SOPK v médiách

apríl 2020
1. 4. 2020
Nový čas (Zaradenie: Téma dňa)
Toto by nám pomohlo!
Téma: Pomôže im štát, alebo nie? Veľkí zamestnávatelia na Slovensku bijú na poplach. Z
opatrení na záchranu ekonomiky, ktoré cez víkend predstavila vláda, by nemali žiaden úžitok a
chcú to zmeniť. Premiéra zároveň žiadajú, aby ich prizval k rokovaniam. Igor Matovič pripúšťa,
že vláda pomôže aj im, no hneď dodáva, že štátny rozpočet má obmedzené možnosti. Čo
hovoria kapitáni slovenského priemyslu?
Veľkopodnikatelia sa zhodujú, že na odvrátenie následkov krízy bude treba zvýšiť zadlženosť
Slovenska a rozšíriť okruh zdrojov na financovanie opatrení. „Myslím si, že budeme musieť
akceptovať vyššie zadlženie našej ekonomiky, no to vytvorí predpoklad na to, aby podniky do
budúcna toto zadlženie zmiernili,“ povedal predseda SOPK Peter Mihók. Slovensko podľa
neho dostatočne nevyužíva ani pomoc Európskej investičnej banky, euroval či eurofondy.
TASR
SOPK: Blackout je cesta do ekonomického pekla
Téma: Reakcia SOPK na návrh premiéra Igora Matoviča na „vypnutie Slovenska“ počas
niekoľkých týždňov, tzv. blackout.
SOPK je presvedčená, že súčasnú ekonomickú krízu súvisiacu so šírením nového koronavírusu
určite nevyriešime blackoutom, či celoplošným vypnutím všetkých bázických oblastí života
krajiny. Je to cesta do ekonomického pekla, z ktorého sa bude ťažko dostávať, uviedol vo
vyhlásení komory jej predseda Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Domáca ekonomika)
Blackout je cesta do ekonomického pekla, myslí si predseda obchodnej komory
Tá istá téma, tá istá správa: Reakcia SOPK na návrh premiéra Igora Matoviča na „vypnutie
Slovenska“ počas niekoľkých týždňov, tzv. blackout.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Neskôr bola správa aktualizovaná, doplnená reakciami politikov + ďalšie citácie predsedu
SOPK Petra Mihóka.
info.sk
SOPK: Blackout je cesta do ekonomického pekla
Tá istá téma, tá istá správa: Reakcia SOPK na návrh premiéra Igora Matoviča na „vypnutie
Slovenska“ počas niekoľkých týždňov, tzv. blackout.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
2. 4. 2020
hlavnespravy.sk
Vypnutie slovenskej ekonomiky je zlý nápad s neistým výsledkom, zhodujú sa analytici,
zamestnávatelia aj Slovenská obchodná a priemyselná komora
Tá istá téma, tá istá správa: Reakcia SOPK na návrh premiéra Igora Matoviča na „vypnutie
Slovenska“ počas niekoľkých týždňov, tzv. blackout.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

webnoviny.sk (Zaradenie: Ekonomika)
Podnikatelia označili blackout za cestu do pekla, Matoviča vyzvali k rokovaciemu stolu
Tá istá téma: Reakcia SOPK na návrh premiéra Igora Matoviča na „vypnutie Slovenska“ počas
niekoľkých týždňov, tzv. blackout.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
banky.sk
Blackout by podľa zamestnávateľov znamenal kolaps, označujú ho za cestu do
ekonomického pekla
Tá istá téma, tá istá správa: Podnikateľský sektor sa ostro postavil proti vyjadreniam predsedu
vlády Igora Matoviča o možnosti tzv. blackoutu.
Reakcia SOPK na návrh premiéra Igora Matoviča na „vypnutie Slovenska“ počas niekoľkých
týždňov, tzv. blackout. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
europskenoviny.sk
Blackout by podľa zamestnávateľov znamenal kolaps, označujú ho za cestu do
ekonomického pekla
Tá istá téma, tá istá správa: Podnikateľský sektor sa ostro postavil proti vyjadreniam predsedu
vlády Igora Matoviča o možnosti tzv. blackoutu.
Reakcia SOPK na návrh premiéra Igora Matoviča na „vypnutie Slovenska“ počas niekoľkých
týždňov, tzv. blackout. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
noviny.sk
Hrozí kolaps ekonomiky? NBS je optimistická, zamestnávatelia majú obavy
Téma: Ekonomická katastrofa, v akej sme sa ocitli, naberá na sile. Hrozí kolaps ekonomiky,
prepúšťania tisícov. Všetci sa preto pýtajú, kedy by to mohlo skončiť. Názory sa rozchádzajú a
nikto nemá vešteckú guľu.
Podľa NBS by sme mali byť sčasti naspäť v normálnom ekonomickom živote koncom roka a
naplno v budúcom. Čiernejšie to vidia veľkí zamestnávatelia, ktorí všetci zažili vo svojich
podnikoch poslednú krízu. Podľa šéfa SOPK Petra Mihóka reštartovanie európskej
ekonomiky bude trvať veľmi dlho.
europskenoviny.sk
Hrozí kolaps ekonomiky? NBS je optimistická, zamestnávatelia majú obavy
Tá istá téma, tá istá správa: Podľa NBS by sme mali byť sčasti naspäť v normálnom
ekonomickom živote koncom roka a naplno v budúcom. Čiernejšie to vidia veľkí
zamestnávatelia, ktorí všetci zažili vo svojich podnikoch poslednú krízu. Podľa šéfa SOPK
Petra Mihóka reštartovanie európskej ekonomiky bude trvať veľmi dlho.
noviny.sk
Ak sa Slovensko na týždne „vypne“, hrozí ekonomická katastrofa. Najväčšie podniky už
varujú vládu
Téma: Ak by sa Slovensko na niekoľko týždňov vyplo, hrozila by nám ekonomická katastrofa.
Pred týmto scenárom varujú najväčšie podniky na Slovensku, ktoré spolu zamestnávajú
desaťtisíce ľudí. Návrh premiéra Matoviča o tzv. blackoute považujú za hazard s menom
krajiny či dokonca ekonomickú samovraždu v priamom prenose.
Najväčší zamestnávatelia varujú, že Slovensku hrozí ekonomická katastrofa a viaceré veľké
podniky už teraz súperia s časom. „Časovo strácame a pripravujeme sa o budúce pozície najmä
na európskych trhoch,“ povedal Peter Mihók, predseda SOPK.

JOJ, 17.00 h, Prvé noviny
Ekonomická samovražda?
Téma: Návrh premiéra Matoviča na tzv. blackout pobúril verejnosť. Najväčší zamestnávatelia
dokonca hovoria o ekonomickej katastrofe. Priemyselné združenia rezolútne odmietajú
vypnutie Slovenska a varujú, že pád ekonomiky by mal na ľudí fatálnejšie následky ako
samotný vírus. Najväčší zamestnávatelia varujú, že Slovensku hrozí ekonomická katastrofa a
viaceré veľké podniky už teraz súperia s časom.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Časovo strácame a pripravujeme sa o budúce pozície najmä
na európskych trhoch.“
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Slovensko: Hrozí nám ekonomická samovražda?
Tá istá téma, tá istá reportáž: Reakcie na na návrh premiéra Igora Matoviča na „vypnutie
Slovenska“ počas niekoľkých týždňov, tzv. blackout
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
3. 4. 2020
europskenoviny.sk
Ak sa Slovensko na týždne „vypne“, hrozí ekonomická katastrofa. Najväčšie podniky už
varujú vládu
Téma: Ak by sa Slovensko na niekoľko týždňov vyplo, hrozila by nám ekonomická katastrofa.
Pred týmto scenárom varujú najväčšie podniky na Slovensku, ktoré spolu zamestnávajú
desaťtisíce ľudí. Návrh premiéra Matoviča o tzv. blackoute považujú za hazard s menom
krajiny či dokonca ekonomickú samovraždu v priamom prenose.
Najväčší zamestnávatelia varujú, že Slovensku hrozí ekonomická katastrofa a viaceré veľké
podniky už teraz súperia s časom. „Časovo strácame a pripravujeme sa o budúce pozície najmä
na európskych trhoch,“ povedal Peter Mihók, predseda SOPK.
5. 4. 2020
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Bratislava, Slovensko: Ekonomické zlepšenie v nedohľadne
Téma: Ekonomická katastrofa, v akej sme sa ocitli hneď po tej zdravotníckej, naberá na sile.
Hrozí kolaps ekonomiky a prepúšťanie tisícok ľudí. Všetci preto hľadajú odpovede na to, ako
a kedy by sa to mohlo skončiť. Zamestnávatelia už vyše týždňa tvrdia, že naša vláda sa s nimi
nestretla a nekoná tak razantne ako v okolitých štátoch a v Európe. Strácame tak podľa nich
konkurencieschopnosť a možnosť dobrého pokrízového reštartu.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Vyhrá ten, kto bude na to pripravený a o tomto je celá táto
naša debata.“
6. 4. 2020
noviny.sk
Ekonomická katastrofa naberá na sile. Hrozí kolaps ekonomiky a prepúšťanie tisícok
ľudí
Téma: Ekonomická katastrofa, v akej sme sa ocitli, hneď po tej zdravotníckej, naberá na sile.
Hrozí kolaps ekonomiky a prepúšťanie tisícok ľudí. Všetci sa preto hľadajú odpovede na to,
ako a kedy by sa to mohlo skončiť. Zamestnávatelia tvrdia, že keď to vedia v okolitých štátoch,
tak by sa to malo dať aj u nás.

„Vyhrá ten, kto na to bude pripravený, a o tomto celom je naša debata,“ poznamenal predseda
SOPK Peter Mihók.
europskenoviny.sk
Ekonomická katastrofa naberá na sile. Hrozí kolaps ekonomiky a prepúšťanie tisícok
ľudí
Tá istá téma, tá istá správa: Ekonomická katastrofa, v akej sme sa ocitli, hneď po tej
zdravotníckej, naberá na sile. Hrozí kolaps ekonomiky a prepúšťanie tisícok ľudí. Všetci sa
preto hľadajú odpovede na to, ako a kedy by sa to mohlo skončiť. Zamestnávatelia tvrdia, že
keď to vedia v okolitých štátoch, tak by sa to malo dať aj u nás.
„Vyhrá ten, kto na to bude pripravený, a o tomto celom je naša debata,“ poznamenal predseda
SOPK Peter Mihók.
Týždenník pre Záhorie
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Téma: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť hospodársky krízový štáb, ktorý
by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym vplyvom koronavírusu pre všetkých
zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov. Opatrenia sa totiž v prvej fáze nedotkli
veľkých firiem, ktoré ťahajú ekonomiku. V tých pracuje približne 1,5 mil. ľudí, ktorí sa po
prvom balíčku sociálnych opatrení ocitli mimo pomoci štátu. Naviac, ukazuje sa, že krízový
stav v ekonomike môže trvať dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo.
Podľa Petra Mihóka, predsedu SOPK, je u nás problémom aj to, že Slovensko je jedna z mála
krajín, ktorá dostatočne nevyužíva finančný rámec fungujúci v Európskej únii, čo znevýhodňuje
naše firmy.
Nitrianske noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Trnavské noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Žilinské noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Trenčianske noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu

Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Prešovské noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
7. 4. 2020
Zvolensko-podpolianske noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Oravské noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Kysucké noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Topoľčianske noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Hornonitrianske noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.

Noviny Stredného Považia
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Turčianske noviny
Pomoc potrebujú aj ťahúni priemyslu
Tá istá téma, ten istý článok: Slovenskí zamestnávatelia požadujú urýchlene zriadiť
hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym
vplyvom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
ujszo.com
A kormány tagjai a munkaadókkal egyeztettek
A kormány még ezen a héten intézkedéseket hoz a nagy cégek megsegítése érdekében, hogy
megmaradjon a foglalkozottság és a cégeknek ne kelljen elbocsátaniuk az emberek – mondta
Peter Mihók a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
ujszo.com
A közgazdászok és a vállalkozók szerint lassan reagál a válságra a szlovák kormány
Napról napra egyre több bírálat éri a szlovák kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
gazdasági intézkedéseit. A szakemberek szerint Szlovákia lemarad a válságkezelésben, aminek
rendkívül súlyos következményei lesznek. Matovič szerint már e héten behozzák a
lemaradásukat.
Peter Mihók, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) elnöke szerint a munkáltatók
hétpontos követeléscsomagot nyújtották át a kormányfőnek. A cégek szeretnék elérni, hogy az
elbocsátások elkerülése érdekében az állam vállalja át az alkalmazottak bérköltséginek a
tetemes részét, eszerint a bérköltség 60 százalékát az állam állná, 20 százalékot adna a
munkáltató, az alkalmazott pedig a bére 20 százalékáról mondana le.
dnes24.sk
Koronavírus: Pribudlo 47 nakazených, vláda pomôže veľkým firmám a hrozia pokuty za
porušenie obmedzení cez Veľkú noc (online)
Téma: Monitoring situácie v súvislosti s koronavírusom – online (minúta po minúte)
12.29 h – „Veľkí“ zamestnávatelia majú podľa Petra Mihóka celkovo 7 požiadaviek. Považuje
za dôležité, že sa nastavil dialóg a u vlády našli pochopenie. Kľúčové je, aby štát na seba prevzal
časť osobných a mzdových nákladov zamestnancov všetkých podnikov.
12.11 h – „Vláda tento týždeň príjme opatrenia pre veľké spoločnosti, ktoré pôsobia na
Slovensku. Rozhodujúce je to, aby sme udržali zamestnanosť a neposielali ľudí na úrady práce,“
povedal Peter Mihók, predseda SOPK. Ako dodal, veľkým zamestnávateľom ide o udržanie
zamestnancov, likvidity a udržanie konkurencioschopnosti
TASR
Hospodárstvo: Tento alebo budúci týždeň predstaví vláda pomoc veľkým firmám
Téma: Vláda do konca tohto týždňa alebo najneskôr budúci týždeň predstaví konkrétne riešenia
pre pomoc veľkým zamestnávateľom. Malo by ísť napríklad o podporu udržania pracovných
miest, ako k tomu prišlo už v prípade živnostníkov a malých firiem.

Podľa Petra Mihóka, predsedu SOPK, zásadnou vecou, na ktorej sa dohodli ministri a
predstavitelia veľkých zamestnávateľských zväzov, je, že vláda ešte tento týždeň príjme
opatrenia na pomoc veľkým zamestnávateľom. „Opatrenia však musia byť také, aby Slovensko
zostalo konkurencieschopné s okolitými krajinami,“ poznamenal Mihók. Podľa predsedu
SOPK majú veľkí zamestnávatelia na vládu sedem požiadaviek (citovaný, vymenoval ich).
TASR
Hospodárstvo: Tento alebo budúci týždeň predstaví vláda pomoc veľkým firmám (2)
Tá istá téma, tá istá správa doplnená o ďalšie informácie: Vláda do konca tohto týždňa alebo
najneskôr budúci týždeň predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Tento alebo budúci týždeň predstaví vláda pomoc veľkým firmám
Tá istá téma, tá istá správa: Vláda do konca tohto týždňa alebo najneskôr budúci týždeň
predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk
Zamestnávatelia predložili vláde sedem požiadaviek. Nenecháme ich v štichu, tvrdí
Matovič
Tá istá téma, tá istá správa: Vláda do konca tohto týždňa alebo najneskôr budúci týždeň
predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Tento alebo budúci týždeň predstaví vláda pomoc veľkým firmám
Tá istá téma, tá istá správa: Vláda do konca tohto týždňa alebo najneskôr budúci týždeň
predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk (Zaradenie: Ekonomika)
Veľké priemyselné firmy sa dočkajú ekonomických opatrení, návrhy sú podľa Sulíka
triezve a oprávnené
Téma: Vláda ešte tento týždeň prijme opatrenia na minimalizáciu ekonomických dopadov
pandémie na veľké priemyselné podniky. Po stretnutí zamestnávateľov s premiérom Igorom
Matovičom to na tlačovej besede uviedol predseda SOPK Peter Mihók.
„Mali by byť v korelácii s tými opatreniami, ktoré boli prijaté voči samostatne zárobkovo
činným osobám alebo voči malým a stredným podnikom,“ povedal. Cieľom je podľa neho to,
aby zamestnávatelia ľudí neposielali na úrad práce.
poistovne.sk
Vláda tento týždeň príjme opatrenia pre veľké priemyselné firmy
Tá istá téma, tá istá správa: Vláda ešte tento týždeň prijme opatrenia na minimalizáciu
ekonomických dopadov pandémie na veľké priemyselné podniky. Po stretnutí zamestnávateľov
s premiérom Igorom Matovičom to na tlačovej besede uviedol predseda SOPK Peter Mihók.
dnes24.sk
Veľké priemyselné firmy sa dočkajú ekonomických opatrení, návrhy sú podľa Sulíka
triezve a oprávnené

Tá istá téma, tá istá správa: Vláda ešte tento týždeň prijme opatrenia na minimalizáciu
ekonomických dopadov pandémie na veľké priemyselné podniky. Po stretnutí zamestnávateľov
s premiérom Igorom Matovičom to na tlačovej besede uviedol predseda SOPK Peter Mihók.
banky.sk
Vláda tento týždeň príjme opatrenia pre veľké priemyselné firmy
Tá istá téma, tá istá správa: Vláda ešte tento týždeň prijme opatrenia na minimalizáciu
ekonomických dopadov pandémie na veľké priemyselné podniky. Po stretnutí zamestnávateľov
s premiérom Igorom Matovičom to na tlačovej besede uviedol predseda SOPK Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Domáca ekonomika)
Peter Mihók: Musíme pochopiť, že ekonomika je len jedna. Inak vytvoríme problémy
Predseda SOPK Peter Mihók v rozhovore pre Hospodárske noviny:
Zamestnávatelia na utorkovom rokovaní s premiérom Igorom Matovičom predložili sedem
požiadaviek. Predseda SOPK Peter Mihók, ktorý sa rokovania zúčastnil, pre HN povedal
nielen to, ako toto stretnutie prebiehalo, ale aj to, aké opatrenia sú potrebné na pomoc podnikom
v oblasti energetiky.
dennikn.sk
Newsfilter: Ľuďom zakázali chalupy, ale pacienti s príznakmi sa musia dobýjať na testy
Správy vybral a komentoval Juraj Javorský
Téma: Firmy chcú kurzarbeit. Volanie mnohých ekonómov, manažérov a investorov po
rozsiahlej a rýchlej vládnej pomoci zatiaľ neprinieslo očakávaný výsledok.
Informácia o tom, že na tlačovej konferencii sa spolu s premiérom Igorom Matovičom zúčastnil
aj predseda SOPK Peter Mihók.
kosiceonline.sk
Štát pomôže aj veľkým firmám
Téma: Na Úrade vlády SR dnes rokovali ministri so zamestnávateľskými združeniami.
Spoločne sa zhodli na tom, že kabinet čoskoro predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým
zamestnávateľom vrátane podpory udržania pracovných miest.
Predseda SOPK Peter Mihók potvrdil, že vláda čoskoro príjme opatrenia na pomoc veľkým
zamestnávateľom: „Opatrenia však musia byť také, aby Slovensko zostalo konkurencieschopné
s okolitými krajinami.“
Veľkí zamestnávatelia majú na vládu sedem požiadaviek. „Prvá požiadavka je kľúčová, a to,
aby štát na seba prevzal časť celkových osobných nákladov zamestnancov všetkých podnikov,
ktoré majú problémy, podobne, ako to urobil aj voči malým a stredným podnikom. Základný
plošný vzorec by mal byť 60:20:20, teda štát, zamestnávateľ a zamestnanec,“ doplnil Mihók.
Markíza, 17.00 h, Prvé Televízne noviny
Predložili požiadavky
Téma: Veľkí zamestnávatelia nechcú, aby tisíce ľudí ostali na úrade práce. Vláde preto
predložili svoje požiadavky. Premiér Matovič sľubuje, že ich nenechá v štichu.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Markíza, 19.00 h, Televízne noviny
Predložili požiadavky
Tá istá téma, tá istá reportáž: Veľkí zamestnávatelia nechcú, aby tisíce ľudí ostali na úrade
práce. Vláde preto predložili svoje požiadavky. Premiér Matovič sľubuje, že ich nenechá
v štichu.

Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
TA3, 18.30 h, Hlavné správy
Vláda pomôže veľkým firmám
Téma: Vláda finančne podporí veľké firmy. Zamestnávatelia požadujú, aby štát preplácal časť
nákladov na pracovníkov, ktorí pre obmedzenie prevádzok zostali doma.
Peter Mihók, predseda SOPK: „To rozhodujúce je, aby sme udržali zamestnanosť, aby sme
ľudí neposielali na úrady práce, lebo myslím si, že aj pre ľudí, ktorí nemajú momentálne prácu,
je vždy lepšie pracovať trebárs nazvime to kurzarbeit.“
TA3, 19.50 h, Téma dňa
Vláda predstaví pomoc veľkým firmám
Téma: Vláda ešte tento týždeň prijme opatrenia na pomoc veľkým podnikom. Malo by
napríklad ísť o podporu udržania pracovných miest. Zamestnávatelia predložili vláde viaceré
požiadavky. Zároveň sa dohodli na pravidelných stretnutiach, aj na zriadení ekonomického
krízového štábu.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Vyjadrenie prezdenta RÚZ, že 7 požiadaviek, ktoré predložil Klub 500 a SOPK, má podporu
aj ostatných zamestnávateľských inštitúcií.
JOJ, 17.00 h, Prvé noviny
Vláda a zamestnávatelia
Téma: Premiér Igor Matovič sa dnes stretol po viacerých apeloch s veľkými firmami. Tie ho
ešte minulý týždeň vyzvali k akcii a vytvoreniu krízového hospodárskeho štábu. Na úrad vlády
prišli so siedmimi hlavnými požiadavkami, za najdôležitejšiu považujú kurzarbeit.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
JOJ, 19.00 h, Krimi
Pribudlo 47 prípadov nakazených
Tá istá téma: Zástupcovia zamestnávateľov dnes na úrade vlády predložili 7 podnetov na
pomoc pre veľké podniky a ich zamestnancov. Najdôležitejšou z nich je pomoc s platmi, na
ktoré by mal 60 % prispieť štát a 20 % by doplácal zamestnávateľ. Všetkých 7 požiadaviek
označil minister hospodárstva za oprávnené. Vláda o nich bude rokovať. Definitívne
rozhodnutie o konkrétnej pomoci by malo padnúť najneskôr budúci týždeň."
Peter Mihók, predseda SOPK: „Sme dohodli, že sa budeme stretávať pravidelne na úrovni
predsedu vlády. My sme to tak symbolicky nazvali, ekonomický krízový štáb, kde si
dohodneme mechanizmus práce. Budeme riešiť aktuálne problémy, ktorým čelí celá
ekonomika.“
JOJ, 19,30 h, Noviny TV JOJ
Bratislava, Slovensko: Dohodli sa, že sa dohodnú
Tá istá téma: Presne týždeň po tom, čo veľkí zamestnávatelia vládu vyzvali, aby sa s nimi
konečne stretla a vytvorila krízový hospodársky štáb, tak ich zástupcovia prišli sem na Úrad
vlády, aby predstavili svojich 7 požiadaviek. Najdôležitejšou požiadavkou, ktorá prišla z
Nemecka a funguje už viacerých krajinách, je kurzarbeit. Ide o skrátenie pracovného času, kde
sa náklady na zamestnanca rozložia.
Peter Mihók, predseda SOPK: „60 % príspevok štátu, 20 % príspevok zamestnávateľa a 20
% príspevok zamestnanca.“

Rádio Slovensko, 18.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Najväčší zamestnávatelia sa stretli s premiérom
Tá istá téma: Najväčší zamestnávatelia sa dočkali prijatia u premiéra Igora Matoviča, ktorý ich
návrhy na zmiernenie krízy v súvislosti s koronavírusom prijal. Kľúčovou požiadavkou je, aby
štát na seba prevzal časť celkových osobných nákladov zamestnancov, a to v pomere šesťdesiat
ku dvadsať ku dvadsať. Podľa zástupcov zamestnávateľských združení platí, že nebudú
zneužívať pomoc štátu. O siedmich navrhovaných opatreniach by mala rokovať vláda už tento
alebo budúci týždeň.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
dennikn.sk (Minúta po minúte / Zaradenie: Ekonomika)
12.19; Vláda ešte tento týždeň príjme opatrenia na pomoc veľkým podnikom
Tá istá téma: Vláda ešte tento týždeň prijme opatrenia na pomoc veľkým podnikom. Po
rokovaní s premiérom Matovičom a zamestnávateľmi to povedal šéf SOPK Peter Mihók.
Dohodli sa na pravidelných stretnutiach, na zriadení ekonomického krízového štábu. „Ide nám
o udržanie našich zamestnancov, o udržanie likvidity našich firiem,“ povedal Mihók.
8. 4. 2020
Hospodárske noviny (Zaradenie: Titulná strana)
Prepúšťa aj automotive. Na čo ešte vláda čaká?
Téma: Premiér Igor Matovič veľké firmy odmietal, teraz im dáva sľuby. Podniky medzitým
oznamujú výpovede. Konať treba rýchlo, aby boli jazvy čo najmenšie, vyzvali vládu
ekonomické špičky Slovenska. Pár hodín po ich varovaní škrtol 500 pracovných miest ďalší
veľký podnik, a to z kľúčového automobilového priemyslu. V situácii, keď je dôležitý každý
deň, kabinet Igora Matoviča stále otáľa s pomocou pre fabriky.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Hospodárske noviny (Zaradenie: Téma dňa)
Podnikatelia vláde: udržte firmy pri živote
Tá istá téma: Najväčší zamestnávatelia predložili kabinetu Igora Matoviča svoje požiadavky
na pomoc podnikom v kríze. Zadlžené firmy tak chcú zachrániť pred konkurzom.
„Žiadame, aby štát pozastavil účinnosť zákona o konkurze a reštrukturalizácii, aby
nedochádzalo k násilným prevzatiam podnikov a zneužívaniu súčasnej krízovej situácie,"
uviedli v spoločnom stanovisku šéf SOPK Peter Mihók a predseda Klubu 500 Vladimír Soták.
Aj toto je jedna z požiadaviek firiem, s ktorými včera predstúpili pred premiéra Igora Matoviča.
+ Citované ďalšie vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka pre Hospodárske noviny.
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Domáca ekonomika)
Podnikatelia vláde: udržte firmy pri živote
Tá istá téma, ten istý článok na webe HN: Najväčší zamestnávatelia predložili kabinetu Igora
Matoviča svoje požiadavky na pomoc podnikom v kríze. Zadlžené firmy tak chcú zachrániť
pred konkurzom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
Nový Čas (Zaradenie: Téma dňa)
7 požiadaviek veľkých zamestnávateľov
Téma: Predstavitelia zamestnávateľských zväzov a združení včera rokovali s vládou o
opatreniach na ich podporu v čase boja s koronavírusom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.

cas.sk
Vláda rokovala s najvýznamnejšími firmami: 7 požiadaviek veľkých zamestnávateľov
Tá istá téma, tá istá správa: Predstavitelia zamestnávateľských zväzov a združení včera
rokovali s vládou o opatreniach na ich podporu v čase boja s koronavírusom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
dennikn.sk
Pripravte sa na možnosť, že zákon dovolí dlžníkom do konca roka neplatiť
Tá istá téma: Niektoré firmy, ktorým nepomôžu ani finančné príspevky od štátu, začnú čoskoro
krachovať. Úplne zastaviť sa to nedá, ale vláda môže vlnu bankrotov zmenšiť. V utorok ju na
to v liste vyzvali dva veľké zamestnávateľské zväzy – SOPK a Klub 500.
spectator.sme.sk
Kurzarbeit scheme to salvage big employers
Téma: Cabinet promises to introduce detailed measures in the following days.
In the end the engineering company PPS Group Detva, based in central Slovakia, will not lay
off hundreds of its employees for now. The government and the firm’s representatives agreed
on help at their April 7 meeting. Negotiations on concrete measures are ongoing and the
government promises to reveal them in the following days. The primary aim is to maintain
employment in this company.
"We managed go through March so so, but April is starting to get worse for many," said Peter
Mihók, chairman of the Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK) as cited by the
Hospodárske Noviny economic daily, adding that decreasing orders and payment discipline
from clients is creating secondary insolvency.
dennikn.sk
Minister Krajniak: Kurzarbeit pre veľkých predstavíme na budúci týždeň, s bankami si
splátky musia dohodnúť sami
Téma: Prevzatý rozhovor z Denníka E s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom
Krajniakom.
Jedna z otázok: SOPK a Klub 500 požiadali vládu aj o krytie zvýšených nákladov podnikov na
ochranné a hygienické opatrenia. To si viete predstaviť?
9. 4. 2020
Nový Čas (Zaradenie: Téma dňa)
Prečo pre nich pravidlá neplatia?!
Téma: Premiér či prezidentka v časoch pandémie nejdú príkladom. Premiér Igor Matovič už
týždne vyzýva občanov na zodpovedné správanie. Medzi inými zdôrazňuje hlavne potrebu
nosiť rúško, obmedziť fyzický kontakt s inými ľuďmi a dodržiavať minimálne rozostupy na
verejných miestach. Na záver tlačovej besedy Matovič pred zapnutými kamerami podal ruku a
potľapkal sa s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
cas.sk
Premiér či prezidentka v časoch pandémie nejdú príkladom. Prečo pre nich pravidlá
neplatia?!
Tá istá téma, ten istý článok: Premiér či prezidentka v časoch pandémie nejdú príkladom.
Premiér Igor Matovič už týždne vyzýva občanov na zodpovedné správanie. Medzi inými
zdôrazňuje hlavne potrebu nosiť rúško, obmedziť fyzický kontakt s inými ľuďmi a dodržiavať

minimálne rozostupy na verejných miestach. Na záver tlačovej besedy Matovič pred zapnutými
kamerami podal ruku a potľapkal sa s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Zahraničná ekonomika)
Experti varujú. Eurozóna sa v najbližších mesiacoch dostane do recesie
Téma: Prehľad domácej a zahraničnej ekonomiky
Experti nemeckého inštitútu Ifo a švajčiarskej univerzity ETH Zürich očakávajú, že eurozóna
sa v najbližších mesiacoch dostane do recesie, a varujú pred dlhovou krízou.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Zahraničná ekonomika)
Problémy má už ja slávny klaun. Tržby McDonald´s klesli takmer o tretinu
Téma: Reťazcu rýchleho občerstvenia McDonald's kvôli pandémii covid-19 rapídne klesajú
tržby. Od začiatku roka sa znížili o zhruba 3,4 %, za marec spadli o 22 %
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Slovensko: Pomoc veľkým podnikateľom
Téma: Takmer 7-tisíc žiadostí o pomoc pre malé podniky a živnostníkov prišlo dodnes na
Ústredie práce cez weby ministerstva práce. Po dnešku sa však o pomoc štátu budú môcť
definitívne uchádzať aj veľkí zamestnávatelia. Po hlasnej kritike podnikateľov vláda hľadá
riešenie aj pre ďalšie oblasti, napríklad cestovný ruch či maloobchod.
(začiatok archívneho záznamu – Noviny 2.4.2020)
Peter Mihók, predseda SOPK: „Časovo strácame a pripravujeme sa o budúce pozície.“
13. 4. 2020
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Domáca ekonomika)
Pomoci je málo a mešká. Firmy na Slovensku čakajú na kurzarbeit
Téma: Podniky stále čakajú na kurzarbeit. Dnes môžu čerpať príspevok pri výpadku tržieb. Aj
pri najvyššej sume však dotáciu zhltnú odvody.
Nemecko, Francúzsko, Taliansko. Ale aj Rakúsko či Česko. Aj tieto krajiny firmy v
koronakríze zachraňujú kurzarbeitom. Teda nástrojom, vďaka ktorému štát prepláca značnú
časť nákladov na mzdy zamestnancov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
14. 4. 2020
Hospodárske noviny (Zaradenie: Téma dňa)
Málo a mešká. Firmy pomoc stále čakajú
Tá istá téma, ten istý článok: Podniky stále čakajú na kurzarbeit. Dnes môžu čerpať príspevok
pri výpadku tržieb. Aj pri najvyššej sume však dotáciu zhltnú odvody.
Bez pomoci štátu sa naše firmy dostávajú do horšej pozície so zahraničnými konkurentmi. „Ak
sa naše firmy dostanú do problémov a začnú prepúšťať, tie trhy niekto preberie,“ upozornil tiež
predseda SOPK Peter Mihók.
Hospodárske noviny (Zaradenie: Téma dňa)
Slovenské podniky zatiaľ nekrachujú

Téma: Opatrenia vlády zamerané na spomalenie šírenia pandémie nového koronavírusu
zastavili chod tisícok firiem. Marcové štatistiky o insolvenciách však neovplyvnili.
Podnikatelia ale upozorňujú, že bude horšie.
Aktuálne totiž musia firmy ísť do konkurzu alebo reštrukturalizácie, keď nie sú schopné plniť
záväzky mesiac po splatnosti. A to je podľa nich likvidačné. „Žiadame, aby štát pozastavil
účinnosť zákona o konkurze, aby nedochádzalo k zneužívaniu krízovej situácie,“ uviedli šéf
SOPK Peter Mihók a predseda Klubu 500 Vladimír Soták.
Hospodárske noviny (Zaradenie: Téma dňa)
Apríl je oveľa horší. Klesajú objednávky
Každá kríza je o tom, že prežijú silní a slabí padnú, povedal predseda Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory Peter Mihók.
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Domáca ekonomika)
Apríl je oveľa horší. Klesajú objednávky
Každá kríza je o tom, že prežijú silní a slabí padnú, povedal predseda Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory Peter Mihók.
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom na webe denníka Hospodárske
noviny.
16. 4. 2020
blog.sme.sk
Ad.: Marian Nanias – Svet po koronakríze. III.
Téma: „Nakoniec chcem upozorniť verejnosť na možnosť napraviť škody z koronavírusovej
pandémie pomocou tzv. pacyklového stroja, predstavujúceho účinný technický prostriedok nie
len na obnovu, no aj na vylepšenie ´sveta po koronavíruse´“.
Zmienka o tom, že s týmto svojím nápadom autor blogu oslovil viacerých ľudí a firmy, okrem
iných aj predsedu SOPK.
17. 4. 2020
TASR
Reality: Incheba čelí nulovým príjmom, využije hospodársky zisk minulého roka
Téma: Výstavisko Incheba čelí od 10. marca, keď bol vyhlásený zákaz organizovať a
usporadúvať hromadné podujatia pre výskyt nového koronavírusu na Slovensku, nulovým
príjmom. Rozhodla sa vynaložiť hospodársky zisk minulého roka na svoju ďalšiu činnosť a
plánuje tiež obmedziť prostriedky určené na fungovanie orgánov vedenia spoločnosti, chce tak
minimalizovať výrazné škody. Médiá o tom informovala Incheba Expo Bratislava a SOPK,
ktorej je výstavisko členom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók ako predseda Dozornej rady Incheba.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Incheba čelí nulovým príjmom, využije hospodársky zisk minulého roka
Tá istá téma, tá istá správa: Výstavisko Incheba čelí od 10. marca, keď bol vyhlásený zákaz
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia pre výskyt nového koronavírusu na Slovensku,
nulovým príjmom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók ako predseda Dozornej rady Incheba.

ekonomika.sme.sk
Incheba nemá príjmy, využije hospodársky zisk minulého roka
Tá istá téma, tá istá správa: Výstavisko Incheba čelí od 10. marca, keď bol vyhlásený zákaz
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia pre výskyt nového koronavírusu na Slovensku,
nulovým príjmom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók ako predseda Dozornej rady Incheba.
aktuality.sk
Koronavírus: Bratislavská Incheba čelí nulovým príjmom
Tá istá téma, tá istá správa: Výstavisko Incheba čelí od 10. marca, keď bol vyhlásený zákaz
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia pre výskyt nového koronavírusu na Slovensku,
nulovým príjmom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók ako predseda Dozornej rady Incheba.
topky.sk
Najväčšie slovenské výstavisko reaguje na koronavírus prijatím viacerých ekonomických
opatrení
Tá istá téma, tá istá správa: Výstavisko Incheba čelí od 10. marca, keď bol vyhlásený zákaz
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia pre výskyt nového koronavírusu na Slovensku,
nulovým príjmom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók ako predseda Dozornej rady Incheba.
18. 4. 2020
Pravda
Incheba čelí nulovým príjmom
Tá istá téma, tá istá správa: Výstavisko Incheba čelí od 10. marca, keď bol vyhlásený zákaz
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia pre výskyt nového koronavírusu na Slovensku,
nulovým príjmom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók ako predseda Dozornej rady Incheba.
27. 4. 2020
STV Jednotka, 19.00 h, Správy RTVS
Firmy na Považí otestujú rýchlejšie
Téma: Firmy v Považskej Bystrici sa nemusia obávať odstávky, a to v prípade, že by im vypadli
servisní pracovníci zo zahraničia. Na krízovom štábe predstavili spoluprácu tamojšej
nemocnice s Klinickou biochémiou v Žiline, ktorá vyšetrí vzorky s podozrením na koronavírus
najneskôr do šiestich hodín. Rýchlotesty sú určené len pre firmy a ich zamestnancov.
Informácia o tom, že rýchle testovanie kľúčových pracovníkov pozitívne hodnotí aj Slovenská
obchodná a priemyselná komora. Upozorňuje, že ak by sa vo firmách zastavila výroba,
zbytočne by sa zvyšovali ekonomické straty.
TA3, 18.30 h, Hlavné správy
Zamestnancov testujú rýchlotestami
Tá istá téma: Firmám v okolí Považskej Bystrice vyšla v ústrety nemocnica. Spolu so žilinským
laboratóriom dokáže testy na koronavírus urobiť za niekoľko hodín. Reagovala tak na
požiadavky spoločností, ktoré zamestnávajú zahraničných spolupracovníkov."
Citovaný podpredseda Trenčianskej regionálnej komory SOPK Jozef Kašuba.

28. 4. 2020
Novohradské noviny
Program silikátovej hospodárskej zóny po rokoch opäť ožíva
Téma: Rozhovor s predsedom Lučeneckej priemyselnej komory Jurajom Dobrockým aj
o pôsobení SOPK v tomto regióne.
TASR
P. Mihók: Pomoc podnikateľským subjektom je pomocou pre celú spoločnosť
Téma: Predseda SOPK Peter Mihók nadviazal na svoje vyjadrenia o dôsledkoch
koronavírusu na všetky oblasti života zo 17. marca a zameral sa na ďalšie, aktuálne aspekty.
Podľa neho proces pomoci podnikateľským subjektom v čase krízy spôsobenej pandémiou
nového koronavírusu verejnosť definuje chybne. Nejde totiž o pomoc individuálnym firmám,
ale o pomoc celej spoločnosti.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Mihók: Pomoc podnikateľským subjektom je pomocou pre celú spoločnosť
Tá istá téma, tá istá správa: Predseda SOPK Peter Mihók nadviazal na svoje vyjadrenia
o dôsledkoch koronavírusu na všetky oblasti života zo 17. marca a zameral sa na ďalšie,
aktuálne aspekty.
29. 4. 2020
TA3, 20.40 h, Biznis
Online výstavisko Globalexpo
Téma: V dnešných náročných časoch hľadá každá firma nové riešenia ako na samotné
fungovanie, tak na úsporu svojich zdrojov. Faktom je, že online služby zažívajú veľký rozmach
pre ich nesporné výhody. Medzi vhodné nástroje ako spropagovať a prezentovať svoju firmu,
služby či produkt patria aj veľtrhy a výstavy. O to viac dnes, keď majú firmy obmedzené
podmienky na svoju bežnú prevádzku.
Hostia v štúdiu: Ján Bielik, autor a konateľ online výstaviska Globalexpo, a Ján Jánošík,
zástupca investora.
Informácia o tom, že Globalexpo spolupracuje okrem iných aj s SOPK.
30. 4. 2020
webnoviny.sk (Zaradenie: Cestná doprava)
Kamionisti bojujú o prežitie, koronakríza ich výrazne zasiahla
Téma: Autobusové spoločnosti sa sťažujú na zlú hotovostnú situáciu. V období pandémie
koronakrízy by im pomohlo odloženie či odpustenie finančných povinnosť voči štátu, ako aj
odsun splátok úverov a lízingov bez sankcií. Od novej vlády očakávajú viac podpory verejnej
osobnej doprave, zníženie byrokracie aj vyriešenie nedostatku vodičov autobusov. Z
ekonomického hľadiska označili za nevyhnutné kompenzácie nákladov na zamestnancov a
prijatie podporných opatrení pre podnikateľské subjekty tak, ako ich navrhovali
zamestnávateľské združenia a SOPK.
ta3.com (Zaradenie: Ekonomika)
Predseda SOPK Peter Mihók o otváraní ekonomiky
Téma: Vládne opatrenia pre podnikateľov majú veľké nedostatky, pomoc prichádza príliš
pomaly. Zároveň nápad na regionálne otváranie ekonomiky je úplný nezmysel. Myslí si to
Peter Mihók, predseda SOPK – Avízo na rozhovor.

TA3, 12.30 h, Ekonomika
P. Mihók o otváraní ekonomiky
Rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka v TA3 o aktuálnom vývoji ekonomiky, o jej
otváraní a výhľade do budúcnosti.
ta3.com (Zaradenie: Analýzy a trendy)
Zamestnávatelia o vývoji ekonomiky
Téma: Avízo na reláciu Analýzy a trendy
Hostia: predseda SOPK Peter Mihók a predseda Klubu 500 Vladimír Soták
TA3, 21.30 h, Analýzy a trendy
Zamestnávatelia o vývoji ekonomiky
Téma: Koronavírus, opatrenia na podporu ekonomiky
Hostia: predseda SOPK Peter Mihók a predseda Klubu 500 Vladimír Soták

