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dennikn.sk
Ficova minimálna mzda: Žiadny vyspelý štát sa k nej ani nepribližuje
Téma: Minimálna mzda stúpla za ostatné štyri roky o 37 %, predseda Smeru Robert Fico a
odborári navrhujú jej ďalšie výrazné zvyšovanie. Žiadna krajina OECD sa ani len nepribližuje
priemernej mzde podľa týchto návrhov, tvrdí ekonomický expert Róbert Chovanculiak.
Stanovisko SOPK k návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy, citovaný podpredseda SOPK
Július Kostolný.
SOPK v časoch spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti otvorenej slovenskej
ekonomiky považuje ďalší štátom diktovaný rast nákladov podnikov za zbytočný hazard.

5. 8. 2019
RTVS Jednotka, 7.30 h, Ranné správy
Výšku minimálnej mzdy pre rok 2020 určí vláda
Téma: Minimálna mzda by sa mala zvyšovať. Návrh ministerstva práce hovorí o 580 eurách od
budúceho roka. Odborári z OZ KOVO navrhujú ešte väčší rast, a to na 635 eur. Aktuálne za
minimálnu mzdu 520 eur v hrubom pracuje na Slovensku viac ako 100-tisíc ľudí. No a so
skokovým nárastom nesúhlasí SOPK a Klub 500.

6. 8. 2019
Denník N
Aká bude minimálna mzda?
Téma: Minimálna mzda na Slovensku stúpla za ostatné štyri roky o 37 %, Robert Fico a odbory
navrhli jej ďalšie zvýšenie na úroveň 60 % priemernej mzdy.
Minister práce Ján Richter oznámil, že do tripartity predloží návrh, aby sa minimálna mzda od
januára zvýšila na 580 €. Predseda Smeru Robert Fico chce presadiť, aby slovenská minimálna
mzda dosiahla 60 % z priemernej mzdy v predchádzajúcom roku, čo by na budúci rok
znamenalo 607 €. Predstava odborov je, že minimálna mzda na budúci rok by mala byť
najmenej 635 €. Zamestnávatelia, ktorí to všetko platia, vidia ako reálny nárast najnižších platov
na úroveň 552 €.
Stanovisko SOPK k návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy, citovaný podpredseda SOPK
Július Kostolný.
hnonline.sk
Zamestnávateľom i zamestnancom sa priťaží. Takto im minimálna mzda navýši odvody
Téma: Minimálka ovplyvní preddavky na zdravotné aj sociálne poistenie. Expertka vysvetlí, v
akej výške. Diskusie okolo výšky minimálnej mzdy, ktorú chce štát od januára navýšiť až o 60
€, neutíchajú. Naopak, odkrývajú ďalšie zákutia finančnej situácie zamestnancov i
zamestnávateľov. Ich predstavitelia poukazujú napríklad na to, že kým výška minimálnej mzdy
stúpla od roku 2011 o 64 % (z 317 na 520 €), nezdaniteľné minimum narástlo v rovnakom čase
len o 7,9 %. Ľuďom s nízkymi príjmami sa tak čistý príjem zvýšil rádovo nepomerne menej v
porovnaní s tým, koľko vyťažil z rastu minimálky štát cez dane a odvody.
Stanovisko SOPK k návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy.

13. 8. 2019
Hospodárske noviny (Zaradenie: Titulná strana)
Slovensko už chladne
Téma: Priemyselná výroba padá. Firmy sa začínajú pripravovať na väčší útlm, napríklad
odkladajú investície. Už mesiace prichádzajú zlé správy z Nemecka. Tamojšia priemyselná
výroba padá od vlaňajšej zimy. To je pre Slovensko pomerne dôležitá správa, keďže patríme
medzi najotvorenejšie ekonomiky Európskej únie a výrazne sme naviazaní práve na nemecké
hospodárstvo. Smeruje tam až pätina nášho exportu.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
finweb.hnonline.sk
Slovensko už chladne, najväčšia rana pre našu ekonomiku prišla v júni
Tá istá téma ako v printovom vydaní denníka, tentoraz na jeho webe: Priemyselná výroba padá.
Firmy sa začínajú pripravovať na väčší útlm, napríklad odkladajú investície.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
Hospodárske noviny (Zaradenie: Téma dňa)
Drahá elektrina: firmy chcú 200 miliónov eur
Téma: Podnikom komplikujú boj s konkurenciou aj vysoké náklady na energie. Tvrdia, že
štátna pomoc nestačí. Do konca augusta môžu podniky náročné na spotrebu elektriny žiadať o
dotácie zo 40-miliónového balíka, ktorým sa štát rozhodol pomôcť, aby si udržali
konkurencieschopnosť v čase spomaľovania ekonomiky. Cena elektriny totiž už niekoľko
mesiacov dosahuje úroveň, aká tu bola naposledy pred siedmimi rokmi.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
finweb.hnonline.sk
Drahá elektrina: firmy chcú 200 miliónov eur
Tá istá téma ako v printovom vydaní denníka, tentoraz na jeho webe: Podnikom komplikujú
boj s konkurenciou aj vysoké náklady na energie. Tvrdia, že štátna pomoc nestačí.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.

14. 8. 2019
Hospodárske noviny (Zaradenie: Téma dňa)
Štát chce firmám zlacniť energie
Téma: Ministerstvo hospodárstva hľadá spôsoby, ako znížiť podnikateľom náklady za
elektrinu. Robí to aj pre problémy v U. S. Steel.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
finweb.hnonline.sk
Štát chce firmám zlacniť energie. Pomôcť ťým môže aj U. S. Steelu
Tá istá téma ako v printovom vydaní denníka, tentoraz na jeho webe: Ministerstvo hospodárstva
hľadá spôsoby, ako znížiť podnikateľom náklady za energiu. Robí to aj pre problémy U. S.
Steel.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.

15. 8. 2019
Hospodárske noviny (Zaradenie: Infografika dňa)
Naša ekonomika prudko zabrzdila

Téma: Slovensko zažilo druhé najväčšie spomalenie hospodárskeho rastu od krízy. Je za tým
nízky dopyt po našich výrobkoch zo zahraničia. V 2. štvrťroku sa hospodársky rast spomalil na
1,9 %, ukazuje rýchly odhad HDP slovenských štatistikov. Ešte začiatkom roka pritom
ekonomika stúpla o 3,7 %.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný.
TASR
SOPK vníma založenie Komory na podporu podnikania v Karpatskom oblúku negatívne
Téma: Stanovisko SOPK
Vznik Komory na podporu podnikania v Karpatskom oblúku, ktorú založili v Budapešti,
považuje SOPK za zbytočný krok, ktorý navyše vzhľadom na personálne obsadenie vrcholných
pozícií je viac politický ako ekonomický a v daných oblastiach neprináša žiadnu novú
podnikateľskú dimenziu.
SOPK bude o svojom postoji informovať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a tiež predsedu vlády SR.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
SOPK: Vznik podnikateľskej komory v Karpatskom oblúku vnímame negatívne
Tá istá téma, to isté stanovisko SOPK.
Vznik Komory na podporu podnikania v Karpatskom oblúku, ktorú založili v Budapešti,
považuje SOPK za zbytočný krok, ktorý navyše vzhľadom na personálne obsadenie vrcholných
pozícií je viac politický ako ekonomický a v daných oblastiach neprináša žiadnu novú
podnikateľskú dimenziu.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
SOPK: Vznik podnikateľskej komory v Karpatskom oblúku vnímame negatívne
Tá istá téma, to isté stanovisko SOPK.
Vznik Komory na podporu podnikania v Karpatskom oblúku, ktorú založili v Budapešti,
považuje SOPK za zbytočný krok, ktorý navyše vzhľadom na personálne obsadenie vrcholných
pozícií je viac politický ako ekonomický a v daných oblastiach neprináša žiadnu novú
podnikateľskú dimenziu.

16. 8. 2019
Eurostav (Zaradenie: Architektúra)
Historický palác s novým konceptom
Téma: Zrekonštruovaná budova bývalého sídla Bratislavskej obchodnej komory
v historickom centre Bratislavy, jej história z pohľadu architektúry až po súčasnosť.
Pôvodný trojpodlažný objekt s výraznými nárožnými vežami v eklektickom štýle pochádza z
roku 1903, jeho autorom je architekt Jozef Hubert. V medzivojnovom období prešiel prestavbou
s nadstavbou podľa návrhu architekta Milana Michala Harminca, ktorému sa podarilo zachovať
eleganciu pôvodnej stavby. Odvtedy sa využitie paláca striedalo a budova postupne chátrala.
Až súčasný majiteľ, spoločnosť MiddleCap Group, sa pustil do obnovy historickej pamiatky s
predsavzatím zachrániť vzácnu architektúru a vytvoriť súčasné, moderné podmienky pre
budúcich užívateľov.

21. 8. 2019
TASR
Hospodárstvo: Profil ekonóma profesora Petra Baláža

Téma: Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v stredu významný odborník v oblasti
medzinárodného obchodu profesor Peter Baláž.
Peter Baláž patril medzi našich špičkových odborníkov v oblasti medzinárodného obchodu. Bol
poradcom ministerstiev, bánk, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v
zahraničí. Celý svoj profesionálny život spojil s Obchodnou fakultou (OF) Ekonomickej
univerzity v Bratislave, kde pôsobil 41 rokov. V rokoch 1990 – 1997 bol jej dekanom. Od roku
2001 bol vedúcim Katedry medzinárodného obchodu OF Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Zmienka o tom, že okrem iného bol i členom Zahraničnoobchodného výboru SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Zomrel odborník v oblasti medzinárodného obchodu profesor P. Baláž
Tá istá téma: Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v stredu významný odborník v oblasti
medzinárodného obchodu profesor Peter Baláž.
V rámci jeho profilu zmienka o tom, že okrem iného bol i členom Zahraničnoobchodného
výboru SOPK.

22. 8. 2019
Pravda
Slovenský expert mal svetovú ekonomiku v malíčku
Tá istá téma: Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v stredu významný odborník v oblasti
medzinárodného obchodu profesor Peter Baláž.
V rámci jeho profilu zmienka o tom, že okrem iného bol i členom Zahraničnoobchodného
výboru SOPK.
webnoviny.sk
Húfnice Zuzana 2 pomôžu slovenskej armáde aj priemyslu, hovorí Martin Dušanič
z SOPK
Rozhovor s predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK Martinom
Dušaničom

27. 8. 2019
pravda.sk
Profesor Peter Baláž mal svetovú ekonomiku v malíčku
Téma: Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v stredu významný odborník v oblasti
medzinárodného obchodu profesor Peter Baláž.
V rámci jeho profilu zmienka o tom, že okrem iného bol i členom Zahraničnoobchodného
výboru SOPK.
mynovohrad.sme.sk
V Buzitke vláda podelí milión, najviac by malo dostať Fiľakovo
Téma: Avízo na výjazdové rokovanie vlády v Kokave nad Rimavicou, kde si „vládny kabinet
sadne za jeden stôl s predstaviteľmi samospráv, úradov, podnikateľmi a ďalšími pozvanými
hosťami v Buzitke“.
Informácia o tom, že medzi pozvanými hosťami je aj predseda predstavenstva
Banskobystrickej RK SOPK Július Kriváň.

