SOPK v médiách
máj 2015
1. 5. 2015
transport.sk
>> V Banskej Bystrici sa uskutočnila konferencia o zelenej energii v MHD <<
Téma: Prezentovať využitie zelenej energie v mestskej hromadnej doprave a predstaviť nové, vysoko
bezpečné, ekologické a energeticky úsporné typy električiek a autobusov so superkondenzátormi bolo
cieľom konferencie, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici. Zorganizovala ju Banskobystrická
regionálna komora SOPK a Slovensko-čínska podnikateľská rada v spolupráci s mestom.
5. 5. 2015
Banskobystrické noviny (17/2015)
>> Ekologická doprava je pre Bystricu výzvou <<
Téma: Napriek tomu, že vozidlá mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici spĺňajú prísne štandardy
a patria k najmodernejším v Európe, mesto nechce zaspať na vavrínoch. O ďalších trendoch modernizácie
sa hovorilo aj na odbornej konferencii, ktorú organizovali Banskobystrická regionálna komora SOPK a
Slovensko-čínska podnikateľská rada v spolupráci s mestom.
7. 5. 2015
STV Jednotka, 19.00, Správy RTVS
>> Firmy majú 1 500 miest pre žiakov <<
Téma: Takmer 1 500 miest ponúkajú firmy stredoškolákom, ktorí sa od septembra chcú zapojiť do
duálneho vzdelávania. V ponuke je 37 učebných odborov. Najviac je zameraných na strojárstvo,
autoopravárenstvo, elektrotechniku, obchod a cestovný ruch. Žiaci sa môžu prihlásiť už v pondelok počas
prijímacích skúšok na stredné školy. Zamestnávatelia tvrdia, že najväčšie obavy z duálneho vzdelávania
majú školy.
Citovaný Jaroslav Holeček, SOPK.
13. 5. 2015
dennikn.sk
>> Premiér odmietol zástupcov priemyslu <<
Téma: Regulácia v energetike ani dlhodobo vysoké náklady firiem na elektrinu nie sú dostatočným
dôvodom na stretnutie premiéra a šéfov priemyselných asociácií. Svoje potreby majú podnikatelia podľa
Fica presadzovať v rámci prípravy novej regulačnej politiky.
V marci dostal predseda vlády list od šéfov RÚZ, AmCham na Slovensku, SOPK a Aliancie priemyselných
zväzov, v ktorom ho spoločne požiadali o čo najskoršie osobné stretnutie na tému regulácie v slovenskom
energetickom sektore. Zdôraznili dlhodobú neúnosnosť koncových cien elektriny pre priemysel a potrebu
širokej odbornej diskusie o novom nastavení regulačného rámca.
Premiér v odpovedi z 15. apríla, ktorú má portál k dispozícii, im oznámil, že zamýšľané opatrenia sa
nerealizovali v sľubovanej miere kvôli domácim i zahraničným aspektom súčasného stavu v celkovom
komplexe hospodárskeho a spoločensko-politického vývoja doma i v EÚ.
14. 5. 2015
aktualne.sk
>> Ako je na tom v skutočnosti naše stavebníctvo? Za rastom sa ukrýva jeho zlý stav <<
V rozklade, ale na vzostupe. Slovenské stavebníctvo očakáva tento rok rast. Ten však zažijú najmä veľké
firmy. Zvýšenie pracovných miest v stavebníctve by priniesla najmä výstavba bytov.
Nelichotivú situáciu sektora vidí aj Peter Mihók, predseda SOPK. Za zlý znak považuje najmä platobnú
neschopnosť veľkých stavebných firiem, ktorá sa odrazila na ich dodávateľoch. „V dôsledku toho je
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situácia v stavebníctve zlá, čo je ešte akcentované rozbehnutými verejnými zákazkami a plánovanými
infraštruktúrnymi projektmi.“
TASR
>> P. MIHÓK: Európska únia musí zastaviť odliv výroby z členských krajín <<
Agentúrna správa zo seminára Quo vadis EÚ, ktorý zorganizovala SOPK, Národný výbor Medzinárodnej
obchodnej komory v SR a Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók. Slovensko musí mať jasnú motiváciu, prečo je členom Európskej
únie, čo chce svojím členstvom v budúcnosti dosiahnuť a Európska únia musí zastaviť odliv výroby zo
svojich členských štátov, určiť si nové priority a zastaviť svoj pád. Napriek tomu, že váha EÚ na svetovej
ekonomike v priebehu posledných 10 rokov klesla zhruba o tri až 3,5 percentuálneho bodu, podľa Mihóka
je aj naďalej kľúčovým hráčom vo svetovej ekonomike.
openiazoch.zoznam.sk
>> Európska únia musí zastaviť odliv výroby z členských krajín <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca (zo seminára Quo vadis EÚ), zmienka o SOPK,
citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
15. 5. 2015
aktualne.sk
>> Váhostavu sa dalo jednoducho predísť. Zlyhali podnikatelia aj politici <<
Kvôli nevedomosti a politizácii sa podobná kauza, ako je Váhostav, môže zopakovať. Na riešenie je už
neskoro, no všetkému sa dalo predísť. Kauza Váhostav vôbec nemusela byť. Povedal to ekonóm Ľuboš
Pavelka na seminári SOPK. „Malo ísť o percentuálne uspokojenie na úrovni bankrotu firmy, a nie na úrovni
reštrukturalizácie,“ reagoval na výšku odškodnenia veriteľov. „To si snáď niekto z veriteľov, ktorí do toho išli
v naivite, že za nimi je štát a eurofondy, robí žarty.“ Zároveň načrtol možné scenáre, ako mohli konať.
TASR
>> D. CHRENEK: Kľúčové pre Európu je zvýšenie investícií a naštartovanie ekonomiky <<
Agentúrna správa zo seminára Quo vadis EÚ.
Citovaný to vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Informácia o tom, že
seminár zorganizovala SOPK, Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory v SR a Nadácia na
podporu vzdelávania a ekológie.
18. 5. 2015
TASR
>> VYJADRENIE: MZVaEZ: Honorárnych konzulov vnímame ako sprostredkovateľov priameho
kontaktu <<
V Bratislave sa zišlo viac ako 100 honorárnych konzulov, ktorí zastupujú záujmy SR v zahraničí, na porade
hodnotiacej doterajší stav spolupráce a načrtávajúcej možnosti jej ďalšieho rozvoja.
Počas troch dní sa honorárni konzuli SR stretnú so zástupcami MZVaEZ SR, rezortov hospodárstva a
dopravy, ako aj Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Národného centra pre popularizáciu
vedy a techniky a diskutovať budú o možnostiach podpory obchodu, investícií, cestovného ruchu, inovácií,
vedy a výskumu.
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19. 5. 2015
hn.hnonline.sk
>> Eurá máme sedem rokov. Česi sú lepší <<
Téma: Eurami platíme už siedmy rok. Malo nám pomôcť prilákať zahraničných investorov, zlepšiť životnú
úroveň či znížiť nezamestnanosť. Naši českí susedia európsku menu neprijali, vo väčšine oblastí sa im
však napriek tomu darí viac než nám. Majú nižšiu nezamestnanosť a ich štátne hospodárenie je na tom
lepšie. Životnú úroveň majú tiež vyššiu ako my, no u nás aspoň trochu rástla, na rozdiel od Čechov, u
ktorých mierne klesala a stagnovala.
Na druhej strane sa nepotvrdili obavy z razantného zvýšenia cien. „Efekt nášho prechodu z domácej meny
na európsku bol najnižší z celej eurozóny, keďže takzvaný changeover efekt bol nižší ako 0,2 percenta.
Čiže iba o toľko sa zmenili ceny,“ povedal predseda SOPK Peter Mihók. Tomu, že sme nezažili až taký
cenový šok ako iné krajiny, paradoxne pomohla kríza. „Pretože euro sme prijímali, keď kríza vrcholila a tá
spôsobila zníženie cien,“ vysvetlil Mihók.
Citovaný ďalej predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič a tiež podpredseda SOPK,
generálny riaditeľ Martimexu, Július Kostolný.
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Eurá máme sedem rokov. Česi sú lepší <<
Tá istá téma, ten istý článok uverejnený aj v printovom vydaní denníka.
Citovaní: predseda SOPK Peter Mihók, predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
a podpredseda SOPK Július Kostolný.
sme.sk
>> Zlatú plaketu udelil Lajčák honorárnemu konzulovi SR v Nepále <<
Honorárnych konzulov v utorok ocenil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.
Zlatú plaketu získal honorárny konzul SR v Nepále Pasang Dawa Sherpa za významnú pomoc pri
konzulárnej asistencii občanom Slovenska počas nedávneho zemetrasenia v Nepále a za organizovanie
záchranných a pátracích prác po páde lavíny.
Približne 100 honorárnych konzulov je na návšteve Slovenska. Na programe majú stretnutie so
zástupcami ministerstva hospodárstva, SOPK, budú diskutovať a možnostiach podpory obchodu,
investícií, cestovného ruchu či inovácií a vedy a techniky
20. 5. 2015
TASR
>> Podnikateľské fórum v Nitre umožní firmám nájsť nové obchodné kontakty<<
Agentúrna správa o Podnikateľskom fóre v Nitre, ktoré malo za cieľ pomôcť nájsť nové obchodné kontakty
v zahraničí. Podujatie zorganizovalo mesto Nitra pri príležitosti 7. stretnutia honorárnych konzulov SR.
Hostia, ktorí prišli do Nitry, pochádzajú zo 16 štátov Európy, Ázie, Ameriky i Afriky. Zo slovenskej strany sa
na výmene obchodných kontaktov zúčastňuje približne 40 firiem a organizácií, medzi nimi aj zástupcovia
SOPK a SARIO.
sme.sk
>> Podnikateľské fórum v Nitre umožní firmám nájsť nové obchodné kontakty<<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
TA3, 19.50, Téma dňa
>> Výsledky Slovenskej pošty <<
Hosť: generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker
Odznela informácia, že Slovenská pošta získala Veľkú cenu SOPK za etiku v podnikaní.
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26. 5. 2015
HOSPODÁRSKE NOVINY (Zaradenie: Investor)
>> Exportéri myslia na biznis prostredie <<
Naši najlepší exportéri sa starajú o dobré podnikateľské prostredie u nás. Desať z nich totiž patrí do Klubu
top 10 exportérov SR a predstavitelia týchto firiem sa pravidelne stretávajú na pôde SOPK. Ich hostiteľom
býva predseda komory Peter Mihók. Ten prezrádza, ktoré sú úspešné odvetia našej ekonomiky. „Sú to
najmä automobilový priemysel a v širšom ponímaní aj ďalšie segmenty strojárskeho priemyslu, ďalej
elektrotechnický priemysel, niektoré odvetvia chemického a huníckeho priemyslu.“
Začiatkom júna sa uskutoční ďalšie stretnutie Klubu top 10 exportérov, na ktoré je ako hlavný hosť
pozvaný minister školstva Juraj Draxler. Hovoriť sa bude o odbornom, takzvanom duálnom vzdelávaní a
spolupráci firiem so strednými odbornými školami.
aktuality.sk
>> Fico chce urobiť z dôchodcov agentov. Majú kontrolovať zlacňovanie <<
Téma:
Vláda si opäť chce urobiť z dôchodcov predĺženú ruku. Od seniorov chce, aby po plánovanom znížení
DPH kontrolovali obchody, či naozaj zlacnili potraviny.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Zníženie DPH by sa určite malo prejaviť v cene výrobkov, u
ktorých sa má DPH znížiť. Vzhľadom na to, že ide o základné potraviny, bude to mať pozitívny dopad na
nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, u ktorých sa môže adekvátne zvýšiť kúpna sila, čo sekundárne môže
mať zase pozitívny dopad na obchod a na príjmy štátneho rozpočtu.“
Noviny Stredného Považia (20/2015)
>> Duálne vzdelávanie pomôže žiakom i zamestnávateľom <<
Zamestnávatelia sa sťažujú, že na trhu práce pociťujú stále nedostatok odborníkov. Pomôcť by mal systém
duálneho vzdelávania.
Podrobný prehľad o systéme duálneho vzdelávania i jeho výhodách. Ako zdroj informácií uvedená SOPK.
Noviny Stredného Považia (20/2015)
>> PSL, a. s. Považská Bystrica oslávila dvadsiatku <<
Narodeninovou oslavou v kaštieli Burg v Považskom Podhradí si pripomenula 20. výročie svojho vzniku
akciová spoločnosť PSL Považská Bystrica
+ FOTO a text: Získali ocenenia Za prínos pre Slovensko z hľadiska ekonomiky a zamestnanosti a za
vynikajúcu spoluprácu so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou udelila SOPK hodnotný dar v
podobe obrazu od Jozefa Vydrnáka. Ľudovít Francl (sprava) ho prevzal od riaditeľa SOPK v Trenčíne
Jána Václava.
Noviny Stredného Považia (20/2015)
>> Memorandum podpísalo 13 škôl <<
Téma: Samosprávny kraj chce podporiť výchovu odborníkov už na stredných školách a podnietiť
zamestnávateľov, aby sa viac zaujímali o vyučovací proces. Memorandum škôl a zamestnávateľov vzniklo
z potreby vzdelávať mladých ľudí tak, aby boli potrební pre aktuálny pracovný trh. Konkrétne študijné
odbory sú naviazané na konkrétne potreby firiem.
Prvou školou, ktorá vlani v lete podpísala memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania, je
Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom. Pod dôležitý dokument podpisy okrem zástupcov školy a
kraja pripojili i ZAP SR, Trenčianska RK SOPK a 16 významní zamestnávatelia regiónu stredného
Považia. Memorandum o spolupráci podpísalo už 13 odborných škôl a desiatky zamestnávateľov.
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27. 5. 2015
Rádio Lumen, 17.30, Infolumen
>> Vláda dnes rokovala o viacerých legislatívnych návrhoch z rezortu financií<<
Jednou z hlavných zmien v rámci balíka noviel daňových zákonov je úprava pri platení DPH malými
firmami a živnostníkmi. Tí s ročným obratom nižším ako 75-tisíc eur by mali mať možnosť uhrádzať štátu
DPH až po prijatí platby od odberateľa.
Tento návrh privítala aj SOPK v Žiline. Pre Rádio Lumen sa vyjadril riaditeľ Ján Mišura: „Tento krok
exekutívy hodnotíme pozitívne, nakoľko môže pomôcť malým a stredným podnikateľom udržať si svoje
ekonomické aktivity v rámci veľkých firiem, ktoré to majú jednoduchšie pri podnikaní.“
28. 5. 2015
Nitrianske ECHO (20/2015)
>> Honorárni konzuli s ponukou obchodných príležitostí <<
V Obradnej sieni mesta Nitry sa 20. mája uskutočnilo slávnostné prijatie honorárnych konzulov z 20 štátov
Európy, Ameriky, Afriky a Ázie.
Na prijatí sa zúčastnil veľvyslanec a riaditeľ odboru riadenia ekonomickej diplomacie ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušan Bella, rektor SPU v Nitre Peter Bielik, prednosta
úradu Igor Kršiak, predseda predstavenstva NRK SOPK Viliam Ondrejka, riaditeľ NRK SOPK
Miroslav Masarik, zástupca SARIO Ján Rybárik.
29. 5. 2015
TASR
>> Obchodné a priemyselné komory kritizujú aplikáciu minimálnej mzdy v Nemecku <<
Agentúrna správa o spoločnom stanovisku Hospodárskej komory ČR, Maďarskej obchodnej
a priemyselnej komory, Poľskej obchodnej komory a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
v ktorom vyjadrili hlboké rozčarovanie z uplatňovania nemeckého zákona o minimálnej mzde pri
poskytovaní služieb členských krajín EÚ v Nemecku a poukázali na negatívne dopady jeho uplatňovania
v praxi.
Informácia o tom, že spoločné stanovisko podpísali predsedovia spomínaných komôr, medzi nimi aj
predseda SOPK Peter Mihók.
aktualne.sk
>> Krajiny V4 sú rozčarované z minimálnej mzdy v Nemecku <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca o nesúhlase obchodných a priemyselných komôr
krajín V4 so zavedením minimálnej mzdy v Nemecku a jej dosahu na dopravcov v medzinárodnom
tranzite, zmienka o SOPK a jej predsedovi Petrovi Mihókovi.
finweb.hnonline.sk
>> Nemecká minimálna mzda je problém. Nepáči sa ani našim obchodným komorám <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca o nesúhlase obchodných a priemyselných komôr
krajín V4 so zavedením minimálnej mzdy v Nemecku a jej dosahu na dopravcov v medzinárodnom
tranzite, zmienka o SOPK a jej predsedovi Petrovi Mihókovi.
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