SOPK v médiách

december 2019
9. 12. 2019
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
VIDEO A PODCAST Diár na každý deň
Téma: Spravodajský prehľad očakávaných udalostí tohto dňa, upozornenie tiež na tlačovú
konferenciu SOPK aj s témami, o ktorých sa bude hovoriť.
TASR
P. Mihók: SOPK má za sebou úspešný rok
Téma: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
P. Mihók: SOPK má za sebou úspešný rok
Tá istá téma, tá istá správa: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: SOPK má za sebou úspešný rok
Tá istá téma, tá istá správa: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
NAŽIVO: TK Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Tá istá téma: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019 + hodnotenie roka
2019 z pohľadu podnikateľov.
Priamy prenos na TABLET.TV – www.teraz.sk
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
hlavnespravy.sk
P. Mihók: SOPK má za sebou úspešný rok
Tá istá téma, tá istá správa: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
P. Mihók: SOPK má za sebou úspešný rok
Tá istá téma, tá istá správa: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk
Mihók: Politika ECB je z dlhodobého pohľadu nebezpečná, vytlačili bankovky bez
krytia
Tá istá téma: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019 + hodnotenie roka
2019 z pohľadu podnikateľov.
Európska centrálna banka podľa analýzy SOPK vytlačila od konca hospodárskej krízy do
roku 2018 v bankovkách 2,6 bilióna eur bez akéhokoľvek krytia.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

banky.sk
Politika ECB je z dlhodobého pohľadu nebezpečná, upozorňuje Mihók
Tá istá téma, tá istá správa: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019 +
hodnotenie roka 2019 z pohľadu podnikateľov.
Európska centrálna banka podľa analýzy SOPK vytlačila od konca hospodárskej krízy do
roku 2018 v bankovkách 2,6 bilióna eur bez akéhokoľvek krytia.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TA3, 18.30 h, Hlavné správy
Ťažší rok pre podnikateľov
Tá istá téma: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019 + hodnotenie roka
2019 z pohľadu podnikateľov.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

STV Jednotka, 19.00 h, Správy RTVS
Stabilita podnikateľského prostredia klesá
Tá istá téma: Tlačová konferencia SOPK, bilancia činnosti za rok 2019 + hodnotenie roka
2019 z pohľadu podnikateľov.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
10. 12. 2019
TASR
Oznámenie: Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019
Téma: Avízo na podujatie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou pripravilo Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko
2019, ktoré sa uskutoční v stredu 11. decembra v kongresovej sále MZVaEZ SR na Hlbokej
ceste 2 v Bratislave. Fórum slávnostne otvoria štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek a
prezident Tatarskej republiky Rustam Nurgalijevič Minnichanov.
openiazoch.zoznam.sk
Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019
Tá istá téma, to isté avízo: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v
spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravilo Obchodné fórum
Tatarstan – Slovensko 2019, ktoré sa uskutoční v stredu 11. decembra v kongresovej sále
MZVaEZ SR na Hlbokej ceste 2 v Bratislave. Fórum slávnostne otvoria štátny tajomník
MZVaEZ SR Lukáš Parízek a prezident Tatarskej republiky Rustam Nurgalijevič
Minnichanov.
11. 12. 2019
europskenoviny.sk
Politika ECB je z dlhodobého pohľadu nebezpečná, upozorňuje Mihók
Téma: Informácie z tlačovej konferencie SOPK – hodnotenie roka 2019 + odpočet činnosti
SOPK v roku 2019
Európska centrálna banka podľa analýzy SOPK vytlačila od konca hospodárskej krízy do
roku 2018 v bankovkách 2,6 bilióna eur bez akéhokoľvek krytia.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

TASR
Slovenská ekonomika podľa opozičných strán stráca konkurencieschopnosť
Téma: Slovenská ekonomika stráca konkurencieschopnosť, potrebuje zmeny. Zhodli sa na
tom predstavitelia opozičných politických strán na utorkovej (10.12.) predvolebnej diskusii
pod názvom Ako zaistiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Organizovali ju
zamestnávateľské zväzy a obchodné komory a nadväzovala na ich odporúčania na zlepšenie
podnikateľského prostredia, ktoré predstavili minulý mesiac.
Informácia o tom, že jedným z organizátorov bola SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Slovenská ekonomika podľa opozičných strán stráca konkurencieschopnosť
Tá istá téma, tá istá správa: Predvolebná diskusia pod názvom Ako zaistiť
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Účastníci: predstavitelia opozičných
politických strán a zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr.
Informácia o tom, že jedným z organizátorov bola SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Slovenská ekonomika podľa opozičných strán stráca konkurencieschopnosť
Tá istá téma, tá istá správa: Predvolebná diskusia pod názvom Ako zaistiť
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Účastníci: predstavitelia opozičných
politických strán a zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr.
Informácia o tom, že jedným z organizátorov bola SOPK.
hlavnespravy.sk
Slovenská ekonomika podľa opozičných strán stráca konkurencieschopnosť
Tá istá téma, tá istá správa: Predvolebná diskusia pod názvom Ako zaistiť
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Účastníci: predstavitelia opozičných
politických strán a zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr.
Informácia o tom, že jedným z organizátorov bola SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
Slovenská ekonomika podľa opozičných strán stráca konkurencieschopnosť
Tá istá téma, tá istá správa: Predvolebná diskusia pod názvom Ako zaistiť
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Účastníci: predstavitelia opozičných
politických strán a zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr.
Informácia o tom, že jedným z organizátorov bola SOPK.
ekonomika.sme.sk
Opozícia upozornila na padajúcu konkurencieschopnosť ekonomiky
Tá istá téma, tá istá správa: Predvolebná diskusia pod názvom Ako zaistiť
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Účastníci: predstavitelia opozičných
politických strán a zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr.
Informácia o tom, že jedným z organizátorov bola SOPK.
ta3.com
Opozícia diskutovala o ekonomike, kritizovala neprehľadné zákony
Tá istá téma, tá istá správa: Predvolebná diskusia pod názvom Ako zaistiť
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Účastníci: predstavitelia opozičných
politických strán a zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr.
Informácia o tom, že jedným z organizátorov bola SOPK.

TASR
Financie: RÚZ, SOPK a Klub 500 odmietajú zvyšovanie dane z nehnuteľností
Téma: Klub 500, SOPK a RÚZ nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním daní z nehnuteľností,
ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
RÚZ, SOPK a Klub 500 odmietajú zvyšovanie dane z nehnuteľností
Tá istá téma, tá istá správa: Klub 500, SOPK a RÚZ nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním
daní z nehnuteľností, ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
RÚZ, SOPK a Klub 500 odmietajú zvyšovanie dane z nehnuteľností
Tá istá téma, tá istá správa: Klub 500, SOPK a RÚZ nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním
daní z nehnuteľností, ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
ekonomika.sme.sk
Zamestnávatelia odmietajú zvyšovanie dane z nehnuteľností
Tá istá téma, tá istá správa: Klub 500, SOPK a RÚZ nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním
daní z nehnuteľností, ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk
Radikálne zvyšovanie dane z nehnuteľností môže mať negatívne následky, kritizujú
zamestnávatelia
Tá istá téma: Klub 500, SOPK a RÚZ nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním daní z
nehnuteľností, ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
poistovne.sk
Zamestnávatelia kritizujú návrhy samospráv na radikálne zvyšovanie dane z
nehnuteľností
Tá istá téma, tá istá správa: Klub 500, SOPK a RÚZ nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním
daní z nehnuteľností, ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
banky.sk
Zamestnávatelia kritizujú návrhy samospráv na radikálne zvyšovanie dane z
nehnuteľností
Tá istá téma, tá istá správa: Klub 500, SOPK a RÚZ nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním
daní z nehnuteľností, ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet TV (Zaradenie: .SK)
VIDEO A PODCAST Diár na každý deň
Téma: Spravodajský prehľad očakávaných udalostí tohto dňa.
Upozornenie na obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019, ktoré organizuje rezort
diplomacie spolu s SOPK.

TASR
L. Parízek: SR a Tatársko majú šancu vytvoriť nový model obchodnej spolupráce
Téma: Prezident Tatárskej republiky Rustam Nurgalijevič Minnichanov, ktorý je v SR na
oficiálnej návšteve, v stredu slávnostne otvoril Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019.
Podujatie je zamerané na rozvoj obchodu a investícií, pričom dôležitou súčasťou je podpora
vzťahov na regionálnej a samosprávnej úrovni aj v kultúre, vzdelávaní a cestovnom ruchu.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Parízek: S Tatárskom môžeme vytvoriť nový model obchodnej spolupráce
Tá istá téma, tá istá správa: Prezident Tatárskej republiky Rustam Nurgalijevič Minnichanov,
ktorý je v SR na oficiálnej návšteve, v stredu slávnostne otvoril Obchodné fórum Tatarstan –
Slovensko 2019. Podujatie je zamerané na rozvoj obchodu a investícií, pričom dôležitou
súčasťou je podpora vzťahov na regionálnej a samosprávnej úrovni aj v kultúre, vzdelávaní a
cestovnom ruchu.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Parízek: S Tatárskom môžeme vytvoriť nový model obchodnej spolupráce
Téma: Prezident Tatárskej republiky Rustam Nurgalijevič Minnichanov, ktorý je v SR na
oficiálnej návšteve, v stredu slávnostne otvoril Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019.
Podujatie je zamerané na rozvoj obchodu a investícií, pričom dôležitou súčasťou je podpora
vzťahov na regionálnej a samosprávnej úrovni aj v kultúre, vzdelávaní a cestovnom ruchu.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
ekonomika.sme.sk
Prezident Tatarstanu rokoval o hospodárskej spolupráci
Téma: Prezident Tatárskej republiky Rustam Nurgalijevič Minnichanov, ktorý je v SR na
oficiálnej návšteve, v stredu slávnostne otvoril Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019.
Podujatie je zamerané na rozvoj obchodu a investícií, pričom dôležitou súčasťou je podpora
vzťahov na regionálnej a samosprávnej úrovni aj v kultúre, vzdelávaní a cestovnom ruchu.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
12. 12. 2019
Šport
STRUČNE
Téma: Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Republiková únia
zamestnávateľov nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním daní z nehnuteľností, ktoré v
súčasnosti hlási veľká časť samospráv.

TASR
Financie: Priemyselné firmy združené v APZ odmietajú rast dane z nehnuteľností
Téma: Asociácia priemyselných zväzov (APZ) nesúhlasí so zvýšením dane z nehnuteľnosti,
ktoré avizujú viaceré samosprávy. Tvrdí, že prudký nárast tejto dane nepocítia len obyvatelia
miest a obcí, ale aj firmy, ktoré v nich sídlia. Rovnaké odmietavé stanovisko majú aj
Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná
komora.

ekonomika.sme.sk
Zväz priemyselníkov odmieta rast dane z nehnuteľností
Tá istá téma, tá istá správa: Asociácia priemyselných zväzov (APZ) nesúhlasí so zvýšením
dane z nehnuteľnosti, ktoré avizujú viaceré samosprávy. Tvrdí, že prudký nárast tejto dane
nepocítia len obyvatelia miest a obcí, ale aj firmy, ktoré v nich sídlia. Rovnaké odmietavé
stanovisko majú aj Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Slovenská obchodná a
priemyselná komora.
Rádio Slovensko, 7.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Vyššie dane z nehnuteľností v Bratislave
Tá istá téma: Nesúhlas zamestnávateľov zo zvyšovaním dane z nehnuteľností
Informácia o tom, že s týmto krokom nesúhlasia ani Klub 500, SOPK a RÚZ.
Rádio FM, 15.00 h, Správy
Asociácia priemyselných zväzov nesúhlasí so zvýšením dane z nehnuteľností, ktoré
avizujú viaceré samosprávy
Tá istá téma, čítaná správa v rámci spravodajského bloku: Asociácia priemyselných zväzov
nesúhlasí so zvýšením dane z nehnuteľnosti, ktoré avizujú viaceré samosprávy. Tvrdí, že
prudký nárast tejto dane nepocítia len obyvatelia miest a obcí, ale aj firmy, ktoré v nich sídlia.
Rovnaké odmietavé stanovisko majú aj Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500
a Slovenská obchodná a priemyselná komora. V prípade priemyselných podnikov, ktoré na
svoju produkciu potrebujú veľké výrobné haly, pôjde o ďalší rapídny nárast nákladov.
Zvýšenie však pocítia aj malé a stredné firmy.
13. 12. 2019
Pravda
Mestá ľuďom prudko zvýšia dane
Téma: Zvyšovanie dane z nehnuteľností
Podnikatelia s takýmto rastom miestnych daní nesúhlasia. Oproti roku 2005 sa príjmy
samospráv zvýšili až o 85 %, pričom obce a mestá vytvorili obrovské prebytky vo výške
3,134 miliardy eur, tvrdí Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora a
Republiková únia zamestnávateľov.
pravda.sk
Mestá ľuďom prudko zvýšia dane. Pozrite sa, kde o koľko
Tá istá téma na webe denníka: Zvyšovanie dane z nehnuteľností
Podnikatelia s takýmto rastom miestnych daní nesúhlasia. Oproti roku 2005 sa príjmy
samospráv zvýšili až o 85 %, pričom obce a mestá vytvorili obrovské prebytky vo výške
3,134 miliardy eur, tvrdí Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora a
Republiková únia zamestnávateľov.
16. 12. 2019
Trenčianske noviny
Nesúhlas so zvyšovaním
Tá istá téma: Klub 500, SOPK a RÚZ nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním daní z
nehnuteľností, ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv. Tento krok podľa nich
prichádza v čase rekordných prebytkov v hospodárení samospráv a môže mať výrazné
negatívne následky pre zamestnávateľov na Slovensku. Zástupcovia zamestnávateľov a

SOPK tvrdia, že príjmy územnej samosprávy prudko rastú. Oproti roku 2005 sa zvýšili až o
85 %, pričom obce a mestá vytvorili obrovské prebytky vo výške 3,134 miliardy eur. Len v
roku 2018 to bolo až 375 miliónov eur. Napriek tomu primátori postupne ohlasujú skokové
zvýšenie daní z nehnuteľnosti, a to až do 300 %.
enviroportal.sk
2. ročník Zeleného Merkúra vyhlásený
Téma: Banskobystrická regionálna komora SOPK vyhlasuje v spolupráci s partnermi
Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Banskobystrickým samosprávnym
krajom (BBSK) 2. ročník súťaže ZELENÝ MERKÚR, ktorá sa zameriava na podporu a
zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi
udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo
spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Vyhlasuje sa raz za
dva roky
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Aký je dnešný svet a čo robíme pre mierový život
Téma: Na slávnostné 125. zhromaždenie a celkove 276. podujatie združenia NEF
Hospodársky klub, ktoré začne v nadchádzajúcom roku 27. kalendárny rok života, prišlo 101
osobností. Spoluzvolávateľom zhromaždenia na 12. decembra 2019 bol aj Medzinárodný
mierový výbor
Predseda SOPK, čestný predseda Svetovej komorovej federácie a člen MMV Peter Mihók
krátko na to pozval na večeru veľvyslanca a prezidenta WFP K. M. Quinna, jeho manželku,
spolupracovníčky, predstaviteľa združenia a MMV P. Kasalovského, ako aj členov MMV P.
Čatloša, F. Pancuráka a veľvyslanca J. Bratku.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové
správy)
Aký je dnešný svet a čo robíme pre mierový život
Tá istá téma, tá istá správa: Slávnostné 125. zhromaždenie a celkove 276. podujatie
združenia NEF Hospodársky klub,
Predseda SOPK, čestný predseda Svetovej komorovej federácie a člen MMV Peter Mihók
krátko na to pozval na večeru veľvyslanca a prezidenta WFP K. M. Quinna, jeho manželku,
spolupracovníčky, predstaviteľa združenia a MMV P. Kasalovského, ako aj členov MMV P.
Čatloša, F. Pancuráka a veľvyslanca J. Bratku.
18. 12. 2019
Hospodárske noviny
Tatarstan čaká na zaujímavé projekty od slovenských podnikateľov
Téma: Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019
Stručný prierez programom na fóre, informácia o tom, že spoluorganizátorom bola SOPK,
zúčastnil sa na ňom podpredseda SOPK Július Kostolný a Žilinská RK SOPK na fóre
podpísala dohodu o spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Tatarstanu.
22. 12. 2019
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Slovensko: Peniaze s toxickým účinkom
Téma: Z hodnotenia roka 2019 na tlačovej konferencii SOPK (9. 12. 2019)

Ďalšie tlačenie peňazí do ekonomiky Eurozóny môže mať katastrofálne následky. Od
poslednej krízy Európska centrálna banka pustila do obehu neuveriteľných, vyše 2,5 bilióna
EUR, ktoré nie sú ničím kryté. Odniesť si to môžu najmä menšie ekonomiky, teda aj tá naša.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
TASR
2019: Výberová chronológia úmrtí slovenských osobností
2. novembra, Ivan Trančík
Vo veku 83 rokov zomrel zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti I. TRAN a dlhoročný
člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ivan Trančík.
23. 12. 2019
Plus jeden deň
SOPK: Rozhodujú dane aj cena
Téma: Slovenská obchodná a priemyselná komora uviedla, že vplyv balíčkov na zlepšenie
podnikateľského prostredia je minimálny. Prízvukuje tiež, že v podnikaní rozhodujú dane,
odvody, cena práce, vymožiteľnosť práva, administratíva založená na digitalizácii procesov.
europskenoviny.sk
Peniaze s toxickým účinkom. Od poslednej krízy vytlačila ECB neuveriteľné množstvo
peňazí, kryté však nie sú
Téma: Z hodnotenia roka 2019 na tlačovej konferencii SOPK (9. 12. 2019)
Ďalšie tlačenie peňazí do ekonomiky Eurozóny môže mať katastrofálne následky. Od
poslednej krízy Európska centrálna banka pustila do obehu neuveriteľných, vyše 2,5 bilióna
EUR, ktoré nie sú ničím kryté. Odniesť si to môžu najmä menšie ekonomiky, teda aj tá naša.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
noviny.sk
Peniaze s toxickým účinkom. Od poslednej krízy vytlačila ECB neuveriteľné množstvo
peňazí, kryté však nie sú
Téma: Z hodnotenia roka 2019 na tlačovej konferencii SOPK (9. 12. 2019)
Ďalšie tlačenie peňazí do ekonomiky Eurozóny môže mať katastrofálne následky. Od
poslednej krízy Európska centrálna banka pustila do obehu neuveriteľných, vyše 2,5 bilióna
EUR, ktoré nie sú ničím kryté. Odniesť si to môžu najmä menšie ekonomiky, teda aj tá naša.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
26. 12. 2019
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Slovensko: Ako sme sa vlastne mali?
Téma: Hodnotenie roka 2019
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
Redaktor: Prosím, pripútajte sa, začíname brzdiť. Po rokoch blahobytu to opäť vyzerá, že sa
budeme musieť trochu uskromniť.
Peter Mihók, predseda SOPK: Podnikateľská sféra na Slovensku sa stala menej
konkurenčne schopnou, ako sú naši konkurenti čo len zo susedných krajín, teda v rámci V4ky.

27. 12. 2019
noviny.sk
Vývoj ekonomiky za rok 2019 nás prinútil vytriezvieť. Aké scenáre nás čakajú budúci
rok?
Téma: Hodnotenie roka 2019
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
europskenoviny.sk
Vývoj ekonomiky za rok 2019 nás prinútil vytriezvieť. Aké scenáre nás čakajú budúci
rok?
Tá istá téma, tá istá správa: Hodnotenie roka 2019
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
29. 12. 2019
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Slovensko: Dobre nám už bolo
Téma: Hodnotenie roka 2019 a pohľad na rok 2020
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
TA3, 18.30 h, Hlavné správy
Ako investovať v roku 2020?
Téma: Ľudia, ktorí držali tento rok peniaze na účtoch v bankách, doplatili na nízke úroky a
vysokú infláciu. Uplynulé mesiace priali odvážnejším investorom, ktorí si na akciách pripísali
aj 20-percentné výnosy. Rok 2020 bude podľa odhadov vo viacerých aspektoch podobný. No
rekordné výnosy už analytici neočakávajú.
Peter Mihók, predseda SOPK: My sme tú hodnotu dneska dostali na úroveň 0, v niektorých
krajinách dokonca na mínus 0,5. A toto je veľmi zlé, lebo keď si ľudia prestanú vážiť peniaze,
strácame ďalšiu hodnotu, ktorá je dôležitá z hľadiska vývoja každej ekonomiky.
30. 12. 2019
noviny.sk
Zamestnanosť, mzdy aj hypotéky. Čo nás čaká v novom roku?
Téma: Čo prinesie rok 2020
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
SLOVENSKO prišlo v roku 2019 o tieto významné osobnosti
2. novembra, Ivan Trančík
Vo veku 83 rokov zomrel zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti I. TRAN a dlhoročný
člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ivan Trančík.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
SLOVENSKO prišlo v roku 2019 o tieto významné osobnosti
2. novembra, Ivan Trančík
Vo veku 83 rokov zomrel zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti I. TRAN a dlhoročný
člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ivan Trančík.

kosicednes.sk
Slovensko prišlo v roku 2019 o tieto významné osobnosti
2. novembra, Ivan Trančík
Vo veku 83 rokov zomrel zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti I. TRAN a dlhoročný
člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ivan Trančík.
31. 12. 2019
europskenoviny.sk
Zamestnanosť, mzdy aj hypotéky. Čo nás čaká v novom roku?
Téma: Čo prinesie rok 2020
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Aby sme odstránili riziko recesie alebo krízy, na to máme veľmi málo prostriedkov," dodal
predseda SOPK Peter Mihók. Obsah našej peňaženky preto bude v mnohom závisieť od
toho, čo sa stane za našimi hranicami.

