SOPK v médiách – júl 2014
1. 7. 2014
KYSUCKÉ NOVINY (25/2014)
>> Nádrž slúži ako dôkazový materiál <<
Problém s utrhnutou nádržou v Snežnici možno považovať doslova za kuriózny. Obec čaká 4 roky na jej
odstránenie. Zatiaľ sa tak nestalo, pretože musí rozhodnúť súd. Nádrž, ktorá je „dôkazovým materiálom",
musí zatiaľ zostať na mieste.
Konečný verdikt by mal dať Rozhodcovský súd SOPK v Bratislave.
Tovar a predaj (07/2014, 08/2014)
>> Chceme byť rodinnou firmou <<
Rozhovor s predsedom predstavenstva spoločnosti Nitrazdroj Milanom Surovcom
V jeho CV na konci rozhovoru zmienka o tom, že v roku 2014 získal čestné uznanie za zásluhy o rozvoj
slovenskej ekonomiky a podnikania od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a zároveň je
držiteľom Merkúrovho rádu za rok 2013.
TASR
>> PRUSKÉ: Odborná škola, kraj a firmy z regiónu podpísali memorandum o vzdelávaní <<
Agentúrna správa o tom, že SOŠ Pruské v Ilavskom okrese a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali
Memorandum o spolupráci s významnými zamestnávateľmi z regiónu Považia.
Toto memorandum o spolupráci medzi školou, TSK a zamestnávateľmi je v krátkom čase už druhé
v poradí. Prvé podpísali v máji v Dubnici n/Váhom medzi TSK, SOŠ Štúrova v Dubnici n/Váhom, Zväzom
automobilového priemyslu SR, Trenčianskou RK SOPK a 16 významnými zamestnávateľmi regiónu
stredného Považia.
aktualne.sk
>> Odborná škola v Pruskom sa zobúdza. Firmy budú pomáhať pri vzdelávaní <<
Tá istá agentúna správa (TASR) ako predošlá, zmienka o Trenčianskej RK SOPK.
2. 7. 2014
ROĽNÍCKE NOVINY
>> Podpísali memorandum o vzdelávaní <<
Tá istá agentúrna správa TASR (z predošlého dňa) o tom, že SOŠ Pruské v Ilavskom okrese a TSK
podpísali Memorandum o spolupráci s významnými zamestnávateľmi z regiónu Považia, zmienka o
Trenčianskej RK SOPK.
RÁDIO REGINA BA, 17.00 hod. Žurnál Rádia Regina
>> Zmeny vo vládnom kabinete, minister hospodárstva podal demisiu <<
T. Malatinský končí na poste ministra hospodárstva, hoci si nie je vedomý žiadnych závažných zlyhaní.
Svoj vstup z podnikateľského prostredia do politiky neľutuje, veľa sa v nej vraj naučil.
On sám zase priniesol skúsenosť z reálneho biznisu, hovorí Peter Mihók, predseda SOPK. Spoluprácu
s odchádzajúcim ministrom si pochvaľuje. „Priniesol nový pohľad, pretože nebol to klasický politik, nevyšiel
z politickej strany, plne chápal problémy podnikateľského prostredia, snažil sa aj riešiť niektoré otázky.“
RÁDIO SLOVENSKO, 18.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Personálne zmeny vo vláde <<
Ten istý príspevok, ktorý bol odvysielaný o 17.00 hod. na Rádiu Regina, vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka o odstupujúcom ministrovi hospodárstva T. Malatinskom.
RÁDIO SLOVENSKO, 22.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Personálne zmeny vo vláde <<
Ten istý príspevok, ktorý bol odvysielaný o 17.00 hod. na Rádiu Regina a o 18.00 hod. na Rádiu
Slovensko, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o odstupujúcom ministrovi hospodárstva T.
Malatinskom.

3. 7. 2014
Kysucké ECHO (13/2014)
>> Nemôžu sa zbaviť utrhnutej nádrže <<
Problém s nádržou v Snežnici možno považovať za kuriózny. Obec čaká 4 roky na jej odstránenie. Zatiaľ
sa tak nestalo, pretože musí rozhodnúť súd. Nádrž, ktorá je „dôkazovým materiálom", musí zatiaľ zostať
na mieste.
Konečný verdikt by mal dať Rozhodcovský súd SOPK v Bratislave.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR – televízia Teraz TV)
>> TERAZ.TV: Priamy prenos z tlačovej konferencie SOPK <<
Témou tlačovej konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) sú aktuálne
ekonomické otázky a pohľad SOPK na ich riešenie.
Na TK informujú:
Predseda SOPK Peter Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR – televízia Teraz TV)
>> TERAZ.TV: Záznam z tlačovej konferencie SOPK <<
Témou tlačovej konferencieSOPK sú aktuálne ekonomické otázky a pohľad SOPK na ich riešenie.
Na TK informujú: Predseda SOPK Peter Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav
Vaškovič
Záznam tlačovej konferencie SOPK. Priamy prenos z konferencie ste mali možnosť sledovať od 10:00 h.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR – televízia Teraz TV)
>> TERAZ.TV: Čo zlepší našu ekonomiku? <<
SOPK hodnotila zámery vlády SR v ekonomickej oblasti.
SOPK považuje Daňovú kobru za dobrý krok vlády ako znížiť neprimerane vysoký podiel šedej ekonomiky.
Podnikateľské prostredie zasa naopak zhoršuje trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb a takisto
veľké množstvo rozhodcovských súdov - spoločností s ručením obmedzeným. SOPK takisto zhodnotila aj
ekonomické zámery vlády prezentované na sneme strany Smer-SD.
TASR
>> P. MIHÓK: Najlepším opatrením z vládneho balíčka je zmena pri úhrade DPH <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók – hodnotenie vládneho balíčka 15 ekonomických a sociálnych
opatrení.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> P. MIHÓK: Najlepším opatrením z vládneho balíčka je zmena pri úhrade DPH <<
Tá istá agentúra správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók – hodnotenie vládneho balíčka 15 ekonomických a sociálnych opatrení.
aktualne.sk
>> Mihók: Najlepším opatrením z vládneho balíčka je zmena pri úhrade DPH <<
Tá istá agentúra správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók – hodnotenie vládneho balíčka 15
ekonomických a sociálnych opatrení.
TASR
>> SOPK víta politiku vlády v boji proti čiernej ekonomike a neplateniu daní <<
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók – vyjadrenia na tlačovej konferencii.
Na Slovensku sa stalo národným športom, že je lepšie neplatiť ako platiť, lebo z toho nie sú žiadne postihy
a dobre sa na tom zarába, likviduje sa dokonca konkurencia. Daňovú kobru považujeme za nástroj na
znižovanie neprimerane vysokého podielu čiernej ekonomiky - ocenil Mihók opatrenie vlády a dodal, že
podnikatelia dočasne akceptujú aj vyššie administratívne zaťaženie, ktoré s týmto procesom súvisí.

Rádio VIVA Metropol, 15.00 hod. Správy
>> SOPK oceňuje Daňovú kobru <<
Správa z tlačovej konferencie SOPK.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k snahe vlády bojovať proti daňovým podvodom a únikom,
hodnotenie Daňovej kobry.
RÁDIO SLOVENSKO, 18.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Nový minister hospodárstva <<
Reportáž o tom, že prezident SR A. Kiska vymenoval nového ministra hospodárstva.
Prezident za prioritu ministerstva hospodárstva označil tvorbu pracovných miest a podporu podnikov
všetkých veľkostí. Podnikatelia očakávajú od ministra zmenu celej filozofie rezortu, hovorí šéf SOPK Peter
Mihók. Ministerstvo by podľa neho malo upustiť od predstavy, že v trhovej ekonomike niečo riadi. „Základ
by mala byť hospodárska stratégia tejto krajiny a cez tú stratégiu byť potom aj na to podnikateľské
prostredie.“
4. 7. 2014
TASR
>> SOPK: Nový šéf rezortu hospodárstva Pavlis by mal zmeniť filozofiu ministerstva <<
Ani odchádzajúcemu ministrovi hospodárstva T. Malatinskému sa nepodarilo to, čo SOPK od tejto pozície
očakáva – zmeniť filozofiu ministerstva. Uviedol to predseda komory Peter Mihók s tým, že novému
šéfovi rezortu P. Pavlisovi odporučí päť oblastí, na ktoré by sa mal vo funkcii sústrediť.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Nový šéf rezortu hospodárstva Pavlis by mal zmeniť filozofiu ministerstva <<
Tá istá agentúra správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók – očakávania od nového ministra hospodárstva.
RÁDIO SLOVENSKO, 7.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Podpora technologických startupov <<
Podpora technologických startupov – to je jedno z 15 opatrení, ktorými chce Smer zlepšiť životnú úroveň
ľudí. Ministerstvo financií doteraz konkrétne opatrenia nezverejnilo. Podnikatelia by privítali zníženie
administratívy a ceny za vznik novej firmy.
Zámer hodnotí pozitívne aj predseda SOPK Peter Mihók: „Toto môže byť motivačné pre firmy založené
na know-how a na nových technológiách.“
RÁDIO SLOVENSKO, 7.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Podpora technologických startupov <<
Tá istá reportáž (rozšírená), ktorá odznela v Rádiožurnále o 7.00 hod, vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka. „Je to tendencia, ako vytvárať nové pracovné príležitosti. Toto môže byť motivačné pre mladých
ľudí, ktorí zakladajú firmy, založené na know-how a na nových technológiách.“
6. 7. 2014
openiazoch.zoznam.sk
>> SOPK za polrok vypracovala vyše 90 stanovísk a pripomienok <<
Agentúrna správa – odpočet polročnej činnosti SOPK. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
RÁDIO LUMEN, 17.30 hod. Infolumen
>> Peter Mihók odporučí novému ministrovi hospodárstva 5 oblastí, na ktoré by sa mal sústrediť <<
Ani už bývalému ministrovi hospodárstva T. Malatinskému sa nepodarilo to, čo SOPK od tejto pozície
očakáva, a to zmeniť filozofiu ministerstva. Tvrdí to predseda tejto komory Peter Mihók s tým, že
novému šéfovi rezortu P. Pavlisovi odporučí 5 oblastí, na ktoré by sa mal sústrediť. Ide hlavne o oblasť
vnútorného trhu EÚ. Mnohé produkty v slovenských obchodoch sú totiž úplne inej kvality a obsahu, ako
výrobky, ktoré sa predávajú v susedných štátoch. Za dôležité témy rezortu považuje šéf obchodnej komory
tiež ochranu spotrebiteľa, ktorej sa doteraz venovalo viac ministerstvo pôdohospodárstva, či energetickú
bezpečnosť. Väčšiu pozornosť má P. Pavlis upriamiť aj na presadzovanie ekonomických záujmov SR
v zahraničí.

7. 7. 2014
ŽILINSKÉ NOVINY (26/2014)
>> Nádrž slúži ako dôkazový materiál <<
Problém s utrhnutou nádržou v Snežnici možno považovať doslova za kuriózny. Obec čaká štyri roky na jej
odstránenie. Zatiaľ sa tak nestalo, pretože musí rozhodnúť súd. Nádrž, ktorá je „dôkazovým materiálom",
musí zatiaľ zostať na mieste.
Konečný verdikt by mal dať Rozhodcovský súd SOPK v Bratislave.
10. 7. 2014
RÁDIO SLOVENSKO, 7.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb <<
Ak riaditelia firiem či vrcholní manažéri spáchajú trestný čin cez svoju firmu, bude môcť byť celá
rozhodnutím súdu zrušená. Počíta s tým návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Vláda
by o ňom mala rozhodovať už o niekoľko týždňov.
Redaktor: Ideme sa urobiť pápežskejší ako pápež, myslí si o návrhu zákona Peter Mihók z SOPK na
základe analýzy, ktorú si nechali vypracovať: „Ambícia ministerstva spravodlivosti ide ďaleko nad
požiadavky OECD, lebo to vychádza z požiadaviek OECD, čo si myslíme, že nie je tá správna cesta.“
Rádio FM, 17.00 hod. Správy
>> Podnikatelia sa obávajú, že pre vinu jedného člena vedenia súd zruší celú firmu <<
Ak riaditelia firiem či vrcholní manažéri spáchajú trestný čin cez svoju firmu, bude môcť byť celá
rozhodnutím súdu zrušená. Počíta s tým návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Podnikateľské združenia sa obávajú, že firmu bude možné zrušiť aj v prípade, že trestný čin spácha
jediný zamestnanec. Ideme sa urobiť pápežskejší ako pápež, myslí si o návrhu zákona Peter Mihók z
SOPK na základe analýzy, ktorú si nechali vypracovať: „Tá ambícia ministerstva spravodlivosti ide ďaleko
nad požiadavky OECD, lebo to vychádza z požiadaviek OECD, čo si myslíme, že nie je tá správna cesta.“
11. 7. 2014
REVUE PRIEMYSLU (07/2014, 08/2014)
>> Slovensko-rakúsky projekt EKOprofit Bratislava zaznamenal úspech u bratislavských a trnavských
firiem <<
Tento dvojročný slovensko-rakúsky EKOprofit Bratislava úspešne ukončil svoju prvú pilotnú fázu koncom
júna 2014.
Partnermi projektu boli: Denkstatt GmbH, Bratislavská RK SOPK, MA 22, SBA a Magistrát hlavného
mesta SR Bratislavy.
16. 7. 2014
RÁDIO SLOVENSKO, 7.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Zákony sa musia neraz opravovať <<
Zákon zakazujúci mobilný predaj potravín či iný, umožňujúci odobrať oprávnenie na podnikanie aj tým
obchodníkom, ktorí sa nedopustili podvodu, ale možno len neúmyselnej chyby – to sú iba dva posledné
príklady z dielne našich legislatívcov, keď sa zákon po jeho uvedení do praxe musel pre problémy narýchlo
meniť. Odborná verejnosť zákonodarcov kritizuje, že nové pravidlá vznikajú často bez diskusie s tými,
ktorých sa týkajú.
Vyjadrenia tajomníka predsedu SOPK Jána Vlčka.
RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Návrhy zákonov prechádzajú rozsiahlym pripomienkovým konaním mnohých inštitúcií <<
Ten istý príspevok ako v Rádiožurnále o 7.00 hod., vyjadrenia tajomníka predsedu SOPK Jána Vlčka.

19. 7. 2014
Slovenské Národné Noviny (28/2014)
>> Rezort hospodárstva bude akčnejší <<
Nový minister hospodárstva sa chce popasovať s investíciami. V tejto súvislosti pripomenieme, že už v
roku 1998 súčasný predseda SOPK Peter Mihók povedal: „Bez vytvorenia motivačného prostredia pre
podnikateľov a investorov a obnovy finančných tokov v slovenskom hospodárstve nie je možné ozdraviť
ekonomiku Slovenska. Od toho možno odvodiť efektívne riešenie problémov ďalších rezortov
(zdravotníctvo, školstvo a sociálna oblasť), ktoré sa v ostatných rokoch dostali do kritickej situácie." Ťažko
sa dá pochopiť, že tento výrok nestratil nič na svojej aktuálnosti ani po šestnástich rokoch.
21. 7. 2014
TRENČIANSKE NOVINY (28/2014)
>> Stredoškoláci v našom kraji po skončení odborných škôl rovno do praxe <<
V krátkom čase sa podarilo 2 odborným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja podpísať memorandum o spolupráci. Prvé v Dubnici n/Váhom 21. mája medzi TSK,
SOŠ a Zväzom automobilového priemyslu SR, Trenčianskou RK SOPK a 16 významnými
zamestnávateľmi regiónu stredného Považia. Druhé memorandum o spolupráci bolo podpísané v
pondelok 30. júna medzi TSK, SOŠ Pruské, SPPK a dvadsiatkou zamestnávateľov.
22. 7. 2014
HORNONITRIANSKE NOVINY
>> Stredoškoláci v našom kraji po skončení odborných škôl rovno do praxe <<
Ten istý článok, ktorý bol uverejnený deň predtým v Trenčianskych novinách, zmienka o Trenčianskej RK
SOPK.
Noviny Stredného Považia (28/2014)
>> Stredoškoláci v našom kraji po skončení odborných škôl rovno do praxe <<
Ten istý článok, ktorý bol uverejnený deň predtým v Trenčianskych novinách a v ten istý deň
v Hornonitrianskych novinách, zmienka o Trenčianskej RK SOPK.
TRANSPORT a LOGISTIKA (07/2014, 08/2014)
>> Gebrüder Weiss je držiteľom certifikátu EKOprofit <<
Spoločnosť Gebrüder Weiss si minulý mesiac prevzala certifikát v rámci projektu EKOprofit Bratislava
2012 – 2014. Týmto ocenením sa zaväzuje, že prispeje k zlepšeniu životného prostredia v regióne
Bratislava a Trnava. Hlavným partnerom projektu je spoločnosť Denkstatt. Ďalšími partnermi sú magistrát
mesta Bratislava, SOPK, magistrát mesta Viedeň a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania.
27. 7. 2014
TASR
>> SOPK: Podnikatelia sa môžu zúčastniť výskumu UK o etickom vedení manažérov <<
Podnikatelia a manažéri sa môžu zapojiť do vedeckého výskumu o etike v podnikaní, ktorý realizuje
Fakulta manažmentu UK v Bratislave. Vyzýva ich k tomu SOPK na svojej internetovej stránke. Základným
cieľom projektu je prostredníctvom kritickej analýzy zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory charakterizujú
manažérske rozhodovanie v oblasti vedenia ľudí v rámci súčasného slovenského podnikateľského
prostredia.

29. 7. 2014
RÁDIO REGINA BA, 14.00 hod. Regonálne správy z Bratislavy
>> Nové sankcie voči Rusku sa podľa ekonómov dotknú aj našej ekonomiky <<
Nové sankcie pripravované Európskou úniou sa dotknú aj slovenskej ekonomiky. Sankcie ovplyvnia nielen
firmy, ktoré svoje tovary do Ruska priamo vyvážajú, ale aj investorov, ktorí sa tam podieľajú na investíciách
do veľkých štátnych projektov, v ktorých má ruský štát minimálne 50 % podiel. Slovenské firmy podľa
predsedu SOPK Petra Mihóka v Rusku investujú väčšinou do súkromného sektora, no existujú aj
projekty, na ktorých sa podieľa aj ruský štát: „Ten veľký štátny sektor, ktorý v Ruskej federácii funguje,
dotýka sa hlavne teda energetických surovín, dotýka sa dopravy. Určite trebárs pre oblasť železničnej
dopravy, kde sú rozpracované niektoré projekty aj s možnou finančnou participáciou by mohli byť týmto
dotknuté, lebo tie sa dotýkajú prakticky štátneho sektora.“
RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Sankcie pripravené Európskou úniou sa dotknú aj slovenskej ekonomiky <<
Tá istá téma (rozšírená) ako na Rádiu Regina o 14.00 hod.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: „Určite priamy dopad by v prvom slede postihol aj tieto firmy.
Čiže my nemôžeme hovoriť len o celkovom objeme toho 5 percent vývozu, ktorý by čiastočne bol
postihnutý týmito sankciami, ale určite musíme hovoriť alebo vnímať ten dopad v širšom merítku, hlavne
cez naše dodávateľské firmy, pre firmy, ktoré dodávajú na ruský trh.“
RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Sankcie voči Rusku majú dopad aj na slovenskú ekonomiku <<
Tá istá téma ako v Rádiožurnále o 12.00 hod., vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Dohoda o česko-slovenských investíciách <<
Zástupcovia slovenskej a českej exportnej banky podpísali dnes dohodu o lepšej spolupráci. Podnikateľom
v oboch krajinách by mala pomôcť pri spoločnom investovaní v zahraničí. Podniky podpis dohody vítajú s
tým, že česko-slovenskému biznisu sa darí už aj teraz.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka (telefonát): „Najmä v oblasti napríklad dodávok energetických
zariadení, kde priemysel český a slovenský sú komplementárne, a dá sa to využiť trebárs aj pri iných
odvetviach priemyslu, kde trebárs buď jedna alebo druhá strana vie vynegociovať lepšie finančné
podmienky.
Redaktorka: Banky tvrdia, že okrem vlastného potenciálu a úverov môžu firmy staviť aj na históriu
spoločnej značky.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Táto značka, dá sa síce marketingovo použiť, ale právne je irelevantná, je
to trestný čin v mnohých krajinách používať takúto značku, lebo ona vlastne zavádza spotrebiteľa alebo
zákazníka, že voľačo bolo vyrobené niekde, čo už dneska neexistuje.“
30. 7. 2014
JOJ, 19.30 hod. Veľké noviny
>> Sankcie ako bumerang? <<
Bankovníctvo, energetika, či vojenská technika. Európska únia zosilňuje sankcie voči Rusku a dotknúť by
sa mali najmä spomenutých oblastí. Nie je vylúčené, že ich následky pocítime na vlastnej koži aj my na
Slovensku.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Horko-ťažko sme sa dostali z krízy, začali sme rozbiehať európsku
ekonomiku. A rozsah týchto sankcií naznačuje, že európska ekonomika, vrátane slovenskej, môže veľmi
vážne padnúť do recesie.“

STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Sankcie pocíti aj slovenská ekonomika <<
Rusko je najväčší obchodný partner Slovenska mimo EÚ. Minulý rok sme tam vyviezli tovar za dve a pol
miliardy, čo sú zhruba 4 % z celkového vývozu. Koľko slovenských firiem pocíti zavedenie sankcií, zatiaľ
vyčíslené nie je. Šéf priemyselnej komory hovorí, že problém môžu mať najmä firmy v oblasti
energetického strojárstva.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Myslím si, že tam je to hlavné riziko, ktoré je dneska ešte ťažko
kvantifikovať, lebo naše firmy dodávajú pre mnohé nemecké, rakúske, talianske, francúzske firmy, ktoré
zrejme týmito sankciami budú postihnuté.“
31. 7. 2014
PRAVDA
>> Trestanie Putina pocítia desiatky našich firiem <<
Téma: Sankcie EÚ voči Rusku
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Najväčšie riziko vidím v sekundárnom dopade sankcií.
Slovenské firmy totiž dodávajú výrobky pre francúzske, nemecké, talianske či iné západné firmy. Tie, ak
nebudú môcť ďalej obchodovať s Ruskom, automaticky znížia svoje objednávky pre slovenské firmy. Až o
pár mesiacov tak budeme vidieť, o koľko pracovných miest príde slovenská ekonomika pre zavedenie
obchodných sankcií voči Rusku.“

