SOPK v médiách – jún 2012
3. 5. 2012
TASR
>>PREZIDENT: Po štyroch rokoch privíta svojho rakúskeho partnera<<
Správa o oficiálnej návšteve rakúskeho prezidenta Heinza Fischera 5. 6. 2012 v Bratislave. Zmienka
o tom, že sú as ou návštevy bude aj ekonomické fórum organizované SOPK.

4. 6. 2012
Hospodárske noviny
>>Vláda ukrojí podnikom zo zisku<<
lánok o zavedení osobitného odvodu pre firmy.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Na Rade solidarity a rozvoja som tento zákon kritizoval.“ Nedá sa vylú i ,
že firmy sa obrátia so s ažnos ou na európske inštitúcie. Výsledok by bol pomerne otvorený – dodal.
hnonline.sk
>>Vláda ukrojí podnikom z vla ajšieho zisku<<
lánok o zavedení osobitného odvodu pre firmy.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Na Rade solidarity a rozvoja som tento zákon kritizoval.“ Zvyšovanie daní
a odvodov je pod a neho zlá cesta. „Pripravovaný zákon nie je celkom v poriadku ani z h adiska európskej
legislatívy. Nedá sa vylú i , že firmy sa obrátia so s ažnos ou na európske inštitúcie. Výsledok by bol
pomerne otvorený.“

5. 6. 2012
TASR
>>Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval rakúsky prezidentský pár<<
Agentúrna správa o oficiálnej návšteve rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave. Informácia
o tom, že k zintenzívneniu hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom má prispie aj
ekonomické fórum organizované SOPK, ktoré podve er otvárajú prezidenti oboch krajín.
teraz.sk
>>Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval rakúsky prezidentský pár<<
Agentúrna správa o oficiálnej návšteve rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave. Informácia
o tom, že sa slovenský aj rakúsky prezident zú astnia a vystúpia na ekonomickom fóre organizovanom
SOPK.
(spravodajský portál agentúry TASR)
sme.sk
>>Na oficiálnu návštevu pricestoval rakúsky prezidentský pár<<
Správa o oficiálnej návšteve rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave. Informácia o tom, že sa
slovenský aj rakúsky prezident zú astnia a vystúpia na ekonomickom fóre organizovanom SOPK.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
openiazoch.zoznam.sk
>>Prezidenti I. Gašparovi a H. Fischer otvárajú ekonomické fórum<<
Agentúrna správa o oficiálnej návšteve rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave. Informácia
o tom, že k zintenzívneniu hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom má prispie aj
ekonomické fórum organizované SOPK, ktoré podve er otvárajú prezidenti oboch krajín.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
teraz.sk
>>Slovenský a rakúsky prezident sa zhodli, že Grécko musí osta v eurozóne<<
Avízo na ekonomické fórum organizované SOPK, na ktorom mali vystúpi prezidenti oboch krajín.
(spravodajský portál agentúry TASR)

TASR
>>HOSPODÁRSTVO: Prezidenti I. Gašparovi a H. Fischer otvárajú ekonomické fórum>>
Agentúrna správa zo za iatku ekonomického fóra organizovaného SOPK, na ktorom s úvodnými
príhovormi vystúpili obaja prezidenti.
TASR
>> T. MALATINSKÝ: Vysoko oce ujem pôsobenie rakúskych firiem na Slovensku<<
Agentúrna správa z vystúpenia ministra hospodárstva Tomáša Malatinského na ekonomickom fóre
organizovanom SOPK pripríležitosti návštevy rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave.
teraz.sk
>>Na území SR pôsobí asi 2000 firiem s rakúskou ú as ou, tvrdí Gašparovi
Agentúrna správa z vystúpenia prezidenta Ivana Gašparovi a na ekonomickom fóre organizovanom
SOPK pripríležitosti návštevy rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave.
(spravodajský portál agentúry TASR)
openiazoch.zoznam.sk
>>Vysoko oce ujem pôsobenie rakúskych firiem na Slovensku<<
Agentúrna správa z vystúpenia ministra hospodárstva Tomáša Malatinského na ekonomickom fóre
organizovanom SOPK pripríležitosti návštevy rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
TASR
>>I. GAŠPAROVI : V SR pôsobí približne 2000 firiem s rakúskou ú as ou<<
Agentúrna správa z vystúpenia prezidenta Ivana Gašparovi a na ekonomickom fóre organizovanom
SOPK pripríležitosti návštevy rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave.
openiazoch.zoznam.sk
>>V SR pôsobí približne 2000 firiem s rakúskou ú as ou<<
Agentúrna správa z vystúpenia prezidenta Ivana Gašparovi a na ekonomickom fóre organizovanom
SOPK pripríležitosti návštevy rakúskeho prezidenta Heinza Fischera v Bratislave.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
Playboy, 06/2012
>>Lobista: anjel a i diabol?<<
Odpove poslanca NR SR Juraja Drobu (SaS) na otázku, o si myslí o lobingu.
Toto slovo je na Slovensku strašiakom. Avšak etický a istý lobing je legitimným právom ob anov
vyjadrova sa a ovplyv ova legislatívny proces a verejné dianie vôbec. Lobistami sú odbory, SOPK,
environmentálne organizácie, v podstate ktoko vek, kto reprezentuje nejakú skupinové záujmy. Takže
lobing prebieha od momentu, kedy existuje parlamentná demokracia. i si to uvedomujeme, alebo nie.

10. 6. 2012
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>>Rakúsko/Slovensko: Vývoj ekonomických vz ahov<<
Rozvoj ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom dosahuje pomaly úrovne pred krízou.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia:
K po tu rakúskych firiem podnikajúcich na Slovensku: „Ve ký po et rakúskych firiem, ktoré pôsobia na
Slovensku, je ich cirka dvetisíc, je dôkazom toho, že Slovensko má dobré podnikate ské prostredie. A
preto aj naša snaha a nádej je, že vláda udrží toto podnikate ské prostredie."“
K tomu, že rakúski investori považujú na Slovensku za najvä ší problém byrokraciu, právnu istotu a
odborné vzdelávanie: „Nám sa vytráca kvalifikovaná pracovná sila. A to je ešte horší dopad na fungovanie
firiem u nás, a to aj domácich, aj zahrani ných, ako samotná da ová oblas .“

11. 6. 2012
Nitrianske noviny, 23/2012
>>Súd: bývalý podžupan má zaplati pokutu<<
Bývalého podžupana Miklósa Fehéra uznal okresný súd vinným zo spáchania trestného inu porušovania
povinností pri správe cudzieho majetku. Nitriansky samosprávny kraj vedie v súvislosti s budovou na
Palárikovej ulici tri pokra ujúce spory. Jeden vo i spolo nosti, ktorá budovu stavala (o preskúmanie
zákonnosti Rozhodcovského rozsudku SOPK a ostatné dva spory vo i banke, ktorá ju financovala.
Naše Novosti, 23/2012
>>Súd: bývalý podžupan Fehér má zaplati pokutu<<
Bývalého podžupana Miklósa Fehéra uznal okresný súd vinným zo spáchania trestného inu porušovania
povinností pri správe cudzieho majetku. Nitriansky samosprávny kraj vedie v súvislosti s budovou na
Palárikovej ulici tri pokra ujúce spory. Jeden vo i spolo nosti, ktorá budovu stavala (o preskúmanie
zákonnosti Rozhodcovského rozsudku SOPK a ostatné dva spory vo i banke, ktorá ju financovala.
TA3, 12.00 hod., Žurnál
>>Brzdíme rakúske investície?<<
Zvyšovanie daní a odvodov brzdí alšie investície rakúskych podnikate ov na Slovensku. Ak bude vláda
takýmito krokmi zhoršova podnikate ské prostredie, niektorí dokonca pripúš ajú odchod z krajiny. Minister
hospodárstva chce zlé podmienky pre podnikate ov na alej vyvažova investi nými stimulmi.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Akonáhle tá kalkulácia preváži v ich ponímaní do negatíva, tak,
samozrejmá vec, že tu nebudú investova a samozrejmá vec aj tí, ktorí sú tu, as z nich za ne uvažova
o tom, i nepôjde do lepšieho prostredia.“
Rakúski podnikatelia kritizujú najmä fakt, že z ich zisku vláda ukrajuje kombináciou viacerých opatrení. Aj
bez tohto negatíva nám vy ítajú obrovské mínus v podobe chýbajúcej kvalifikovanej pracovnej sily.
Predseda SOPK Peter Mihók: „To je ešte horší dopad na fungovanie firiem u nás a to aj domácich, aj
zahrani ných.“
Revue priemyslu, 06/2012
>>Nekone ný príbeh menom D3<<
Vyjadrenia predsedu predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušana Halušku a riadite a Žilinskej RK
SOPK Jána Mišuru – Predovšetkým treba o najrýchlejšie dokon i úsek Svr inovec – Zwardo +
prekážky rozvoja + foto z archívu Žilinskej RK SOPK.

14. 6. 2012
Kilometer, 06/2012
>>Ako „Spo ahlivý dopravca“ bojoval s krádežami v cestnej doprave<<
Bilancia prvých štyroch mesiacov medzinárodnej kampane proti krádežiam a prepadnutiam v cestnej
doprave pod názvom „Spo ahlivý dopravca“. K iniciatíve sa okrem iných pripojila aj SOPK a jej
predstavitelia vystúpili na doteraz zorganizovaných konferenciách.

15. 6. 2012
Transport a logistika, 06/2012
>>Ako „Spo ahlivý dopravca“ bojoval s krádežami v cestnej doprave<<
Bilancia prvých štyroch mesiacov medzinárodnej kampane proti krádežiam a prepadnutiam v cestnej
doprave pod názvom „Spo ahlivý dopravca“. K iniciatíve sa okrem iných pripojila aj SOPK a jej
predstavitelia vystúpili na doteraz zorganizovaných konferenciách.

16. 6. 2012
Pravda
>>Štát bude musie vraca firmám vybrané dane<<
Ústavný súd pozastavil ú innos zákona, na základe ktorého firmy museli plati 80-percentnú da z
vlastnenia emisných povoleniek.
Predseda SOPK Peter MIhók: „Problémom bola retroaktivita uvedenej dane a jej neprimeraná výška,
ktorá sa vo finan nom slangu už nenazýva da ou, ale úžerou.“

pravda.sk
>>Štát bude musie vraca firmám vybrané dane<<
Ústavný súd pozastavil ú innos zákona, na základe ktorého firmy museli plati 80-percentnú da z
vlastnenia emisných povoleniek.
Predseda SOPK Peter MIhók: „Problémom bola retroaktivita uvedenej dane a jej neprimeraná výška,
ktorá sa vo finan nom slangu už nenazýva da ou, ale úžerou.“

18. 6. 2012
Hospodárske noviny
>>Fico siaha šéfom na zisky<<
Konsolidácia. Z dividend majú podnikatelia plati dane alebo odvody.
Predseda SOPK Peter MIhók: Vysvet uje, že nejde o dividendy, ktoré sú vyplácané právnickým osobám.
hnonline.sk
>>Fico siaha šéfom na zisky<<
Konsolidácia. Z dividend majú podnikatelia plati dane alebo odvody.
Predseda SOPK Peter MIhók: Vysvet uje, že nejde o dividendy, ktoré sú vyplácané právnickým osobám.
Nitrianske noviny, 24/2012
>>Regionálna rozvojová agentúra Nitra pomáha budova nové partnerstvá<<
Informácia o tom, že RRA Nitra pôsobí v regióne od roku 2002 ako záujmové združenie právnických osôb.
Jej sú asnými lenmi sú Nitriansky samosprávny kraj a Regionálna komora SOPK Nitra.
TASR
>>OTS: Slovenská realita, jubileá a ich výzvy<<
Správa o uskuto nenom 92. riadnom zhromaždení Neformálneho ekonomického fóra Hospodársky klub.
Zú astnilo sa na om 100 domácich osobností a viacerí hostia z domova a zo zahrani ia, okrem iných aj
predseda SOPK Peter Mihók.

20. 6. 2012
etrend.sk
>>Fico si zriadil radu na plánovanie „sedemro nice“
lánok o tom, že vláda Roberta Fica bude ma nový poradný orgán pre otázky politiky súdržnosti – Radu
vlády pre Partnerskú dohodu na roky 2014 až 2020. Tá bude koordinova prípravu spomínanej dohody
medzi Slovenskom a Európskou komisiou o našom využití fondov spolo ného strategického rámca EÚ.
Má definova opera né programy pre nasledujúce programové obdobie. Informácia o tom, že jedným
z lenov Rady bude aj predseda SOPK Peter Mihók.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)

21. 6. 2012
hnonline.sk
>>Štát chce posilni podporu exportu<<
lánok o tom, že štát plánuje „nalia “ peniaze do Eximbanky.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme: „Vítame tento návrh, ur ite to pomôže slovenskému
exportu a rozšíreniu bankových produktov Eximbanky.“ . Vyššia kapacita poistného fondu by mohla pod a
predsedu SOPK Petra Mihóka podpori najmä export do krajín mimo Európskej únie, predovšetkým do
regiónov, akými sú Balkán, Stredná Ázia alebo Afrika. aži by z toho mohli tiež malé a stredné podniky,
ktoré pri menšej kapacite fondu nemohli získa zdroje na svoje aktivity
Hospodárske noviny
>>Štát chce posilni podporu exportu<<
lánok o tom, že štát plánuje „nalia “ peniaze do Eximbanky.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme: „Vítame tento návrh, ur ite to pomôže slovenskému
exportu a rozšíreniu bankových produktov Eximbanky.“ . Vyššia kapacita poistného fondu by mohla pod a

predsedu SOPK Petra Mihóka podpori najmä export do krajín mimo Európskej únie, predovšetkým do
regiónov, akými sú Balkán, Stredná Ázia alebo Afrika. aži by z toho mohli tiež malé a stredné podniky,
ktoré pri menšej kapacite fondu nemohli získa zdroje na svoje aktivity
Trend, 24/2012
>>Podporou investícií proti pracovným miestam<<
Téma: Štátna pomoc zahrani ným investorom ob as deformuje biznis nato ko, že na to doplácajú
slovenskí podnikatelia.
Príbehy dvoch firiem, majite jednej z nich napísal s ažnos aj na SOPK, pretože dopláca na to, že jeho
zahrani ný konkurent v regióne dostal štátnu pomoc.
TASR
>>OZNÁMENIE: Brífing ministra zahrani ných vecí SR Miroslava Laj áka<<
Oznámenie o brífingu na tému ekonomická diplomacia. Ekonomická diplomacia je na MZV považovaná za
celoplošnú prioritu celej zahrani nej služby. V snahe nastavi jej efektívny model preto rezort diplomacie
komunikuje s alšími ministerstvami a im podriadenými inštitúciami, ako aj s SOPK i s hlavnými
zamestnávate skými a priemyselným zväzmi u nás.
STV Jednotka, 16.00 hod., Správy STV
>>Smer chce zruši dva štátne sviatky<<
Zamestnávate ov to teší, zamestnanci naopak nesúhlasia. Katolícka cirkev sa ešte musí poradi s
odborníkmi na Vatikánsku zmluvu.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Z poh adu nášho návrh premiéra je ve mi dobrý. Samozrejmá vec, že
bude záleža od reakcie katolíckej cirkvi teraz.“
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>>Vláda bude ruši štátne sviatky<<
Zamestnávate ov to teší, zamestnanci naopak nesúhlasia. Katolícka cirkev sa ešte musí poradi s
odborníkmi na Vatikánsku zmluvu.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Z poh adu nášho návrh premiéra je ve mi dobrý. Samozrejmá vec, že
bude záleža od reakcie katolíckej cirkvi teraz.“
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>>Vláda ruší rovnú da <<
Rovná da na Slovensku definitívne zanikne. Okrem 19-percentnej vzniknú alšie dve sadzby. Vyššie
dane z príjmu budú plati firmy, aj udia s nadštandardnými platmi. Premiér to oznámil po rokovaní Rady
solidarity a rozvoja.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Žiadne zvyšovanie daní nie je dobrý model, ale z h adiska potrieb
štátneho rozpo tu asi je to nevyhnutné.“
TASR
>>M. LAJ ÁK: Ekonomických diplomatov chceme tam, kde ich naši podnikatelia potrebujú<<
Agentúrna správa o rokovaní za okrúhlym stolom, na ktorom sa zú astnil minister zahrani ných vecí
Miroslav Laj ák so zástupcami SOPK, štátnej správy a podnikate skej sféry, ktorého cie om bola diskusia
nastavení optimálneho modelu slovenskej ekonomickej diplomacie.
teraz.sk
>>Laj ák chce ekonomických diplomatov tam, kde naši podnikatelia<<
Agentúrna správa o rokovaní za okrúhlym stolom, na ktorom sa zú astnil minister zahrani ných vecí
Miroslav Laj ák so zástupcami SOPK, štátnej správy a podnikate skej sféry, ktorého cie om bola diskusia
nastavení optimálneho modelu slovenskej ekonomickej diplomacie.
(spravodajský portál agentúry TASR)

22. 6. 2012
Hospodárske noviny
>>Laj ák mení ekonomickú diplomaciu<<
Minister zahrani ných vecí Miroslav Laj ák chce meni ekonomickú diplomaciu. Diskutuje o tom aj s SOPK
a zamestnávate skými zväzmi
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
hnonline.sk
>>Laj ák mení ekonomickú diplomaciu<<
Minister zahrani ných vecí Miroslav Laj ák chce meni ekonomickú diplomaciu. Diskutuje o tom aj s SOPK
i s hlavnými zamestnávate skými a priemyselnými zväzmi.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
TASR
>>SOPK: Konsolidácia je potrebná, ale s dodato nými odvodmi pre banky nesúhlasíme<<
Predseda SOPK Peter Mihók: vyjadrenia na tla ovej konferencii: „Toto považujeme za neštandardné,
lebo sme navýšili bankám aj regulovaným firmám da z príjmu na 23 % a teraz ešte zvýšime bankám aj
odvody.“
pravda.sk
>>SOPK sa vä šina vládnych opatrení nepá i<<
Predseda SOPK Peter Mihók: vyjadrenia na tla ovej konferencii.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
openiazoch.zoznam.sk
>>SOPK sa nepá i prevažná vä šina vládnych opatrení<<
Predseda SOPK Peter Mihók: vyjadrenia na tla ovej konferencii.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
webnoviny.sk
>>Ficove nápady vyženú firmy za hranice, varuje komora<<
Predseda SOPK Peter Mihók: vyjadrenia na tla ovej konferencii.
(spravodajský portál agentúry SITA)
openiazoch.zoznam.sk
>>Konsolidácia je potrebná, ale s dodato nými odvodmi pre banky nesúhlasíme<<
Predseda SOPK Peter Mihók: vyjadrenia na tla ovej konferencii.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
TA3, 12.00 hod., Žurnál
>>Likvida ný balí ek?<<
Telefonická informácia z tla ovej konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók – zvýšenie dane pre podnikate ov zo sú asných 19 na 23 %.
Rádio Slovensko, 12.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Zmeny vo výške daní z príjmov<<
Telefonická informácia z tla ovej konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TA3, 16.00 hod.
Hos v štúdiu: len predstavenstva SOPK Adrián
dopade na podnikate ov.

ur ek – rozhovor o ozdravnom balí ku vlády a jeho

23. 6. 2012
Šport, 145/2012
>>Stru ne z domova<<
SOPK chápe potrebu konsolidácie verejných financií, no nepá i sa jej, že prevažná vä šina vládou
navrhnutých opatrení je zameraná na od erpávania prostriedkov zo súkromného sektora

24. 6. 2012
etrend.sk
>>Koniec rovnosti<<
5 x 24 alebo o sa stalo v slovenskej ekonomike v predposlednom júnovom týždni
Piatok 22. júna
Ficove nápady vyženú firmy za hranice, varuje komora
SOPK chápe potrebu konsolidácie verejných financií, no nepá i sa jej, že prevažná vä šina vládou
navrhnutých opatrení je zameraná na od erpávania prostriedkov zo súkromného sektora.
Odvolávka na vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka na tla ovej konferencii, kde upozornil, že
ohlásené kroky vlády budú v kone nom dôsledku vies firmy k optimalizácií príjmov a výdavkov, ako aj
presunu sídiel spolo ností do offshore krajín.
Rádio Slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Dohody o pracovnej innosti<<
Predseda SOPK Peter Mihók:„Možno to vytvorí vo finále aj situáciu takú, že as dohodárov sa presunie
medzi zamestnancov. Lebo ke tie podmienky nebudú odlišné, tak aj z h adiska zamestnávate a stráca
niekedy filozofiu potom ma iba loveka na dohodu, hoci to má zase jednoduchšie z h adiska uvo nenia z
pracovného procesu.“
Rádio Regina, 18.00 hod., Žurnál Rádia Regina
>>Vláda pravdepodobne zachová sú asné dohody o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru<<
Predseda SOPK Peter Mihók:„Možno to vytvorí vo finále aj situáciu takú, že as dohodárov sa presunie
medzi zamestnancov. Lebo ke tie podmienky nebudú odlišné, tak aj z h adiska zamestnávate a stráca
niekedy filozofiu potom ma iba loveka na dohodu, hoci to má zase jednoduchšie z h adiska uvo nenia z
pracovného procesu.“
TA3, 20.00 hod., Žurnál
>>Vláda nám u ahuje slu ku<<
Negatívny dopad na podnikate ské prostredie majú pod a združení firiem až tri štvrtiny nápadov
konsolida ného balí ka.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Akonáhle sa firmám zvýšia náklady, no náklady sa musia premietnu do
ceny i to niekto chce, alebo nechce. Vo finále aj tak as tohto zaplatí ob an, ktorého vláda chcela ušetri
od takýchto nákladov.“
Adrian ur ek, len predstavenstva SOPK, predseda Terno Slovensko, s.d.: „Všetky tieto náklady
bude musie znáša 800 zamestnancov našej spolo nosti.“
Andrej Kulla, len predstavenstva Bratislavskej RK SOPK, majite záhradného centra Kulla: „To by
nás postihlo ve mi, to sú tie na dohodu, teda, že by nemohli študenti robi na dohodu. Tých udí by sme
potrebovali a by nás to viac stálo.“

25. 6. 2012
investujeme. Sk
>>Týžde vo financiách: Európske divadlo na slovenskú nôtu<<
Na domácej politickej scéne dominovali štyri témy. V prvom rade da ovo-odvodová reforma. To, o
pripravuje kabinet Roberta Fica sa nepá i nielen drobným živnostníkom. Ozvali sa viaceré priemyselné a
podnikate ské zväzy a združenia.
K téme sa vyjadrili aj predstavitelia SOPK, ktorým sa nepozdáva, že prevažná vä šina navrhnutých
konsolida ných opatrení je zameraná na od erpávanie prostriedkov zo súkromného sektora.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Ohlásené kroky vlády budú v kone nom dôsledku vies firmy k
optimalizácii príjmov a výdavkov, ako aj k presunu sídiel spolo ností do offshore krajín.... Nie sme nadšení
tým, že verejný sektor ide od erpáva zdroje z ekonomiky, ktoré by mali slúži na jej rozvoj.“

26. 6. 2012
Hospodárske noviny
>>Inovova v podnikaní stále nevieme<<
Duševné vlastníctvo je na Slovensku takmer neznámy pojem. Chystajú sa zmeny.
„Hmotné aktíva si firmy pozorne strážia, takmer každý podnik má finan ného riadite a. No špecialisti na
manažovanie duševného vlastníctva im chýbajú,“ konštatuje Juraj Knopp z útvaru medzinárodnej
spolupráce SOPK. Pri om sa nevyhýba skuto nosti, že ani podpora výskumu a inovácií zo strany
súkromného sektora nie je výrazná.
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>>Knopp: Kapacity v našej komore neexistujú<<
Juraj Knop z Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK odpovedá na otázku: Má SOPK kapacity na
rozbehnutie spolupráce, aby nastalo efektívne prepojenie medzi ústavmi akadémie a priemyselnými
firmami?
„Ak by som mal odpoveda jednoducho, tak takéto kapacity neexistujú v SOPK...“
Pravda
>>Vo né stámilióny pôjdu na rast<<
Zamestnávatelia tvrdia, že je v tejto dobe dôležité podporova ekonomický rast. Predseda SOPK Peter
Mihók: „Zmier ovaním opatrení sa rieši len aktuálna situácia s potrebou konsolidácie verejných financií.
Práve prorastové opatrenia zabezpe ia budúcu konkurencieschopnos krajiny.“ V rámci prorastových
opatrení komora navrhuje posilnenie exportu, domáceho dopytu a financovanie výskumu. Slovensko by sa
v rámci posilnenia domáceho dopytu malo orientova na tvorbu nových výrobných dielní s nízkou mzdou.
Komora to odôvod uje tým, že ím vä ší potenciál príjmu udí, ktorí tam pracujú, tým vä šia domáca
kúpna sila.

27. 6. 2012
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>>Vo né stámilióny pôjdu na rast<<
Zamestnávatelia tvrdia, že je v tejto dobe dôležité podporova ekonomický rast. Predseda SOPK Peter
Mihók: „Zmier ovaním opatrení sa rieši len aktuálna situácia s potrebou konsolidácie verejných financií.
Práve prorastové opatrenia zabezpe ia budúcu konkurencieschopnos krajiny.“ V rámci prorastových
opatrení komora navrhuje posilnenie exportu, domáceho dopytu a financovanie výskumu. Slovensko by sa
v rámci posilnenia domáceho dopytu malo orientova na tvorbu nových výrobných dielní s nízkou mzdou.
Komora to odôvod uje tým, že ím vä ší potenciál príjmu udí, ktorí tam pracujú, tým vä šia domáca
kúpna sila.
TA3, 21.00 hod., Debata
>>Debata s Robertom Ficom<<
Polhodinová debata s premiérom v štúdiu TA3 o aktuálnych témach. Napr. aj o zvyšovaní DPH, ktoré
odporú a SOPK a alšie zamestnávate ské inštitúcie. Robert Fico odpovedá: „SOPK je komora, ktorá je
mimoriadne významná pre Slovensko, ale je to komora, ktorá predsa len háji záujmy zamestnávate ov.
Takže hovorí to, o hovoria zamestnávatelia. Ak by sme zvýšili DPH o pä percent, ako navrhovala
pravica, tak dnes by sme tu mali ob ianske združenia, ktoré by hovorili presne to isté, že išli ste proti
svojim s ubom a urobili ste rozhodnutia, ktoré u om zdražili život. Robíme len to, o sme pred vo bami
ve mi jasne povedali....“

TASR
>>I. CHOMA: Cestovný ruch má ponúka oddych aj priláka zahrani ných investorov<<
Vyjadrenia riadite a Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru o úrovni hotelierstva v Žilinskom kraji. „Máme
všetky skupiny hotelov, aj štvor a pä hviezdi kové. Takže zákazník si nájde pod a chute, pe aženky
a možnosti požadovanej úrovne v Žilinskom kraji akýko vek hotel. Vzniká konkurencia, o hodnotia
pozitívne naši podnikatelia i zahrani né obchodné komory, ktoré chodia k nám v rámci misií. Je to ve mi
dobré pre cestovný ruch aj pasívne príjmy z h adiska dovozu turistov, priemyselníkov a biznismenov.“

28. 6. 2012
Hospodárske noviny
>>Podnikanie? Na osem hodín práce denne zabudnite<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia k téme – za ínajúci podnikatelia – aký typ udí sa hodí na
podnikanie, o je predpokladom úspechu a rady.
„Mal by to by v prvom rade samostatný lovek, ktorý dokáže sám kona , lovek, ktorý neh adí na svoj as,
lebo podnikanie nie je o ôsmich hodinách denne, a lovek, ktorý je inven ný, lebo si musí nájs miesto na
trhu, prís s nápadmi, s akým tovarom alebo službami dokáže zaplni miesto na trhu.“
„Predpokladom úspechu je profesionalita a odvaha a ich sk benie.“
„Moja rada znie - aby si ten lovek veril, aby veril tomu, o ide robi . A pokia ide o to, kde inde h ada
radu, tak v spleti rôznych inštitúcií, ktoré na Slovensku pôsobia, by sa mal obráti na takú, ktorá má vlastnú
profesionálnu základ u a štruktúru, rozsiahle zahrani né kontakty a tradíciu.“

