SOPK v médiách

august 2020
1. 8. 2020
TASR (Ekonomický servis)
Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva
Téma: Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja a zachovania kultúrneho
dedičstva regiónu. Dosiahnuť to chce nielen propagáciou podujatí, ale i alternatívnymi
možnosťami financovania podpory dedičstva. Memorandum s týmto cieľom podpísali v piatok
(31. 7.) v Trenčíne zástupcovia obchodu, ako i cestovného ruchu.
Memorandum podpísali zástupcovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK, KOCR
Trenčín región, Hradu Beckov, CULTURAL HERITAGE CONSULTING a Agentúry SOPK
pre rozvoj trenčianskeho regiónu.
TASR (Domáci servis)
Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva
Tá istá téma, tá istá správa: Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja a
zachovania kultúrneho dedičstva regiónu. Dosiahnuť to chce nielen propagáciou podujatí, ale i
alternatívnymi možnosťami financovania podpory dedičstva. Memorandum s týmto cieľom
podpísali v piatok (31. 7.) v Trenčíne zástupcovia obchodu, ako i cestovného ruchu.
Memorandum podpísali zástupcovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK, KOCR
Trenčín región, Hradu Beckov, CULTURAL HERITAGE CONSULTING a Agentúry SOPK
pre rozvoj trenčianskeho regiónu.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva
Tá istá téma, tá istá správa: Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja a
zachovania kultúrneho dedičstva regiónu. Dosiahnuť to chce nielen propagáciou podujatí, ale i
alternatívnymi možnosťami financovania podpory dedičstva. Memorandum s týmto cieľom
podpísali v piatok (31. 7.) v Trenčíne zástupcovia obchodu, ako i cestovného ruchu.
Memorandum podpísali zástupcovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK, KOCR
Trenčín región, Hradu Beckov, CULTURAL HERITAGE CONSULTING a Agentúry SOPK
pre rozvoj trenčianskeho regiónu.
https://www.teraz.sk/regiony/trenciansky-kraj-rozsiruje-spolupracu/484141-clanok.html
mytrencin.sme.sk
Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva
Tá istá téma, tá istá správa: Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja a
zachovania kultúrneho dedičstva regiónu. Dosiahnuť to chce nielen propagáciou podujatí, ale i
alternatívnymi možnosťami financovania podpory dedičstva. Memorandum s týmto cieľom
podpísali v piatok (31. 7.) v Trenčíne zástupcovia obchodu, ako i cestovného ruchu.
Memorandum podpísali zástupcovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK, KOCR
Trenčín región, Hradu Beckov, CULTURAL HERITAGE CONSULTING a Agentúry SOPK
pre rozvoj trenčianskeho regiónu.
https://mytrencin.sme.sk/c/22458728/trenciansky-kraj-rozsiruje-spolupracu-v-oblastirozvoja-kulturneho-dedicstva.html

eurorespekt.sk
Matovičova vláda zrazila slovenskú ekonomiku na kolená. Na Slovensku vládnu ľudia
z ulice a bez skúseností s riadením štátu
Téma: Klub 500 prostredníctvom svojho predsedu Vladimíra Sotáka už niekoľko
krát vyzval premiéra Matoviča, aby prijal zástupcov Klubu 500, aby mu mohli vysvetliť, čo je
potrebné vykonať v súvislosti s podporou slovenských podnikateľov v zmysle pomoci pre
zamestnancov.
Bežní ľudia si ešte stále neuvedomujú dôsledky Matovičovho 100-dňového zastavenia
ekonomiky, pretože sa to reálne ukáže niekedy na jeseň tohto roka. Navyše, veľkí
zamestnávatelia stále držia fabriky nad vodou a tým pádom aj zamestnancov a ich celé rodiny.
Je však najvyšší čas dôsledne sa venovať opatreniam na podporu ekonomiky, povedali na
tlačovej besede (24. 6. 2020) predstavitelia SOPK a Klubu 500. Pre vládu pripravili návrhy
opatrení, ktoré by ekonomike pomohli.
Citované vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka na spoločnej tlačovej konferencii
s Klubom 500.
https://www.eurorespekt.sk/matovicova-vlada-zrazila-slovensku-ekonomiku-na-kolenana-slovensku-vladnu-ludia-z-ulice-a-bez-skusenosti-s-riadenim-statu/

3. 8. 2020
TASR
SOPK: Komora vyjadruje výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi vecnú podporu
Téma: SOPK vyjadruje z vecného hľadiska plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500
adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), aby neblokoval opatrenia na záchranu
pracovných miest. Ak nezachytíme konkurenčný vlak teraz, keď máme ešte šancu ekonomike
pomôcť, môže sa stať, a informácie a doterajšie skúsenosti firiem, členov SOPK tomu
nasvedčujú, že v roku 2021 už pomoc mnohým firmám bude zbytočná.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých. SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na
Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi
vládou a podnikateľskou sférou.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
SOPK: Komora vyjadruje výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi vecnú podporu
Tá istá téma, tá istá správa: SOPK vyjadruje z vecného hľadiska plnú podporu medializovanej
výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), aby neblokoval
opatrenia na záchranu pracovných miest.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých. SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na
Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi
vládou a podnikateľskou sférou.
https://www.teraz.sk/ekonomika/sopk-vyjadruje-vyzve-klubu-500-adresova/484431clanok.html

TASR
Súhrn vydaných správ ER TASR – 3. augusta – 14.30 h
Bratislava – SOPK vyjadruje z vecného hľadiska plnú podporu medializovanej výzve Klubu
500 adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), aby neblokoval opatrenia na
záchranu pracovných miest.
TASR
Súhrn vydaných správ ER TASR – 3. augusta – 17.30 h
Bratislava – SOPK vyjadruje z vecného hľadiska plnú podporu medializovanej výzve Klubu
500 adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), aby neblokoval opatrenia na
záchranu pracovných miest.
TASR
Denný súhrn vydaných správ ER TASR – 3. augusta – 20.00 h
Bratislava – SOPK vyjadruje z vecného hľadiska plnú podporu medializovanej výzve Klubu
500 adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), aby neblokoval opatrenia na
záchranu pracovných miest.
etrend.sk
SOPK: Komora vyjadruje výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi vecnú podporu
Tá istá téma, tá istá správa: SOPK vyjadruje z vecného hľadiska plnú podporu medializovanej
výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), aby neblokoval
opatrenia na záchranu pracovných miest.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých. SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na
Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi
vládou a podnikateľskou sférou.
https://www.trend.sk/spravy/sopk-komora-vyjadruje-vyzve-klubu-500-adresovanejpremierovi-vecnu-podporu
pravda.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora podporila Klub 500
Tá istá téma, tá istá správa: SOPK vyjadruje z vecného hľadiska plnú podporu medializovanej
výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), aby neblokoval
opatrenia na záchranu pracovných miest.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých. SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na
Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi
vládou a podnikateľskou sférou.
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/559102-slovenska-obchodna-a-priemyselnakomora-podporila-klub500/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
dennikn.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora vyjadruje...
13.32 h – Minúta po minúte

SOPK vyjadruje plnú podporu výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi, aby neblokoval
opatrenia na záchranu pracovných miest. Tvrdí, že z hľadiska podpory štátu podnikateľom je
Slovensko v najhoršej situácii spomedzi krajín V4.
„Ak nezachytíme konkurenčný vlak teraz, keď máme ešte šancu ekonomike pomôcť, môže sa
stať, a informácie a doterajšie skúsenosti firiem, členov SOPK tomu nasvedčujú, že v roku
2021 už pomoc mnohým firmám bude zbytočná.“
https://dennikn.sk/minuta/1990441/
webnoviny.sk (Ekonomika)
Sotákovu výzvu pre Matoviča podporuje aj obchodná komora, budúci rok bude už pomoc
zbytočná
Tá istá téma: SOPK plne podporuje požiadavku Klubu 500, aby vláda zvýšila príspevky na
udržanie pracovných miest pre firmy a podnikateľov. „V súčasnom období pokračujúcej
koronakrízy je Slovensko z hľadiska podpory štátu podnikateľskému sektoru v najhoršej
situácii v rámci krajín V4, nehovoriac už o porovnaní s najvyspelejšími krajinami Európskej
únie,“ uvádza SOPK v tlačovej správe.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých. „SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na
Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi
vládou a podnikateľskou sférou,“ dodáva komora.
https://www.webnoviny.sk/sotakovu-vyzvu-pre-matovica-podporuje-aj-obchodnakomora-buduci-rok-bude-uz-pomoc-zbytocna/
24hod.sk
Sotákovu výzvu pre Matoviča podporuje aj obchodná komora, budúci rok bude už pomoc
zbytočná
Tá istá téma, tá istá správa: SOPK plne podporuje požiadavku Klubu 500, aby vláda zvýšila
príspevky na udržanie pracovných miest pre firmy a podnikateľov.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých. „SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na
Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi
vládou a podnikateľskou sférou,“ dodáva komora.
https://www.24hod.sk/sotakovu-vyzvu-pre-matovica-podporuje-aj-obchodna-komorabuduci-rok-bude-uz-pomoc-zbytocna-cl740647.html
banky.sk
SOPK podporuje požiadavku Klubu 500 na zvýšenie príspevkov na udržanie pracovných
miest
Tá istá téma, tá istá správa: SOPK plne podporuje požiadavku Klubu 500, aby vláda zvýšila
príspevky na udržanie pracovných miest pre firmy a podnikateľov.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých. „SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na
Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi
vládou a podnikateľskou sférou,“ dodáva komora.

https://banky.sk/sopk-podporuje-poziadavku-klubu-500-na-zvysenie-prispevkov-naudrzanie-pracovnych-miest/
hlavnespravy.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora podporuje požiadavku Klubu 500 na zvýšenie
príspevkov na udržanie pracovných miest
Tá istá téma, tá istá správa: SOPK plne podporuje požiadavku Klubu 500, aby vláda zvýšila
príspevky na udržanie pracovných miest pre firmy a podnikateľov.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých. „SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na
Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi
vládou a podnikateľskou sférou,“ dodáva komora.
https://www.hlavnespravy.sk/slovenska-obchodna-priemyselna-komora-podporujepoziadavku-klubu-500-zvysenie-prispevkov-udrzanie-pracovnych-miest/2250326

4. 8. 2020
TASR
Klub 500: Zamestnávatelia sú znepokojení vyjadreniami ministra financií
Téma: Slovenskí priemyselní zamestnávatelia trvajú na potrebe diskusie s vládou o udržaní
zamestnanosti v domácich fabrikách, informoval v utorok Klub 500.
Po kritike Sotáka na adresu predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO), že váha s podporou
pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach, odkázal minister financií v
rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť bližšie na jeho firmu, môžu
sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je kredibilita tohto človeka hodnotiť
takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.
TASR
Klub 500: Zamestnávatelia sú znepokojení vyjadreniami ministra financií (2)
Tá istá téma, tá istá správa doplnená o ďalšie stanoviská: Po kritike Sotáka na adresu predsedu
vlády Igora Matoviča (OĽANO), že váha s podporou pracovných miest v slovenských
výrobných spoločnostiach, odkázal minister financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu
500, že sa „môžu pozrieť bližšie na jeho firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a
povedať si, aká je kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Zamestnávatelia sú znepokojení vyjadreniami ministra financií
Tá istá téma, tá istá správa: Po kritike Sotáka na adresu predsedu vlády Igora Matoviča
(OĽANO), že váha s podporou pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach,
odkázal minister financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť
bližšie na jeho firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je
kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.

https://www.teraz.sk/ekonomika/klub-500-zamestnavatelia-su-znepokoje/484710clanok.html
cas.sk
Členovia Klubu 500 sú zo slov ministra Hegera v šoku: Dostávame veľmi vážne verejné
vyhrážky
Tá istá téma, tá istá správa: Po kritike Sotáka na adresu predsedu vlády Igora Matoviča
(OĽANO), že váha s podporou pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach,
odkázal minister financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť
bližšie na jeho firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je
kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.
https://www.cas.sk/clanok/1010569/clenovia-klubu-500-su-zo-slov-ministra-hegera-vsoku-dostavame-velmi-vazne-verejne-vyhrazky/
parlamentnelisty.sk
Klub 500 o vyjadreniach Hegera k Sotákovi: dostávame vážne verejné vyhrážky
zaváňajúce kriminalizáciou a prenasledovaním
Tá istá téma, tá istá správa: Po kritike Sotáka na adresu predsedu vlády Igora Matoviča
(OĽANO), že váha s podporou pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach,
odkázal minister financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť
bližšie na jeho firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je
kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/369291/klub-500-o-vyjadreniach-hegera-ksotakovi-dostavame-vazne-verejne-vyhrazky-zavanajuce-kriminalizaciou-aprenasledovanim/
ekonomika.sme.sk
Zamestnávateľov znepokojili vyjadrenia Hegera na adresu šéfa Klubu 500 Sotáka
Tá istá téma, tá istá správa: Po kritike Sotáka na adresu predsedu vlády Igora Matoviča
(OĽANO), že váha s podporou pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach,
odkázal minister financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť
bližšie na jeho firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je
kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.
https://ekonomika.sme.sk/c/22460726/zamestnavatelov-znepokojili-vyjadrenia-hegerana-adresu-sefa-klubu-500-sotaka.html
info.sk
Zamestnávatelia sú znepokojení vyjadreiami ministra financií
Tá istá téma, tá istá správa: Po kritike Sotáka na adresu predsedu vlády Igora Matoviča
(OĽANO), že váha s podporou pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach,
odkázal minister financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť

bližšie na jeho firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je
kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.
https://www.info.sk/sprava/174721/zamestnavatelia-su-znepokojeni-vyjadreniamiministra-financii/
pravda.sk
Zamestnávatelia sú znepokojení vyjadreiami ministra financií
Tá istá téma, tá istá správa: Po kritike Sotáka na adresu predsedu vlády Igora Matoviča
(OĽANO), že váha s podporou pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach,
odkázal minister financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť
bližšie na jeho firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je
kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/559209-zamestnavatelia-su-znepokojenivyjadreniami-ministrafinancii/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
komentare.sme.sk
Nie, trh nevyrieši všetko
Komentár Eduarda Žitňanského
Náklady za neschopnosť štátu opäť zaplatia občania.
K výzve Klubu 500, ktorý žiada od predsedu vlády, aby neblokoval opatrenia na záchranu
pracovným miest, sa pridala aj SOPK. Tvrdí, že z hľadiska podpory štátu podnikateľom je
Slovensko v najhoršej situácii spomedzi krajín V4.
Podnikatelia si chcú sadnúť k rokovaciemu stolu a dohodnúť s vládou nové podmienky pomoci.
Obchodná a priemyselná komora sa ponúkla do úlohy sprostredkovateľa. Dnes nie je jasné, či
sa také stretnutie uskutoční. Nejasný je najmä výsledok. Vláda si bude strážiť dlh, podnikatelia
budú hľadať väčšiu podporu. Ťažko očakávať situáciu win – win, teda že nikto neprehrá.
Kríza preverí schopnosť prispôsobiť sa. Niektoré podniky si budú musieť nájsť nové programy.
Vyžaduje sa rýchlosť a zároveň premyslenosť. Starý sortiment už na trhu neuspeje, očakáva sa
rýchla zmena.
Rýchla musí byť aj reakcia vlády, lebo nedá sa donekonečna žiť v starých vzorcoch.
https://komentare.sme.sk/c/22460646/nie-trh-nevyriesi-vsetko.html

5. 8. 2020
SME
Nie, trh nevyrieši všetko
Ten istý komentár Eduarda Žitňanského v printovom vydaní denníka
K výzve Klubu 500, ktorý žiada od predsedu vlády, aby neblokoval opatrenia na záchranu
pracovným miest, sa pridala aj SOPK. Tvrdí, že z hľadiska podpory štátu podnikateľom je
Slovensko v najhoršej situácii spomedzi krajín V4.
Podnikatelia si chcú sadnúť k rokovaciemu stolu a dohodnúť s vládou nové podmienky pomoci.
Obchodná a priemyselná komora sa ponúkla do úlohy sprostredkovateľa. Dnes nie je jasné, či

sa také stretnutie uskutoční. Nejasný je najmä výsledok. Vláda si bude strážiť dlh, podnikatelia
budú hľadať väčšiu podporu. Ťažko očakávať situáciu win – win, teda že nikto neprehrá. Kríza
preverí schopnosť prispôsobiť sa. Niektoré podniky si budú musieť nájsť nové programy.
Vyžaduje sa rýchlosť a zároveň premyslenosť. Starý sortiment už na trhu neuspeje, očakáva sa
rýchla zmena. Rýchla musí byť aj reakcia vlády, lebo nedá sa donekonečna žiť v starých
vzorcoch.
dnes24.sk
POMSTA za vulgarizmy na adresu Matoviča? Heger sa mal verejne vyhrážať Sotákovi
Tá istá téma: Členovia Klubu 500 sú znepokojení vyjadreniami ministra financií Eduarda
Hegera (OĽANO) na adresu predsedu klubu Vladimíra Sotáka.
Po kritike predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka na adresu premiéra Matoviča (OĽANO), že
váha s podporou pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach, odkázal minister
financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť bližšie na jeho
firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je kredibilita tohto
človeka hodnotiť takéto veci“.
Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby
neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj SOPK.
https://www.dnes24.sk/pomsta-za-vulgarizmy-na-adresu-matovica-heger-sa-malverejne-vyhrazat-sotakovi-368008
ekonomika.sme.sk
Na stranu Sotáka a ku kritike vlády sa pridali aj zamestnávatelia
Tá istá téma: Ku kritike vlády v súvislosti s príspevkami na udržanie zamestnanosti sa po Klube
500 pridáva aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Upozorňuje na to, že
opatrenia vlády na záchranu ekonomiky nie sú ani zďaleka dostatočné. Reagovala tak na
vyjadrenia ministra financií SR Eduarda Hegera pre portál sme.sk, že ostatné zamestnávateľské
organizácie okrem Klubu 500 „nekričia“ v súvislosti so štátnou pomocou.
video http://www.youtube.com/embed/P3-255SANR4
Požiadavku Klubu 500 plne podporuje SOPK. „V súčasnom období pokračujúcej koronakrízy
je Slovensko z hľadiska podpory štátu podnikateľskému sektoru v najhoršej situácii v rámci
krajín V4, nehovoriac už o porovnaní s najvyspelejšími krajinami Európskej únie,“ uviedla
SOPK v tlačovej správe.
Ak podľa obchodnej komory nezachytíme konkurenčný vlak teraz, kedy máme ešte šancu
ekonomike pomôcť, môže sa stať, že v roku 2021 už pomoc mnohým firmám bude zbytočná.
Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k
riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny
na prospech všetkých.
https://ekonomika.sme.sk/c/22461411/na-stranu-sotaka-a-ku-kritike-vlady-sa-pridali-ajzamestnavatelia.html
banky.sk
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR tvrdí, že opatrenia vlády na
záchranu ekonomiky nie sú ani zďaleka dostatočné, mnoho firiem sa napriek štátnej
pomoci stále ocitá vo finančných problémoch
Tá istá téma, tá istá správa: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR tvrdí, že
opatrenia vlády na záchranu ekonomiky nie sú ani zďaleka dostatočné, mnoho firiem sa napriek
štátnej pomoci stále ocitá vo finančných problémoch. Reagovala tak na vyjadrenia ministra

financií SR Eduarda Hegera pre portál sme.sk, že ostatné zamestnávateľské organizácie okrem
Klubu 500 „nekričia“ v súvislosti so štátnou pomocou.
Požiadavku Klubu 500 plne podporuje SOPK. Citované vyjadrenia SOPK uvedené v tlačovej
správe.
https://banky.sk/asociacia-zamestnavatelskych-zvazov-a-zdruzeni-sr-tvrdi-ze-opatreniavlady-na-zachranu-ekonomiky-nie-su-ani-zdaleka-dostatocne-mnoho-firiem-sa-napriekstatnej-pomoci-stale-ocita-vo-financnych-problemoch/
banky.sk
Vládu za nedostatočnú pomoc pre firmy a podnikateľov kritizuje aj AZZZ
Tá istá téma, tá istá správa: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR tvrdí, že
opatrenia vlády na záchranu ekonomiky nie sú ani zďaleka dostatočné, mnoho firiem sa napriek
štátnej pomoci stále ocitá vo finančných problémoch.
Požiadavku Klubu 500 plne podporuje SOPK. Citované vyjadrenia SOPK uvedené v tlačovej
správe.
https://banky.sk/vladu-za-nedostatocnu-pomoc-pre-firmy-a-podnikatelov-kritizuje-ajazzz/
pravda.sk
Vládu za nedostatočnú pomoc pre firmy a podnikateľov kritizuje aj AZZZ
Tá istá téma, tá istá správa: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR tvrdí, že
opatrenia vlády na záchranu ekonomiky nie sú ani zďaleka dostatočné, mnoho firiem sa napriek
štátnej pomoci stále ocitá vo finančných problémoch.
Požiadavku Klubu 500 plne podporuje SOPK. Citované vyjadrenia SOPK uvedené v tlačovej
správe.
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/559299-vladu-za-nedostatocnu-pomoc-prefirmy-a-podnikatelov-kritizuje-ajazzz/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

7. 8. 2020
Hospodárske noviny
Elektrina inak: firmy dostanú plošné zľavy
Téma: Kým bývalá vláda problém riešila úľavami pre vybrané strategické podniky, po novom
sa zlacňovanie zjednotí celoplošne.
Lacná pre domácnosti, drahá pre firmy. Taká je už 15 rokov realita ceny elektriny na Slovensku.
Dôvodom ale nie je samotná komodita. Sumu na faktúrach nepríjemne nafukujú zdražujúce sa
emisné povolenky, ale aj poplatky štátu, ktoré sociálnodemokratické vlády podnikom
zvyšovali, kým stláčali ceny pre ľudí. Minister hospodárstva Richard Sulík ešte v júli vyhlásil,
že urobiť poriadok s cenami energií bude prioritou šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
A jeho nový predseda Andrej Juris tieto plány pre HN potvrdil. „Celý podnikateľský sektor trpí.
To chcem riešiť a znížiť záťaž pre podnikateľov,“ uviedol. Prvé zmeny majú pocítiť už v
najbližších mesiacoch.
Kým u nás firmy vlani platili 0,09 € za kilowatthodinu, priemerná európska firma zaplatila za
rovnaké množstvo 0,08 €. Naše podniky tak elektrina stojí viac než ich konkurenciu v rámci
V4, v Nemecku, Rakúsku, Rumunsku aj Bulharsku. „Pri rokovaniach s partnermi,
predovšetkým v Nemecku, nám ani nechcú veriť, že u nás sú ceny elektriny také vysoké. Už sa

nám stalo i to, že sme museli predložiť faktúry – je to 30-percentný rozdiel,“ ilustroval Július
Kostolný, podpredseda SOPK.
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Domáca ekonomika)
Elektrina inak: firmy dostanú plošné zľavy
Tá istá téma, ten istý článok na webe denníka: Kým bývalá vláda problém riešila úľavami pre
vybrané strategické podniky, po novom sa zlacňovanie zjednotí celoplošne.
Kým u nás firmy vlani platili 0,09 € za kilowatthodinu, priemerná európska firma zaplatila za
rovnaké množstvo 0,08 €. Naše podniky tak elektrina stojí viac než ich konkurenciu v rámci
V4, v Nemecku, Rakúsku, Rumunsku aj Bulharsku. „Pri rokovaniach s partnermi,
predovšetkým v Nemecku, nám ani nechcú veriť, že u nás sú ceny elektriny také vysoké. Už sa
nám stalo i to, že sme museli predložiť faktúry – je to 30-percentný rozdiel,“ ilustroval Július
Kostolný, podpredseda SOPK.
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2191177-elektrina-inak-firmy-dostanu-plosnezlavy

10. 8. 2020
blog.sme.sk
Keď kriminálnik Majský pohorel
Autor: Jozef Sitko
Dnes vraj „nemajetný“, ale za Mečiara najbohatší miliardár drzo vyhlásil v televízii, že „každý
sa dá kúpiť. Len to vždy závisí od toho, ako vysoko sa cení“. Neklamal, lebo čo on vtedy chcel,
to aj potom získal.
Zmienka o predsedovi SOPK v súvislosti s Nadáciou Slovak Gold.
https://sitko.blog.sme.sk/c/542089/ked-kriminalnik-majsky-pohorel.html?ref=rss

11. 8. 2020
Hospodárske noviny (Zaradenie: Firmy & Financie)
Štát chce spoločnosti chrániť aj po korone
Téma: Nový zákon z dielne rezortu spravodlivosti by mal podnikom pomôcť dostať sa z
ťažkostí mimosúdne.
Pripravovanú novinku víta SOPK. „Skutočné problémy firiem nastanú teraz na jeseň a na
budúci rok,“ hovorí jej predseda Peter Mihók. Podľa jeho slov by takáto legislatíva mohla
pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie, a to najmä v otázke likvidácie spoločností.

14. 8. 2020
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Domáca ekonomika)
Historický ekonomický prepad poslal Slovensko do recesie
Tá istá téma: Výsledok je však lepší ako očakávania, a to vďaka júnovým výkonom ekonomiky.
Báli sme sa dvadsiatky, takže finálny odhad výsledkov našej ekonomiky za druhý kvartál roku
2020 na úrovni -12,1 % príjemne prekvapil. Podľa štatistického úradu za túto zmenu môžu
júnové výsledky ekonomiky. Pre našu ekonomiku najdôležitejšia júnová priemyselná
produkcia totiž medziročne poklesla len o 8,5 % a nemenej dôležitému exportu chýbalo na
minuloročné úrovne len 1,2 %.

„Rozhodujúci podiel na oživení slovenského priemyslu majú štyri automobilky a ich
subdodávateľský reťazec,“ myslí si Július Kostolný, podpredseda SOPK.
„Majú výhodu aj v tom, že modely áut, ktoré sa u nás vyrábajú, sa predávajú vo veľkom aj
mimo Európskej únie, kde je dopyt väčší,“ hovorí Kostolný. Novej výrobe podľa neho pomohli
aj výrazné cenové zľavy na autá na sklade, ktoré dosahovali výšky až 40 %.
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2194658-historicky-ekonomicky-prepad-poslalslovensko-do-recesie
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Zahraničná ekonomika)
Ako koronakríza napadla Európu: Víťazmi sú Litva a Fínsko, Slovensko prekvapilo
(graf)
Tá istá téma: Slovensko sa pri medziročnom porovnaní dostalo do horšej polovice krajín,
celkový výsledok je však pozitívnym prekvapením.
Naša ekonomika si však počínala ďaleko lepšie ako jej predpovedali prognózy. „Rozhodujúci
podiel na oživení slovenského priemyslu majú štyri automobilky a ich subdodávateľský
reťazec,“ myslí si Július Kostolný, podpredseda SOPK.
https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/2194791-ako-koronakriza-napadlaeuropu-vitazmi-su-litva-a-finsko-slovensko-prekvapilo-graf

17. 8. 2020
Hospodárske noviny (Infografika dňa)
Európske otrasy sme nadpriemerne ustáli
Téma: Druhý kvartál sa na našej ekonomike podpísal menej, než varovali prognózy.
Apríl, máj a jún boli mesiace, keď sa koronavírus prejavil naplno. Jeho ekonomické dosahy tak
už v druhom kvartáli boli dvojciferné a prerazili slovenské aj európske historické dná. V
nepríjemných správach sa však našli aj pozitíva. Kým priemerná európska krajina zaznamenala
pokles ekonomiky o 14,1 %, Slovensko si na konto zapísalo medziročnú stratu 12,1 %. To je
výrazne menej, než predpokladali bankoví analytici pri ich prognóze v júli, teda 15,4-percentný
pokles.
Prekvapivo dobrý slovenský výsledok môžeme pripísať najmä priemyslu a obzvlášť vývozu,
ktorý v júni už atakoval úroveň z minulého roka. „Modely áut, ktoré sa u nás vyrábajú, sa
predávajú vo veľkom aj mimo Únie, kde je dopyt väčší,“ hovorí Július Kostolný, podpredseda
SOPK. V júni podľa neho pomohli aj zľavy na autá na sklade vo výške až 40 %. Vývoj do
budúcnosti však zostáva neistý.
hnonline.sk (Zaradenie: Slovensko)
Ako zasiahol koronavírus. Pozrite si čísla rekordného pádu
Tá istá téma na webe denníka: Druhý kvartál sa na našej ekonomike podpísal menej, než
varovali prognózy.
Apríl, máj a jún boli mesiace, keď sa vyčíňanie koronavírusu prejavilo naplno. Ekonomické
dosahy pandémie tak už v druhom kvartáli boli dvojciferné a prerazili všetky slovenské aj
európske historické dná.
V nepríjemných správach sa však našli aj pozitíva. Kým priemerná európska krajina
zaznamenala pokles ekonomiky o 14,1 %, Slovensko si na konto zapísalo medziročnú stratu
12,1 %. To je výrazne menej, než predpokladali bankoví analytici pri ich poslednej prognóze v
júli, teda 15,4-percentný pokles.

Prekvapivo dobrý slovenský výsledok môžeme pripísať najmä priemyslu a obzvlášť vývozu,
ktorý v júni už atakoval úroveň z minulého roka. „Modely áut, ktoré sa u nás vyrábajú, sa
predávajú vo veľkom aj mimo Európskej únie, kde je dopyt väčší,“ hovorí Július Kostolný,
podpredseda SOPK. V júni podľa neho pomohli aj výrazné cenové zľavy na autá na sklade,
ktoré dosahovali až 40 %.
https://slovensko.hnonline.sk/2195701-ako-zasiahol-koronavirus-pozrite-si-cislarekordneho-padu

19. 8. 2020
Literárny týždenník (Zaradenie: Analýzy a prognózy)
Kam smeruje Európska únia?
Téma: História EÚ a na čo bude slúžiť Fond obnovy
Podľa slov predsedníčky EK podmienkou na čerpanie z fondu bude plnenie národných
reformných programov, ku ktorým sa bude musieť zaviazať každý členský štát. Napriek
niekoľkým ústupkom jednoznačným víťazom summitu sa stalo Nemecko a Francúzsko.
Predseda SOPK Peter Mihók ešte pred kľúčovým rokovaním poslal premiéroví Igorovi
Matovičovi otvorený list: „Po preštudovaní dostupných materiálov si dovolíme upozorniť na
niektoré úskalia, ktorým budeme pri čerpaní financií čeliť. Vláda Slovenskej republiky si musí
uvedomiť, či prijatím uvedeného programu spejeme k ďalšej federalizácii Európskej únie a
akceptácii zníženia váhy rozhodovania samostatných členských krajín, alebo si chceme v
strategických otázkach zachovať samostatnosť v rozhodovaní. Z uvedeného vyplýva aj záväzok
Slovenska podieľať sa na splácaní pôžičiek tých krajín, ktoré nebudú schopné plniť svoje
finančné záväzky po roku 2028, ktorého výšku dnes nieje možné identifikovať."

26. 8. 2020
webnoviny.sk (Zaradenie: Aktuality)
Regulátor rokoval s priemyselníkmi, hľadajú lepšiu cenovú reguláciu
Téma: ÚRSO a veľkí priemyselní odberatelia energií začali hľadať možnosti, ako lepšie
nastaviť cenovú reguláciu. Obe strany na spoločnom stretnutí prediskutovali napríklad
nastavenie tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby. Rokovali o
spôsobe financovania TPS. Hovorili taktiež o využití eurofondov v rámci existujúceho
regulačného rámca či o sprehľadnení cenových konaní na regulačnom úrade.
Na pôde regulačného úradu rokovali s Andrejom Jurisom Ivana Mahríková za Asociáciu
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Michal Pintér za Republikovú úniu
zamestnávateľov, Jozef Čerňan a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet z SOPK a
Milan Veselý z Asociácie priemyselných zväzov. Ďalšie zasadnutie odbornej komisie sa
uskutoční v októbri tohto roka.
https://www.webnoviny.sk/venergetike/regulator-rokoval-s-priemyselnikmi-hladajulepsiu-cenovu-regulaciu/
ekonomika.sme.sk
Podniky a energetický regulátor rokovali o nových cenách
Tá istá téma, tá istá správa: ÚRSO a veľkí priemyselní odberatelia energií začali hľadať
možnosti, ako lepšie nastaviť cenovú reguláciu.

Na pôde regulačného úradu rokovali s Andrejom Jurisom Ivana Mahríková za AZZZ SR,
Michal Pintér za RÚZ, Jozef Čerňan a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet z SOPK
a Milan Veselý z APZ. Ďalšie zasadnutie odbornej komisie sa uskutoční v októbri tohto roka.
https://ekonomika.sme.sk/c/22475466/podniky-a-energeticky-regulator-rokovali-onovych-cenach.html
energie-portal.sk (Zaradenie: Aktuality)
Odborná komisia ÚRSO a veľkých priemyselných odberateľov už pracuje
Tá istá téma: Predseda ÚRSO s veľkoodberateľmi rokoval aj o nastavení TPS a jej financovaní.
Na pôde úradu v Bratislave 24. 8. 2020 s Andrejom Jurisom rokovali Ivana Mahríková za AZZZ
SR, Michal Pintér za RÚZ, Jozef Čerňan a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet z
SOPK a Milan Veselý z APZ.
Ďalšie zasadnutie odbornej komisie sa má uskutočniť v októbri tohto roka.
https://www.energie-portal.sk/Dokument/odborna-komisia-urso-a-velkychpriemyselnych-odberatelov-uz-pracuje-106367.aspx

27. 8. 2020
TASR
ÚRSO spustil rokovania s veľkými odberateľmi o nastavení regulácie energetiky
Tá istá téma: ÚRSO začal tento týždeň rokovania s veľkými priemyselnými odberateľmi
energií. Odborná komisia zložená zo zástupcov úradu a podnikateľov by mala pomôcť
zefektívniť procesy blížiacich sa cenových konaní na rok 2021, ale aj systémové nastavenia
regulácie energetiky do budúcnosti.
Na pôde úradu v Bratislave 24. 8. 2020 s Andrejom Jurisom rokovali Ivana Mahríková za AZZZ
SR, Michal Pintér za RÚZ, Jozef Čerňan a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet z
SOPK a Milan Veselý z APZ.
Ďalšie zasadnutie odbornej komisie sa má uskutočniť v októbri tohto roka.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, Tablet.TV (Zaradenie: .SK)
Začali sa rokovania s veľkými odberateľmi o reguláciách energetiky
Tá istá téma, tá istá správa: ÚRSO začal tento týždeň rokovania s veľkými priemyselnými
odberateľmi energií. Odborná komisia zložená zo zástupcov úradu a podnikateľov by mala
pomôcť zefektívniť procesy blížiacich sa cenových konaní na rok 2021, ale aj systémové
nastavenia regulácie energetiky do budúcnosti.
Na pôde úradu v Bratislave 24. 8. 2020 s Andrejom Jurisom rokovali Ivana Mahríková za AZZZ
SR, Michal Pintér za RÚZ, Jozef Čerňan a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet z
SOPK a Milan Veselý z APZ.
Ďalšie zasadnutie odbornej komisie sa má uskutočniť v októbri tohto roka.
https://www.teraz.sk/ekonomika/urso-spustil-rokovania-s-velkymi-odbe/489373clanok.html
pravda.sk
ÚRSO spustil rokovania s veľkými odberateľmi o nastavení regulácie energetiky
Tá istá téma, tá istá správa: ÚRSO začal tento týždeň rokovania s veľkými priemyselnými
odberateľmi energií. Odborná komisia zložená zo zástupcov úradu a podnikateľov by mala

pomôcť zefektívniť procesy blížiacich sa cenových konaní na rok 2021, ale aj systémové
nastavenia regulácie energetiky do budúcnosti.
Na pôde úradu v Bratislave 24. 8. 2020 s Andrejom Jurisom rokovali Ivana Mahríková za AZZZ
SR, Michal Pintér za RÚZ, Jozef Čerňan a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet z
SOPK a Milan Veselý z APZ.
https://ekonomika.pravda.sk/energetika/clanok/561241-urso-spustil-rokovania-svelkymi-odberatelmi-o-nastaveni-regulacieenergetiky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

