SOPK v médiách – október 2014
1.10.2014
Rádio Slovensko, 7.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Znižovanie skleníkových plynov <<
Téma: Plánovanú mieru znižovania skleníkových plynov či podiel obnoviteľných zdrojov na energetickom
mixe považujú zástupcovia V4 za príliš ambiciózne. Spolu s Bulharskom a Rumunskom chcú na
októbrovom summite EÚ lobovať za zmiernenie plánov. Hlavným argumentom je konkurencieschopnosť
priemyslu. Ochranári ale považujú tieto tvrdenia za nepodložené."
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Komunálna energetika, 03/2014
>> Zamestnávateľov znepokojuje TPS <<
RÚZ, SOPK a Klub 500 vyjadrujú hlboké znepokojenie nad rozhodnutím ÚRSO zvýšiť s účinnosťou od 20.
augusta 2014 u elektriny tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) viac ako o 10 %. Vydali k tomu spoločné
nesúhlasné stanovisko.
4. 10. 2014
webnoviny.sk
>> Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike v septembri 2014 <<
Podnikam.SK prináša súhrn najdôležitejších udalostí v hospodárskej politike, podnikovej ekonomike a
legislatíve, ktoré sa stali počas septembra 2014.
9. septembra
RÚZ, Klub 500 a SOPK kritizujú kroky ÚRSO. Ten mal totiž od augusta zvýšiť tarifu za prevádzkovanie
systému o viac ako 10 %. Tarifa za prevádzkovanie systému pritom tvorí zhruba 11 % z koncovej ceny
elektriny.
7. 10. 2014
pravda.sk
>> Elektrina má zlacnieť aj firmám <<
Koncové ceny energií pre priemyselné podniky by sa mali od budúceho roka znížiť. Aspoň to tvrdí rezort
hospodárstva na čele s ministrom Pavlom Pavlisom, ktorý má vláde do dvoch týždňov predložiť výsledný
návrh podpory priemyslu na Slovensku.
„Koncové ceny elektriny na Slovensku rastú od roku 2007, a už niekoľko rokov patria medzi najvyššie v
Európe. Paradoxne, cena samotnej komodity má v posledných rokoch aj na Slovensku klesajúci trend.
Rozhodnutie ÚRSO je v úplnom kontraste s krokmi ostatných členských štátov EÚ, ktoré vynakladajú
maximálne úsilie na ochranu svojho priemyslu a na zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. Považujeme
krok ÚRSO za kontroverzný, navyše opätovne prijatý bez akýkoľvek konzultácii s účastníkmi trhu, či
relevantného, argumentačne a analyticky podloženého zdôvodnenia,“ uvádza vo svojom stanovisku
SOPK.
9. 10. 2014
STV Dvojka, 21.00 hod. Správy a komentáre
>> Stredoškoláci praxujú priamo vo firme <<
Téma: Duálne vzdelávanie
Hostia: minister školstva Peter Pellegrini, predseda Klubu 500 Vladimír Soták.
Moderátorka: Rodičia mnohokrát ani nevedia, ktorá škola je aká kvalitná a odkiaľ sa vlastne dieťa dostane
lepšie do práce. No a doplním to ešte myšlienkou pána predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory Petra Mihóha, ktorý si dokonca myslí, že absencia kvalifikovanej pracovnej sily môže dokonca
ohroziť oživovanie ekonomiky. Tiež navrhol zaviesť trestné koeficienty podľa počtu absolventov škôl
evidovaných na úradoch práce.

TASR
>> OZNÁMENIE: Konferencia CETA a TTIP <<
Ministerstvo hospodárstva zorganizovalo 9. októbra odbornú konferenciu Nové hospodárske, obchodné a
investičné dohody medzi EÚ a Kanadou, EÚ a USA – prínosy pre SR. Očakávania SR vo svojich
príspevkoch prezentovali okrem ministra hospodárstva aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financií SR a
SOPK.
10. 10. 2014
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Ministerstvo hospodárstva a SOPK podpísali dohodu o spolupráci <<
Spoločné otázky lepšieho čerpania európskych fondov a odstraňovanie byrokracie, ktoré sťažuje
podnikanie na Slovensku, si dala za cieľ Rámcová dohoda o partnerskej spolupráci medzi MH SR a
SOPK. Dohodu dnes na pôde ministerstva podpísali minister hospodárstva Pavol Pavlis a predseda
SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Ministerstvo hospodárstva a SOPK podpísali dohodu o spolupráci <<
Tá istá agentúrna správa prevzatá zo servisu TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> P. PAVLIS: Zásobníky plynu sú na 99 % naplnené, na zimu sme pripravení <<
Minister Pavlis o zásobovaní plynom z Ruska – Spolu so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP)
sme pripravili scenáre na mesiac až pol roka v prípade úplného výpadku dodávok plynu z Ruska.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Podniky pripravujú určitý krízový režim, lebo musia byť
pripravené, že ak by náhodou došlo k nejakým obmedzeniam, ak by boli obmedzené dodávky, pokiaľ ide o
množstvo a harmonogram, tak budú musieť výrobu tiež obmedziť.“
teraz.sk
>> P. PAVLIS: Zásobníky plynu sú na 99 % naplnené, na zimu sme pripravení <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
hn.hnonline.sk
>> Plyn nám chýbať v zime nebude, zásobníky máme takmer plné <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
energia.sk
>> PAVLIS: Zásobníky plynu sú na 99 % naplnené, na zimu sme pripravení <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
aktuality.sk
>> Na zimu sme pripravení, tvrdí minister hospodárstva <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
aktualne.sk
>> Pavlis: Zásobníky plynu sú na 99 percent naplnené, na zimu sme pripravení <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
pravda.sk
>> SPP naďalej dostáva z Ruska len polovicu plynu <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> Peter Mihók a Pavol Pavlis podpísali rámcovú dohodu o partnerskej spolupráci medzi ministerstvom
hospodárstva a SOPK <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o význame memoranda podpísaného medzi SOPK a MH SR.

Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> Situácia Slovenska v zásobovaní plynom z Ruska je stále rovnaká <<
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók ubezpečil, že aj firmy sa tejto
otázke venujú veľmi zodpovedne. Niektoré už podľa neho začali rokovať so zástupcami odborov o tom, že
výrobu obmedzia na 60 % aby ľudia dostali aspoň 60 % mzdu. Predseda SOPK neskrýval obavy
podnikateľov, ktorí vidia do budúcnosti určité riziká.
Rádio Slovensko, 12.30 hod. Z prvej ruky
>> Greenpeace obvinil energetické giganty, že pre vlastné zisky udržiavajú závislosť Európy od dovozu
ropy a plynu <<
Odvolávka moderátora na slová predsedu SOPK Petra Mihóka:
Juraj Jedinák: "Ešte mám takú otázku, Peter Mihók zo Slovenskej priemyselnej komory tvrdí, že ak
únia uplatňuje vyššie nároky len na svojom trhu a zvyšok sveta ide svojou cestou, príroda trpí aj tak a my
strácame konkurencieschopnosť. Európska únia by mala skôr lobovať na medzinárodnom fóre, akonáhle
by na úrovni G20 došlo k dohode, tak tá dohoda sa dá aplikovať globálne. Čo hovoríte na takýto
argument? Dá sa to riešiť vyslovene v jednom sektore tak, ako to robí teraz únia?"
11. 10. 2014
STV Jednotka, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Firmy sa už pripravujú na prípadnú krízu <<
Peter Mihók, predseda SOPK (telefonát): „Mnohé firmy začali rokovať už s odbormi, že keby k tomu
došlo, aké opatrenia by museli byť prijaté pre to, aby firma mohla na jednej strane aj existovať, na druhej
strane, aby jej zamestnanci neostali bez finančných prostriedkov.“
13. 10. 2014

The Slovak Spectator, 34/2014 (Zaradenie: Focus Energy)
>> Firms complain about rising electricity prices <<
COMPANIES in Slovakia insist high electricity prices make them uncompetitive when compared with those
abroad. While waiting for a proposal by the Economy Ministry about how to alleviate such concerns in the
business sector, the Regulatory Office for Network Industries (ÚRSO) increased the charge for operating
the national grid, one of six components making up the end-electricity price. "During the time, when high
energy prices are a topic of an extensive discussion within the whole European Union and roughly one
month before the Economy Ministry should submit proposals for reduction of the same charge, we
consider the step of ÚRSO to be controversial, moreover, passed without any consultation with the market
participants, or any relevant, argumentative or analytically backed justification," the National Union of
Employers (RÚZ), Klub 500 and the Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK) wrote in a
joint statement on September 9, with AmCham, the American Chamber of Commerce in Slovakia, voicing
its criticism onSeptember10. ÚRSO increased, as of August 19, the charge for the operation of the
national grid by eur2 to eur21.82 per megawatt hour, claiming that it did so in line with the law
euractiv.sk
>> Dohoda s USA „nie je spor hodnôt“ <<
Citovaný predseda Zahraničnoobchodného výboru SOPK Július Kostolný – na Slovensku, pokiaľ ide
o TTIP, medzi podnikateľmi prevláda skôr nevedomosť. „Úroveň poznania je veľmi nízka.“ Osobne mu
nevadí, že sa rokovania vedú v utajenom režime, za dôležité by ale považoval prítomnosť slovenských
zástupcov vo vyjednávacom tíme. Kostolný pripomína, že za realizáciu TTIP budú v prvom rade
zodpovední podnikatelia.
14. 10. 2014
sme.sk
>> Podpísali ďalšie memorandum medzi školou a zamestnávateľmi <<
Ďalšie memorandum o spolupráci medzi strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja a súkromným sektorom podpísali na pôde Strednej odbornej školy stavebnej Emila
Belluša v Trenčíne. Jeho cieľom je zefektívniť prípravu žiakov na povolanie a prehĺbiť vzájomnú
spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Pod memorandum sa okrem predstaviteľov kraja
a Trenčianskej regionálnej komory SOPK podpísalo 13 zamestnávateľov.

Rádio Regina BA, 11.00 hod. Regionálne správy z Bratislavy
>> V Trenčianskom kraji majú ďalšiu školu, ktorá bude pri vzdelávaní svojich žiakov spolupracovať aj so
zamestnávateľmi <<
Tá istá správa ako predošlá, zmienka o Trenčianskej RK SOPK.
TASR
>> MZVaEZ SR: Štátny tajomník P. Burian na zasadnutí Klubu SOPK v Trenčíne <<
Agentúrna správa o tom, že štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Burian vystúpil na pôde
Klubu SOPK Trenčianskej RK SOPK. Spolu s generálnou riaditeľkou sekcie hospodárskej spolupráce
ministerstva Dagmar Repčekovou informovali podnikateľov z Trenčianskeho kraja o aktivitách slovenskej
ekonomickej diplomacie a diskutovali o možnostiach rozširovania vzájomnej spolupráce.
openiazoch.zoznam.sk
>> Štátny tajomník P. Burian na zasadnutí Klubu SOPK v Trenčíne <<
Tá istá agentúrna správa TASR, zmienka o Klube Trenčianskej RK SOPK.
vucke.sk
>> Európska spolupráca pomáha podporovať zodpovedné podnikanie <<
Po takmer troch rokoch úspešnej medziregionálnej spolupráce v rámci 13 krajín Európskej únie predkladá
projekt COGITA výstupy pre orgány verejnej správy o tom, ako podporovať malé a stredné podniky v
aktivitách zodpovedného podnikania.
Výstupy projektu budú prezentované na záverečnej konferencii 23. októbra 2014 v talianskej Bologni za
účasti zástupcov z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a zástupcu Košickej RK
SOPK.
16. 10. 2014
Trend
>> Keď Richter čaruje <<
Článok o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a ich záväznosť v rámci odvetvia.
NBS síce odhaduje, že vplyv kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bude pre podnikateľov a trh práce
zanedbateľný, no veľké zamestnávateľské zväzy ako RÚZ, AZZZ SR, SOPK či Klub 500 stále hovoria o
poškodzovaní podnikateľského prostredia.
23. 10. 2014
Trend
>> Prebúdzanie z jadrového snenia <<
Plánovaná elektráreň v Jaslovských Bohuniciach nebude za každú cenu. Ministerstvo hospodárstva po
tlaku priemyslu a energetikov zmierňuje svoj ambiciózny plán.
SOPK si myslí, že MH SR vývoj spotreby elektrickej energie odhaduje nesprávne – odvodzuje ho od rastu
hospodárstva a neberie pritom do úvahy napríklad vplyv drahej elektriny. Tá podľa SOPK spôsobuje to, že
odberatelia sa snažia šetriť a spotreba klesá. „Táto chyba je aj v prognózach rastu spotreby elektriny a
následne môže viesť až k nešťastným investičným rozhodnutiam,“ upozorňuje zasa SOPK. Že rezort
môže naozaj počítať zle, ukazuje aj vývoj v posledných rokoch.
TASR
>> RÚZ: Ceny elektriny sú pre priemyselných odberateľov v SR neúnosne vysoké <<
Spoločnú iniciatívu upozorňujúcu na vysoké ceny elektriny pre priemysel okrem RÚZ podporili aj Americká
obchodná komora v SR, Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Podnikateľská aliancia
Slovenska, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Francúzsko-slovenská obchodná
komora, Holandská obchodná komora v SR, Slovensko-rakúska obchodná komora, Taliansko-slovenská
obchodná komora a Švédska obchodná komora v SR.
V súvislosti s tým zaslali predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi otvorený list, v ktorom ho upozorňujú na
pálčivosť problému vysokých cien elektriny pre priemysel.

teraz.sk
>> Ceny elektriny sú pre priemyselných odberateľov v SR neúnosne vysoké <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli. Zmienka o SOPK.
euractiv.sk
>> Slovenský priemysel vyzýva na zníženie cien elektriny <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, zmienka o SOPK.
aktualne.sk
>> Ceny elektriny ničia slovenských zamestnávateľov. Píšu Ficovi
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, zmienka o SOPK.
TASR
>> Vodárenskú a kanalizačnú sieť v Trenčíne bude naďalej prevádzkovať TVS <<
Vodárenskú a kanalizačnú sieť bude napriek vypovedaniu zmluvy zo strany Trenčianskych vodární
a kanalizácií, a. s., naďalej prevádzkovať Trenčianska vodohospodárska spoločnosť. Rozhodol o tom
Okresný súd v Trenčíne, ktorý vydal toto predbežné opatrenie. Navrhovateľovi tiež uložil, aby v lehote 60
dní od doručenia uznesenia podal na Stálom rozhodcovskom súde pri SOPK v Bratislave návrh na
začatie konania o určenie, či tu je právo alebo právny vzťah medzi účastníkmi zo zmluvy a o
prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej
infraštruktúry v regióne zo dňa 30. januára 2003 aj po dní 31. októbra tohto roku
24. 10. 2014
Hospodárske noviny
>> Trenčianske vodárne vedú boj o ľudí <<
Tá istá správa ako predošlá, zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
hn.hnonline.sk
>> Trenčianske vodárne vedú boj o domácnosti <<
Tá istá správa ako predošlá, zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
Rádio Regina BA, 12.00 hod. Žurnál Rádia Regina
>> TSK: Spor o vodárenské siete <<
Tá istá správa ako predošlá, zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: SOPK opäť ocení podnikateľov za etiku v podnikaní <<
SOPK vyhlásila už 13. ročník súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Prihlášku do súťaže možno podať do konca februára 2015, víťaza vyhlásia v apríli budúceho roku na
výročnom zhromaždení delegátov SOPK.
26. 10. 2014
TASR
>> MPRV: Novela zákona o potravinách by mala byť účinná od 1. marca 2015 <<
Návrh novely sa na rokovanie vlády predkladá s rozpormi s COOP Jednota Slovensko, Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou a Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR v otázkach výšky
pokút za porušenie zákona, ktorú uplatnili nad rámec predloženého návrhu zákona, ako aj s rozporom so
Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou ohľadom výkonu kontrol uskutočňovaných
počas výrobného procesu.
27. 10. 2014
sme.sk
>> V odbere a cene vody sa pre ľudí nič nemení <<
Rovnaký článok ako 23. a 24. 10. 2014 – kauza Trenčianske vodárne a kanalizácie vs. Trenčianska
vodohospodárska spoločnosť. Zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.

Trenčianske noviny, 42/2014
>> V odbere a cene vody sa pre ľudí nič nemení <<
Ten istý článok, zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
Košice Dnes, 31/20014
>> Pre U.S. Steel píše premiérovi aj Americká obchodná komora <<
Dvanásť podnikateľských a zamestnávateľských združení, vrátane zahraničných obchodných komôr,
poslalo otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi. Upozorňujú ho na „problém neúnosne vysokých cien
elektriny“ pre priemyselné podniky na Slovensku. Predsedu vlády vyzývajú, aby „osobnou
angažovanosťou inicioval odbornú diskusiu“ a žiadajú od neho „urýchlené riešenie“. Vysoké ceny
elektrickej energie výrazne pociťuje aj najväčší košický zamestnávateľ U. S. Steel. Oceliarne sú členom
Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory či Americkej
obchodnej komory na Slovensku, ktorej zástupcovia list podpísali. Práve americká komora celú iniciatívu
koordinuje. Koncové ceny elektriny pre priemysel na Slovensku patria dlhodobo medzi najvyššie v EÚ.
28. 10. 2014
Obecné noviny, 43/2014, 44/2014
>> Aj v Trenčíne podpísali memorandum o spolupráci, už piate v TSK <<
Memorandá o spolupráci iniciujú spoluprácu medzi strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja a súkromným sektorom. Ich cieľom je zefektívniť
výchovnovzdelávací proces, prípravu žiakov na povolanie, prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy. Memorandá sa koncipujú na základe možnosti firiem a ich príbuznosti
k odboru. Signatári memoranda SOŠ Stavebná, Trenčín: Trenčiansky samosprávny kraj, Stredná odborná
škola, Trenčín, Trenčianska RK SOPK a 13 zamestnávateľov:
Hospodárske noviny (Zaradenie: INVESTÍCIE DO REGIÓNOV)
>> Ľuďom chýba doprava a prax, tvrdí expertka <<
Príloha venovaná Prešovskému kraju.
Citovaná riaditeľka Prešovskej RK SOPK Helena Virčíková, použité štatistické údaje o kraji s uvedením
zdroja: Prešovská RK SOPK.
hnporadna.hnonline.sk
>> Ľuďom chýba doprava a prax, tvrdí expertka <<
Tá istá téma, uverejnená na webe HN. Citovaná riaditeľka Prešovskej RK SOPK Helena Virčíková,
použité štatistické údaje o kraji s uvedením zdroja: Prešovská RK SOPK.
Noviny Stredného Považia
>> Mestská dopravná spoločnosť získala ďalší certifikát <<
Mestskej dopravnej spoločnosti v Považskej Bystrici bol nezávislým hodnotením spoločnosti BISNODE, s.
r. o. Slovensko pridelený certifikát v úrovni AA. Partnermi hodnotiacej komisie sú SOPK a Hospodárske
noviny
29. 10. 2014
Pravda
>> dm drogerie marrkt ponúka atraktívne zamestnanie <<
Projekt Vzdelávanie pre prácu v dm
Spoločnosť dm drogerie markt sa dlhodobo zaoberá myšlienkou, ako pre svojich zákazníkov získať
kvalifikovaný personál. Preto od roku 2012 organizuje projekt Vzdelávanie pre prácu v dm, ktorého cieľom
je zabezpečiť kvalitnejšie praktické aj teoretické vzdelávanie a obnovenie dnes už vymiznutého učebného
odboru predavač drogériového tovaru. V rámci tohto projektu spolupracuje aktuálne už s deviatimi
strednými odbornými školami na Slovensku.
Vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú inštruktori certifikovaní Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou a Inštitútom na podporu rozvoja hospodárstva pri Hospodárskej komore
Rakúska.

TASR
>> Petra Mihóka ocenili najvyšším rakúskym štátnym vyznamenaním <<
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a predseda Svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži Peter Mihók prevzal dnes vo Viedni z rúk rakúskeho
vicekancelára a ministra pre vedu, výskum a hospodárstvo Reinholda Mitterlehnera najvyššie rakúske
štátne vyznamenanie Veľký zlatý rad za zásluhy o Rakúsku republiku. Rad mu udelil rakúsky prezident
Heinz Fischer
teraz.sk
>> Petra Mihóka ocenili najvyšším rakúskym štátnym vyznamenaním <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o predsedovi SOPK
Petrovi Mihókovi.
openiazoch.zoznam.sk
>> Petra Mihóka ocenili najvyšším rakúskym štátnym vyznamenaním <<
Tá istá agentúrna správa TASR, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
TASR
>> VLÁDA: Novela zákona o potravinách by mala byť účinná od 1. marca 2015 <<
Návrh novely sa na rokovanie vlády predkladá s rozpormi s COOP Jednota Slovensko, Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou a Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR v otázkach výšky
pokút za porušenie zákona, ktorú uplatnili nad rámec predloženého návrhu zákona, ako aj s rozporom so
Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou ohľadom výkonu kontrol uskutočňovaných
počas výrobného procesu.
teraz.sk
>> Novela zákona o potravinách by mala byť účinná od 1. marca 2015 <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o SOPK.
Roľnícke noviny
>> Predaj na diaľku <<
Tá istá agentúrna správa TASR, zmienka o SOPK.
30. 10. 2014
Hospodárske noviny (Zaradenie: TÉMA HN)
>> Slovensko si vylepšilo biznis imidž. Len na papieri <<
Rebríček Doing Business
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič. „Podnikateľská verejnosť stále
očakáva, že nastane zlepšenie v oblasti zníženia daní a odvodov, vymáhateľnosti práva a transparentnosti
verejného obstarávania. Musíme konštatovať, že v tom sa zatiaľ nič nezlepšilo.“
hn.hnonline.sk
>> Slovensko si rekordne polepšilo. Podnikatelia však krútia hlavou <<
Ten istý článok, citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
finweb.hnonline.sk
>> Slovensko si vylepšilo biznis imidž. Len na papieri <<
Ten istý článok, citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.

