tom profitovať," hovorí
predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> P. MIHÓK: Absencia kvalifikovanej pracovnej sily môže zabrzdiť oživenie ekonomiky <<
Absencia kvalifikovanej pracovnej sily sa môže stať hlavnou brzdou oživenia ekonomiky a hrozí, že
Slovensko bude musieť pri 14-% nezamestnanosti pracovnú silu dovážať. Pri príležitosti výročného
zhromaždenia Žilinskej RK SOPK to povedal predseda SOPK Peter Mihók.
Citovaný tiež predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška.

teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Absencia kvalifikovanej pracovnej sily môže zabrzdiť oživenie ekonomiky <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na jej sravodajskom portáli (citovaný predseda SOPK Peter
Mihók a predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška).
openiazoch.zoznam.sk
>> Absencia kvalifikovanej pracovnej sily môže brzdiť oživenie ekonomiky <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda
predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška)
pravda.sk
>> Firmy požadujú zmenu ochrany osobných údajov <<
Agentúrna správa SITA o tom, že zamestnávateľské organizácie, medzi nimi aj SOPK, napísali apel
premiérovi, pretože majú vážne výhrady k zákonu o ochrane osobných údajov.
TASR
>> Cenu Krištáľový Merkúr získal mladý návrhár za drevené kreatívne autíčko <<
Drevené autíčko, ktoré sa môže zmeniť na lietadlo či loď, získalo tento rok hlavnú cenu v kategórii mladý
inovátor v súťaži Krištáľový Merkúr za inovácie. Ocenenie si z rúk zástupcov Banskobystrickej RK SOPK
prevzal jeho autor, stredoškolák Damián Cehlárik zo SOŠ drevárskej vo Zvolene.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
14. 3. 2014
zvolen.dnes24.sk
>> Zvolenčan dostal hlavnú cenu pre mladých inovátorov: Vymyslel autíčko, ktoré sa vie zmeniť na lietadlo
<<
Agentúrna správa (TASR) – viď vyššie, uverejnená deň predtým. Zmienka, že ocenenie Krištáľový Merkúr
odovzdali zástupcovia Banskobystrickej RK SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> MŠVVŠ: Zamestnávatelia budú najbližších päť rokov potrebovať viac stredoškolákov <<
Agentúrna správa po zasadnutí Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. Nasledujúcich 5 rokov
budú zamestnávatelia na Slovensku potrebovať celkovo 320-tisíc pracovníkov, a to 99.200
s vysokoškolským a 220.800 so stredoškolským odborným vzdelaním – potreby trhu práce predložili na
zasadnutí rady zástupcovia AZZZ SR, RÚZ, SOPK, SPPK...
topky.sk
>> Zamestnávatelia budú najbližších päť rokov potrebovať viac stredoškolákov <<
Tá istá agentúrna správa (TASR), zmienka o tom, že medzi inštitúciami, ktoré na zasadnutí Rady vlády SR
pre odborné vzdelávanie a prípravu predložili potreby trhu práce, bola aj SOPK.
aktualne.sk
>> Na vysokej škole študuje nepotrebnú profesiu štvrť milióna ľudí. Firmy potrebujú stredoškolákov <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) – viď vyššie – zmienka o tom, že medzi inštitúciami, ktoré na zasadnutí
Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu predložili potreby trhu práce, bola aj SOPK.
pluska.sk
>> Koho budú zamestnávatelia potrebovať viac: stredoškolákov či vysokoškolákov?
Tá istá agentúrna správa (TASR) – viď vyššie – zmienka o tom, že medzi inštitúciami, ktoré na zasadnutí
Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu predložili potreby trhu práce, bola aj SOPK.
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Trh práce bude priať najmä stredoškolákom s odborom <<
Agentúrna správa SITA uverejnená na jej spravodajskom portáli. Zmienka o tom, že medzi inštitúciami,
ktoré na zasadnutí Rady vlády SR pre oborné vzdelávane a prípravu predložili vyčíslené potreby trhu
práce, bola aj SOPK.

15. 3. 2014
RÁDIO LUMEN, 17.30 hod. Infolumen
>> SOPK očakáva v tomto roku rast priemyselných odvetví aj poľnohospodárstva <<
Komora predpokladá aj nárast počtu nových pracovných miest. Podniky hlásia postupné ozdravenie
ekonomiky a veria, že kríza by už mohla byť definitívne zažehnaná. Ťahúňom slovenskej ekonomiky by
mal byť aj v tomto roku automobilový priemysel, a to najmä subdodávatelia, ktorí sa sústredia v Žilinskom,
Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Podľa riaditeľky Banskobystrickej RK SOPK Maríny Spirovej
pôjde dopredu aj hutníctvo. Pomôcť by tomu mohli aj dotácie z eurofondov do výskumu a vývoja.
Vyjadrenia riaditeľky Banskobystrickej RK SOPK Maríny Spirovej a predsedu SOPK Petra Mihóka.
16. 3. 2014
RÁDIO LUMEN, 17.30 hod. Infolumen
>> Absencia kvalifikovanej pracovnej sily môže brzdiť oživenie ekonomiky <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
17. 3. 2014
itnews.sk
>> Až tretina vysokoškolákov študuje profesiu npotrebnú pre rozvoj ekonomiky <<
Agentúrna správa SITA (zo 14. 3. 2014). Zmienka o tom, že medzi inštitúciami, ktoré na zasadnutí Rady
vlády SR pre oborné vzdelávane a prípravu predložili vyčíslené potreby trhu práce, bola aj SOPK
18. 3. 2014
STV DVOJKA, 17.30 hod. Regionálny denník
>> Študent vymyslel kreatívne autíčko <<
Reportáž o odovzdávaní ocenenia Krištáľový Merkúr. Zmienka, že súťaž organizuje Banskobystrická RK
SOPK, vyjadrenia riaditeľky RK Maríny Spirovej.
STV JEDNOTKA, 19.00 hod., Správy RTVS
>> Študent vymyslel kreatívne autíčko <<
Tá istá reportáž (ako na STV 2 – Regionálny denník) o odovzdávaní ocenenia Krištáľový Merkúr. Zmienka,
že súťaž organizuje Banskobystrická RK SOPK, vyjadrenia riaditeľky RK Maríny Spirovej.
27. 3. 2014
Považské ECHO (06/2014)
>> Cieľom je prilákať do Považskej Bystrice investorov a znížiť nezamestnanosť <<
Mesto Považská Bystrica podpísalo dohodu s Trenčianskou RK SOPK. Iniciatíva oboch subjektov
nadviazala na memorandum o spolupráci, ktoré podpísali v apríli minulého roka. Cieľom je ešte aktívnejšie
riešiť otázku podnikateľskej oblasti, možných investičných akcií, ako aj problém nezamestnanosti v okrese.
Citovaný podpredseda Trenčianskej RK SOPK Jozef Kašuba.
28. 3. 2014
TA3, 12.30 hod. Ekonomika
>> Hospodársky klub <<
Reportáž z 99. Zhromaždenia neformálneho ekonomického fóra Hospodársky klub. Popredné osobnosti
slovenského biznisu, vedy a vzdelávania diskutovali o tom, akým smerom sa uberá svetová a slovenská
ekonomika.
Peter Mihók, SOPK: „V globálnom ekonomickom svete končíme s ekonomickým individualizmom.
Individualizmom jednotlivcov, firiem aj krajín. A nasleduje obdobie spolupráce.“
TA3, 16.00 hod. Správy
>> Hospodársky klub <<
Tá istá reportáž (ako o 12.30 hod.) z 99. Zhromaždenia neformálneho ekonomického fóra Hospodársky
klub. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

TA3, 16.00 hod. Správy
>> Problémy ruskej ekonomiky <<
Odborníci očakávajú v tomto roku buď len mierny rast ruskej ekonomiky, alebo recesiu. Avšak vzhľadom
na to, že ruský plyn či ropu potrebuje celá Európa, Moskva by nemala mať výrazné problémy."
Peter Mihók, SOPK: „Pokiaľ sa ceny energetických zdrojov budú držať na vysokej úrovni, ruská
ekonomika bude bežať dobre.“
TA3, 18.30 hod. Hlavné správy
>> Problémy ruskej ekonomiky <<
Odborníci očakávajú v tomto roku buď len mierny rast ruskej ekonomiky, alebo recesiu. Avšak vzhľadom
na to, že ruský plyn či ropu potrebuje celá Európa, Moskva by nemala mať výrazné problémy."
Peter Mihók, SOPK: „Pokiaľ sa ceny energetických zdrojov budú držať na vysokej úrovni, ruská
ekonomika bude bežať dobre.“
sme.sk
>> Rattaj z J&T: Štát som na pšenici a cukre neokradol <<
Podnikateľ a spolumajiteľ J&T Private Equity Group Igor Rattaj odmieta, že by jeho firma Montir zarobila
až 700-tisíc € na predaji pšenice a cukru pre Správu štátnych hmotných rezerv.
Tender na dodávku poľnohospodárskych komodít, v ktorom uspeli tri firmy vrátane Montiru podnikateľa
Igora Rattaja, neorganizovala Správa štátnych hmotných rezerv. Jeho réžiu zverila do rúk Centrálnej
obstarávacej agentúry Ruskov. Tá vznikla v novembri 2012. Popri obci Ruskov je jej zakladateľom
Regionálna Inovačná Agentúra z Košíc, ktorá vznikla v roku 2008. Tá sa podľa svojho webu venuje
projektom, ktoré sú financované z eurofondov. Jej zakladateľmi sú ľudia považovaní za odborníkov na
čerpanie eurofondov, ale tiež aj košická pobočka SOPK.
etrend.sk
>> Pozor! Daniari idú ako rotvajleri po únikoch na firemných autách <<
Kedy noviny prinesú takúto titulku?
V januári sme sa na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory od pána ministra
Kažimíra dozvedeli, že ľudia z rezortu financií SR budú pri výbere daní postupovať obrazne povedané ako
rotvajleri, a tiež, že v súboji o každé jedno euro z daní sme vo vojnovom stave. Prilákal tým aj spŕšku
kritiky, poukazujúcu najmä na štátne plytvanie, daňovú optimalizáciu veľkých nadnárodných spoločností či
politicky kryté daňové úniky. Na myšlienke pritom podľa mňa nie je čo kritizovať. Dúfam len, že tým
nemyslel slepú agresivitu v postupe daňových kontrolórov, ale ich dôslednosť, dôraz na zvyšovanie
profesionality, odhodlanie pre správnu vec a rešpektovanie daňových zákonov. Viem, že obavy z
nenaplnených očakávaní sú na mieste.
31. 3. 2014
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Štát vyťahoval z firiem peniaze. Zbytočne <<
Pokuty za chyby pri strážení osobných údajov ľudí sa znížili. Uložiť ich nebude povinnosť, ale len
možnosť.
Citovaný riaditeľ Útvaru informatiky a komunikácie SOPK Viliam Gonda.
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Anketa <<
K článku: Štát vyťahoval z firiem peniaze. Zbytočne – téma: zákon o ochrane osobných údajov
Aké sú vaše doterajšie skúsenosti z využívania zákona o ochrane osobných údajov?
Viliam Gonda Slovenská obchodná a priemyselná komora
„Tento zákon je vážny problém podnikateľského prostredia. Pre firmy znamená enormnú administratívnu a
finančnú záťaž bez pozitívneho efektu. Pritom ide o reguláciu nad rámec európskej legislatívy. Preto sme
požiadali premiéra Roberta Fica o jeho novelu. Úrad na ochranu osobných údajov naše návrhy
akceptoval.“

