SOPK v médiách – január 2013
1. 1. 2013
TASR
>> P. Mihók: Dnešným dňom sa ujíma funkcie predsedu Svetovej komorovej federácie<<
Agentúrna správa o tom, že predseda SOPK Peter Mihók sa dnešným dňom ujíma funkcie predsedu
Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory + rozhovor.
teraz.sk – (spravodajský portál agentúry TASR)
>> P. Mihók sa oddnes ujíma funkcie predsedu Svetovej komorovej federácie <<
Agentúrna správa o tom, že predseda SOPK Peter Mihók sa dnešným dňom ujíma funkcie predsedu
Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory + rozhovor.
2. 1. 2013
hnonline.sk
>> Ste naším najdôležitejším partnerom <<
Viola Kromerová, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu, odpovedá na otázku, prečo
číta Hospodárske noviny. Zmienka o tom, že pred dvoma desaťročiami pracovala v SOPK na útvare
právneho a finančného poradenstva.
6. 1. 2013
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>> Predseda SOPK Peter Mihók sa ujal funkcie predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory <<
Peter Mihók, predseda SOPK: „Myslím si, že z hľadiska pozície Slovenska je to mimoriadne významná
skutočnosť, pretože vlastne prvý raz v histórii Slovenska sa občan Slovenskej republiky dostáva na čelo
významnej a veľmi vplyvnej globálnej štruktúry a ja to vnímam trošku aj symbolicky, že vlastne 1. január,
kedy Slovensko zavŕši 20 rokov svojej existencie, že sme sa dokázali ako krajina za 20 rokov z pozície
keď nám nikto neveril, presadiť do pozície, keď nám zverujú zodpovednosť.“
7. 1. 2013
Novohradské noviny, 01/2013
>> Prepúšťanie odbory nestopnú <<
Téma: Novela zákonníka práce od 2013
„Zákonník práce umožňuje zástupcom zamestnancov vyjadriť sa ku skončeniu pracovného pomeru, ale
neumožňuje im zmeniť rozhodnutie zamestnávateľa,“ tvrdí predseda SOPK Peter Mihók.
TA3, 15.00 hod., Správy
>> Zahraničné investície <<
Hosť v štúdiu – generálny riaditeľ sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva Ivan Pešout hovorí o tom, že
ministerstvo od septembra spustilo ďalšiu etapu znižovania administratívneho zaťaženia. „Samozrejme,
povedali sme, že sa nemôže robiť táto etapa administratívne, prizvali sme si k tomu Asociáciu, RÚZ-ku,
SOPK, živnostníkov, Klub 500, Podnikateľskú alianciu Slovenska a práve tých 40 návrhov toho uznesenia,
40 bodov toho uznesenia, ktoré sa nachádzajú v tomto materiáli, je práve výsledkom práce s týmito
zväzmi a práve odrazom toho ako si dneska tí podnikatelia to podnikateľské prostredie predstavujú.“
8. 1. 2013
Noviny Žiarskej Kotliny, 01/2013
>> Prepúšťanie odbory nestopnú <<
Téma: Novela zákonníka práce od 2013
„Zákonník práce umožňuje zástupcom zamestnancov vyjadriť sa ku skončeniu pracovného pomeru, ale
neumožňuje im zmeniť rozhodnutie zamestnávateľa,“ tvrdí predseda SOPK Peter Mihók.

Topky.sk
>> Nominovaní na cenu Krištáľové krídlo za rok 2012 <<
Informácia o tom, že v kategorii Hospodárstvo je medzi nominovanými aj Vladimír Slezák, generálny
riaditeľ Siemens, s. r. o. a predstaviteľ koncernu Siemens AG na Slovensku, ktorý je činný okrem iného aj
ako podpredseda SOPK.
9. 1. 2013
TA3, 16.00 hod., Správy
>> Veľké zmeny pre súťažiacich<<
Téma: Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktoré v tento deň schválila vláda.
Hosť v štúdiu: Ľubomír Plai, odborník na verejnú správu.
Otázka moderátora: Pán Plai, k návrhu zákona odznelo v procese jeho tvorby množstvo pripomienok, boli
medzi nimi aj také, ktoré sa týkali vyššej profesionality a integrity ľudí zapojených do procesu verejného
obstarávania?
Ľubomír Plai: „No priznám sa, že som to tam hľadal veľmi usilovne, pretože ma práve tento aspekt na tom
celom zaujímal, že či sa vlastne niečo bude diať aj v prostredí, v ktorom zamestnanci štátu, ale aj
samosprávy vykonávajú svoju prácu, ale okrem Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory som nič
také v tom pripomienkovaní nenašiel. Tá Slovenská obchodná a priemyselná komora, tá sa tohto
zásadného problému dotkla a odporúčala vlastne predkladateľovi skvalitniť alebo zvýšiť odbornosť
a zodpovednosť ľudí, ktorí sú v tomto procese verejného obstarávania a to práve v súvislosti s korupciou.
Inak nikto, žiadne iné podobné pripomienky som nezachytil.“
10. 1. 2013
Rádio slovensko, 12.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Rating firiem <<
Riadne platenie daní chce ministerstvo zohľadniť v ratingu firiem, ktorý plánuje zaviesť od budúceho roka.
Firmy by si tak mohli overiť, či partneri, s ktorými vstupujú do obchodného vzťahu, patria medzi serióznych
podnikateľov. Problémom je však druhotná platobná neschopnosť, keď podnikatelia musia platiť dane aj z
nezaplatených faktúr, čím sa dostávajú do ešte väčších problémov.
Problém druhotnej platobnej neschopnosti je pre podnikateľov dlhodobý, potvrdil aj šéf SOPK Peter
Mihók: „Táto druhotná platobná neschopnosť môže výrazne ovplyvniť rating firmy, ktorá vlastne sa nie
svojou vinou a nie svojou nezodpovednou finančnou politikou alebo obchodnou politikou dostala do tejto
pozície, ale jednoducho dostala sa v dôsledku neserióznosti. A tam už vzniká teda ten problém objektivity
a rizika pre firmy, ktoré neoprávnene dostanú svojim spôsobom nižší rating.“
Rádio Regina, 17.00 hod., Žurnál Rádia Regina
>> Ministerstvo financií plánuje zaviesť rating firiem <<
- ten istý príspevok, ktorý odznel o 12.00 hod. v Rádiožurnále Slovenského rozhlasu, aj s vyjadrením
predsedu SOPK Petra Mihóka
Rádio slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Rating firiem <<
- ten istý príspevok, ktorý odznel o 12.00 hod. v Rádiožurnále Slovenského rozhlasu a o 17.00 hod.
v Žurnále Rádia Regina, aj s vyjadrením predsedu SOPK Petra Mihóka
12. 1. 2013
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy RTVS
>> Rebríček ekonomickej slobody <<
V rebríčku ekonomickej slobody sme sa posunuli vyššie o deväť priečok. Tento rok sme zo
stosedemdesiatich siedmich krajín skončili na štyridsiatej druhej priečke. Vyjadrenie predsedu SOPK Petra
Mihóka: „Slovensko je v prvej päťdesiatke, určite je to pozitívne, ale vieme, že aj v našom regióne sú
niektoré krajiny, ktoré sú lepšie umiestnené.“

STV Jednotka, 19.00 hod., Správy RTVS
Vláda chce známkovať podnikateľov <<
Vláda chce hodnotiť podnikateľov známkami. A to nielen firmy, ale aj živnostníkov. Takzvaný rating má
odstrániť prípadné problémy pre obchodných partnerov. Podnikatelia túto iniciatívu vítajú. Upozorňujú však
na možné úskalia."
Peter Mihók, predseda SOPK:: „Druhotnú platobnú neschopnosť môže spôsobiť verejný sektor, že
nezaplatí včas za práce, ktoré mu súkromná firma odviedla.“
14. 1. 2013
sme.sk
>> Sudcom môže v kariére pomôcť azbuka <<
Preklad textu z cudzieho jazyka je jedným z kritérií pri výbere sudcov a aj vtedy, ak chcú prejsť na vyšší
súd. Namiesto učenia či „pilovania“ angličtiny, nemčiny, či francúzštiny postačí sudcom oprášiť si
vedomosti z ruštiny. Ministerstvo spravodlivosti ju pridalo do okruhu jazykov, ktoré si kandidáti na sudcov
môžu zvoliť pri výberovom konaní.
Dopyt po ruštine majú aj v banskobystrickej regionálnej komore SOPK.
Riaditeľka RK SOPK Marína Spirová hovorí, že práve pred týždňom spustili kurz ruského jazyka.
Vyžiadali si ho sami podnikatelia. Záujem o ruštinu spustili „obchodné misie do krajín bývalého
Sovietskeho zväzu“, tvrdí Spirová, podľa ktorej tam mnohé firmy uspeli. Spirová orientáciu na tieto trhy
vníma aj ako dôsledok krízy, ktorá núti podnikateľov hľadať nové trhy.
sme.sk
>> Na trhu práce ruština nezaberá <<
Dopyt po ruštine majú aj v banskobystrickej regionálnej pobočke SOPK.
Riaditeľka regionálnej komory SOPK Marína Spirová hovorí, že práve pred týždňom spustili kurz
ruského jazyka. Vyžiadali si ho sami podnikatelia. Záujem o ruštinu spustili „obchodné misie do krajín
bývalého Sovietskeho zväzu“, tvrdí Spirová, podľa ktorej tam mnohé firmy uspeli. Spirová orientáciu na
tieto trhy vníma aj ako dôsledok krízy, ktorá núti podnikateľov hľadať nové trhy.
15. 1. 2013
SME
>> Na trhu práce ruština nezaberá <<
Rovnaký článok ako v predošlý deň na webe, tentoraz uverejnený v printovom vydaní denníka.
webnoviny.sk – (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Prezident v parlamente nevystúpi, má už iný program <<
Prezident SR Ivan Gašparovič v čase stredajšej mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa ho chce
pýtať opozícia na dôvody nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora, bude mať iný
program. V Prezidentskom paláci o 11:00 prijme predstaviteľov zamestnávateľských zväzov z Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.
sme.sk
>> Gašparovič uprednostní zamestnávateľov pred vysvetlením Čentéša <<
Rovnaká správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.
etrend.sk
>>Prezident poslancom Čentéša nevysvetlí, našiel si iný program<<
Rovnaká správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.
aktualne.sk
>>Útoky po nevymenovaní Čentéša sú útokmi proti Ústavnému súdu, tvrdí Gašparovič<<
Agentúrna správa o stretnutí prezidenta Ivana Gašparoviča s predstaviteľmi diplomatických zastúpení na
Slovensku. Pripomienka, že prezident sa nezúčastní na mimoriadnej schôdzi parlamentu prijme
v Prezidentskom paláci predstaviteľov zamestnávateľských zväzov z Asociácie zamestnávateľských
zväzov a združení SR, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA)

pravda.sk
>> Gašparovič: Útoky ohľadom Čentéša sú útokmi proti Ústavnému súdu<<
Článok o stretnutí prezidenta Ivana Gašparoviča s predstaviteľmi diplomatických zastúpení na Slovensku.
Pripomienka, že prezident sa nezúčastní na mimoriadnej schôdzi parlamentu, ale prijme v Prezidentskom
paláci predstaviteľov zamestnávateľských zväzov z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,
Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačových agentúr TASR a SITA)

Rádio VIVA, 13.00 hod., Správy Rádia ViVA
>> Prezident sa do parlamentu nechystá <<
Správa o tom, že prezident sa nezúčastní na mimoriadnej schôdzi parlamentu, ale prijme v Prezidentskom
paláci predstaviteľov zamestnávateľských zväzov z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,
Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.
Kysucké noviny, 02/2013
>> Stredná odborná škola technická oslávila päťdesiatku<<
Okrem zavedenia nových študijných a učebných odborov bola škola spolu s ďalšími štyrmi školami
novátorom v rámci SR pri zavádzaní jednotného zadania záverečných skúšok do prostredia ukončovania
štúdia v spolupráci s SOPK, a to od šk. r. 1992/93. V šk. roku 1994/1995 získal žiak SOUs v Čadci Ľuboš
Marčiš certifikát SOPK s číslom 000001.
Ďalším významným ocenením práce školy je z roku 2003 "Čestné uznanie" SOPK za mimoriadne zásluhy
o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania. Škola získala toto čestné uznanie ako prvá
stredná škola v SR.
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy RTVS
>> SR a Rakúsko chcú viac spolupracovať <<
Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka po stretnutí rakúskeho kancelára a slovenského premiéra vo
Viedni: „Hlavne by malo ísť o veľké projekty. Ide o prepojenie Schwechat a Slovnaft, o ktorom sa dlhé roky
hovorilo, ale veľmi málo sa urobilo. Ide o spoluprácu obidvoch letísk. Vieme, že veľké množstvo Slovákov
využíva viedenské letisko. Ide aj o spoluprácu v oblasti železničnej dopravy. Čiže tých tém je pomerne
dosť veľa.“
16. 1. 2013
aktualne.sk
>>Opozícia nastúpi do prehratej bitky. Fica s Gašparovičom spája odpor k Čentéšovi<<
Správa vydaná pred začiatkom mimoriadnej schôdze parlamentu kvôli tomu, že prezident Ivan Gašparovič
odmietol vymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora. Pripomienka, že prezident má iný
program – v Prezidentskom paláci prijme predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení
SR, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.
webnoviny.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Mimoriadna schôdza bola blesková, postaral sa o to Smer <<
Spravodajstvo z mimoriadnej schôdze parlamentu, informácia, že schôdza sa nekonala, lebo poslanci
neschválili jej program. Pripomienka, že prezident má iný program – v Prezidentskom paláci prijme
predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klubu 500, Republikovej únie
zamestnávateľov a SOPK.
aktualne.sk
>> Prezident nič vysvetľovať nebude, schôdza k Čentéšovi sa ani nezačala<<
Spravodajstvo z mimoriadnej schôdze parlamentu, informácia, že schôdza sa skončila skôr, ako sa
začala, poslanci neschválili jej program. Pripomienka, že prezident má iný program – v Prezidentskom
paláci prijme predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klubu 500,
Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.

noviny.sk
>> O prezidentovi bez prezidenta. Do parlamentu sa nechystá...<<
Správa pred začiatkom mimoriadnej schôdze parlamentu kvôli tomu, že prezident Ivan Gašparovič
odmietol vymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora. Pripomienka, že prezident má iný
program – v Prezidentskom paláci prijme predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení
SR, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.
TASR
>> AZZZ: Ľudia prichádzajú o prácu, budeme rokovať s vládou o zmene balíčka opatrení<<
Agentúrna správa o výsledkoch rokovania prezidenta Ivana Gašparoviča so zástupcami zamestnávateľov.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: Práve podnikateľské subjekty vo veľkej miere nesú ťarchu
finančnej konsolidácie. „Vláda nám sľúbila, že v roku 2013 prijme také opatrenia, ktoré budú inšpiratívne
pre podnikateľov. Očakávame tieto kroky,“ uviedol Mihók. Zatiaľ však podľa jeho slov prišiel v tomto roku
len podpásový krok v podobe zvýšenia cien elektrickej energie. Na podnikateľov to má podľa Mihóka
dopad približne 18 %. „Toto výrazne, možno oveľa viac ako Zákonník práce, ovplyvní
konkurencieschopnosť našich výrobkov a výrobcov.“
Zamestnávatelia sú zároveň podľa SOPK veľmi nespokojní s čerpaním eurofondov, o čom tiež hovorili aj s
prezidentom Gašparovičom. „Sme veľmi nespokojní s tým, že ani táto vláda nie je schopná zabezpečiť v
tomto plánovacom období nárast čerpania fondov EÚ,“ konštatoval Mihók. Práve eurofondy by mohli podľa
jeho slov zmierniť dopady krízy na slovenskú ekonomiku. „Určite budeme s vládou na túto tému ešte
hovoriť.“
teraz.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> AZZZ: Ľudia prichádzajú o prácu, budeme rokovať s vládou o zmene<<
Tá istá správa ako predchádzajúca – o výsledkoch rokovania prezidenta Ivana Gašparoviča so
zástupcami zamestnávateľov.
hnonline.sk
>>Zamestnávatelia: Ľudia kvôli vláde prichádzajú o prácu <<
Správa o výsledkoch stretnutia prezidenta Ivana Gašparoviča so zástupcami zamestnávateľov.
(viď predchádzajúci text)
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)

pravda.sk
>> Opozícia zozbierala podpisy na obžalobu prezidenta, podá ju vo štvrtok <<
Správa o tom, že opozícia zozbierala 30 podpisov na obžalobu prezidenta.
Prezident Ivan Gašparovič príde na schôdzu Národnej rady vtedy, ak to uzná za vhodné, povedal to po
skončení rokovania s predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov z Asociácie zamestnávateľských zväzov
a združení SR, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.
(správa prevzatá zo servisov tlačových agentúr TASR a SITA)

webnoviny.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Nazúrení Slováci chcú obžalovať prezidenta, pôjdu pred palác <<
Agentúrna správa o tom, že polícia pripravuje bezpečnostné opatrenia v súvislosti s verejným
zhromaždením na podporu petície za obžalobu prezidenta Ivana Gašparoviča. Dôvody – nevymenovanie
Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora a neúčasť prezidenta na mimoriadnej schôdzi k tejto téme.
Doplňujúca informácia, že prezident v čase konania mimoriadnej schôdze prijal predstaviteľov
zamestnávateľských zväzov z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klubu 500,
Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK.
pravda.sk
>> Na zhromaždenie za obžalobu prezidenta je polícia pripravená<<
Viď predchádzajúca agentúra správa.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA)

etrend.sk
>> Opozícia chystá obžalobu na prezidenta, nemá dosť hlasov <<
Správa o tom, že parlament neschválil program mimoriadnej schôdze, diskusia o dôvodoch
nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora prezidentom Ivanom Gašparovičom nebola.
Vyjadrenie prezidenta po po skončení rokovania s predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov z Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a SOPK, .že
príde na schôdzu parlamentu vtedy, ak to uzná za vhodné.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA)
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy RTVS
Reportáž o výsledkoch rokovania zástupcov zamestnávateľov s prezidentom Ivanom Gašparovičom.
Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: „Podnikateľské subjekty vo veľkej miere nesú ťarchu finančnej
konsolidácie.“
17. 1. 2013
Hospodárske noviny
>> Biznismeni čakajú zlepšenie <<
Správa o výsledkoch rokovania prezidenta Ivana Gašparoviča so zástupcami zamestnávateľov.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: Práve podnikateľské subjekty vo veľkej miere nesú ťarchu
finančnej konsolidácie. „Vláda nám sľúbila, že v roku 2013 prijme také opatrenia, ktoré budú inšpiratívne
pre podnikateľov. Očakávame tieto kroky,“ uviedol Mihók. Zatiaľ však podľa jeho slov prišiel v tomto roku
len podpásový krok v podobe zvýšenia cien elektrickej energie. Na podnikateľov to má podľa Mihóka
dopad približne 18 %. „Toto výrazne, možno oveľa viac ako Zákonník práce, ovplyvní
konkurencieschopnosť našich výrobkov a výrobcov.“
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
Pravda
>> Podnikatelia sa sťažujú na drahšiu elektrinu<<
Téma: Slovensku podľa zástupcov podnikateľov hrozí odchod firiem pre rast daní a najnovšie aj poplatkov
za elektrinu.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Razantné zdraženie elektriny vystrelí Slovensko na špičku
rebríčka krajín s najdrahšou elektrinou v EÚ. Obyvateľov to ohrozuje nielen zvyšovaním nezamestnanosti,
keďže firmy nebudú mať peniaze na mzdy, ale aj zdražovaním bežných tovarov, keďže na výrobu je
potrebná elektrina.“
Slovensko bolo podľa Mihóka už vlani medzi krajinami s najvyššími cenami elektriny. Napríklad
podnikatelia v Rakúsku odoberali energiu zhruba o polovicu lacnejšie. SOPK preto spolu so zástupcami
ďalších podnikateľských organizácií chce s Holjenčíkom rokovať. „Aby sa ceny za dopravu elektriny
racionalizovali,“ zdôvodňuje Mihók.
pravda.sk
>> Podnikatelia sa sťažujú na drahšiu elektrinu<<
Téma: Slovensku podľa zástupcov podnikateľov hrozí odchod firiem pre rast daní a najnovšie aj poplatkov
za elektrinu.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók...
– rovnaká správa ako predošlá – tentoraz uverejnená na webovej stránke denníka
Šport
>>STRUČNE<<
– Vláda prijala minulý rok v záujme zníženia verejného dlhu mnohé opatrenia, ktoré sa negatívne dotkli
najmä podnikateľských subjektov. Po skončení stredajšieho rokovania s prezidentom SR Ivanom
Gašparovičom to vyhlásil predseda SOPK Peter Mihók.

webnoviny.sk – webový portál tlačovej agentúry SITA
>>Aj nám je elektrina drahá, kričia rezortu ďalší podnikatelia<<
Téma: vysoké ceny elektriny pre podnikateľov
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský prisľúbil podnikateľom združených v Americkej obchodnej
komore v SR, že bude hľadať opatrenia, ako pre nich znížiť ceny elektriny.
Na vysoké ceny elektrickej energie sa už sťažoval na stredajšom stretnutí s prezidentom SR predseda
SOPK Peter Mihók. Podľa neho začiatkom tohto roka pocítili podnikatelia zvýšenie cien elektrickej
energie o 18 %. Slovensko sa tak podľa neho stane krajinou Európskej únie s najvyššími cenami
elektrickej energie pre veľkoodberateľov. „To možno viac ako Zákonník práce ovplyvní
konkurencieschopnosť našich výrobkov doma, ako aj na medzinárodných trhoch.“
webnoviny.sk – webový portál tlačovej agentúry SITA
>>Lacnejšiu elektrinu chcú aj iní, rezort k nej hľadá cestu<<
Téma: vysoké ceny elektriny pre podnikateľov
- rovnaká správa ako predošlá, zmenený je titulok
Rádio VIVA, 16.00 hod., Správy Rádia VIVA
>>Slovensku hrozí odchod zahraničných investorov<<
Slovensku podľa zástupcov podnikateľov hrozí, že nás opustia zahraničné firmy. Podľa šéfa SOPK Petra
Mihóka za to môže zvyšovanie daní, ale aj zdražovanie elektriny. Poplatok za prenos elektriny
podnikateľom vraj narástol asi o tretinu. S Úradom pre reguláciu sieťových odvetví chcú preto rokovať o
cenových úľavách. Podľa hovorcu úradu Miroslava Luptáka však platia rovnaké pravidlá pre všetkých a
zvýhodnenie jednej skupiny by si odniesla skupina druhá.
18. 1. 2013
Rádio VIVA, 7.00 hod., Veľké správy
>>Slovensku podľa zástupcov podnikateľov hrozí, že nás opustia zahraničné firmy<<
– tá istá správa, ktorá bola odvysielaná predošlý deň v správach o 16. hodine
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk –webový portál tlačovej agentúry SITA
>>EKOprofit Bratislava<<
Správa o projekte, ktorý podľa vzoru Viedne spúšťajú aj v Bratislave, a ktorý má podporiť
konkurencieschopnosť nielen bratislavských spoločností, ale aj celého západoslovenského regiónu
zvýšením zodpovednosti malých a stredných podnikov k životnému prostrediu. EKOprofit Bratislava
(www.ekoprofitbratislava.eu) má prebiehať dva roky a podieľa sa na ňom bratislavský magistrát,
SOPKSOPK, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), viedenský
magistrát a rakúska poradenská spoločnosť Denkstatt. Jeho financovanie je zabezpečené z programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko. Rozpočet sa pohybuje na úrovni 410-tisíc €.
21. 1. 2013
Rádio slovensko, 12.30 hod., Z prvej ruky
>>Opatrenia MH SR na zlepšenie podnikateľského prostredia<<
Diskusia s hosťami v štúdiu – Ivan Pešout, generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR a Martin Hošták
z RÚZ.
Téma: Ministerstvo hospodárstva pripravilo 41 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Týkajú
sa rôznych záležitostí a nástrojov, pomocou ktorých by sa mal zjednodušiť život podnikateľom.
I. Pešout: „Už od septembra 2012 začala na ministerstve zasadať pravidelná platforma pre znižovanie
administratívnej záťaže. Prizvali sme k nej RÚZ, AZZZ, Klub 500, SOPK, Podnikateľskú alianciu
Slovenska, no a samozrejme zástupcov živnostníkov. No a s týmito sme v zásade tvorili týchto 41 opatrení
tak, aby boli aktualizované na tému dňa, to znamená, aby skutočne ukázali tie slabé miesta v tej
administratívnej záťaži, ktoré podnikateľov trápia najviac v súčasnosti.“

TASR
>>V Dopravnej akadémii v Žiline otvorili centrum odborného vzdelávania a prípravy<<
Citovaný predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška.
teraz.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>>V Dopravnej akadémii v Žiline otvorili centrum odborného vzdelávania<<
– rovnaká správa ako predošlá
Šport
>>Ofenzíva na izbu Dary Rolins<<
Téma: Ples, ktorý zorganizoval futbalový FC Spartak, hotel Holliday Inn a Trnavská RK SOPK.
22. 1. 2013
transport.sk
>>V Dopravnej akadémii v Žiline otvorili centrum odborného vzdelávania a prípravy<<
Citovaný predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
Noviny Stredného Považia, 03/2013
>>Úspešní absolventi úspešnej školy<<
V septembri začala Obchodná akadémia Považská Bystrica svoj 45. školský rok. Môže sa pochváliť
množstvom úspešných podnikateľov, manažérov, administratívnych zamestnancov, zamestnancov
poisťovní, bánk, verejnej správy, jej absolventi obsadzujú všetky sféry nášho života.
Škola patrí medzi zakladateľské subjekty Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horné Považie a minulý
rok nadviazala škola spoluprácu s SOPK.
23. 1. 2013
Hospodárske noviny
>>Nie je dôležitý počet, ale význam opatrení<<
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský v Diskusii v HN na tému: Zlepšovanie podnikateľského
prostredia
„Po mojom nástupe na ministerstvo hospodárstva som preto verejne prisľúbil, že otázka zlepšovania
podmienok na podnikanie bude jednou z absolútnych priorít ministerstva. Tento sľub som splnil a už v
septembri 2012 som na ministerstve vyčlenil na túto úlohu potrebné administratívne kapacity a požiadal
RÚZ, AZZZ, Klub 500, SOPK, Podnikateľskú alianciu Slovenska a zástupcov živnostníkov o delegovanie
odborníkov jednotlivých zväzov do platformy, ktorá na ministerstve pravidelne zasadá a ktorá má navrhnúť
opatrenia na odstraňovania podnikateľskej záťaže v slovenskej legislatíve. Výsledkom tohto snaženia je
komplexný návrh revízie legislatívy v pôsobnosti ministerstva hospodárstva a taktiež 41 navrhovaných
opatrení, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie prostredníctvom úpravy legislatívy v iných
rezortoch.“
––––––––––––––––––––––––––––––––––Konferencia Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2013 +
výsledky ekonomického prieskumu SOPK
(24. 1. 2013)
23. 1. 2013
TASR
>>SOPK: Zhoršenie podnikateľského prostredia v tomto roku očakáva 68 % firiem<<
Agentúrna správa – avízo na konferenciu Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej
ekonomiky – prezentované niektoré výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.
teraz.sk – webový portál tlačovej agentúry TASR
>>Zhoršenie podnikateľského prostredia v tomto roku očakáva 68 % firiem<<
Agentúrna správa – avízo na konferenciu Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej
ekonomiky – prezentované niektoré výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.

openiazoch.zoznam.sk
>>Zhoršenie podnikateľského prostredia v tomto roku očakáva 68 % firiem<<
Agentúrna správa – avízo na konferenciu Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej
ekonomiky – prezentované niektoré výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
hnonline.sk
>>Biznismeni čakajú najhorší rok od začiatku krízy<<
Agentúrna správa – avízo na konferenciu Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej
ekonomiky – prezentované niektoré výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
sme.sk
>>Zhoršenie podnikateľského prostredia tento rok čakajú dve tretiny firiem<<
Agentúrna správa – avízo na konferenciu Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej
ekonomiky – prezentované niektoré výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
24. 1. 2013
Hospodárske noviny
>>Má byť najhoršie za päť rokov, tvrdia podnikatelia<<
Agentúrna správa, v ktorej sú citované niektoré výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
hnonline.sk
>>Má byť najhoršie za päť rokov, tvrdia podnikatelia<<
Agentúrna správa, v ktorej sú citované niektoré výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
TASR
>>P. Mihók: Doterajšie kroky vlády by mali zmierniť prorastové opatrenia<<
Predseda SOPK Peter Mihók v rozhovore pre TASR v deň konania konferencie Základné
makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky. „Z hľadiska tvorby podnikateľského prostredia
až 94 % podnikateľov hovorí, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo alebo stagnuje.“ Z
prieskumu, ktorý komora realizovala medzi svojimi členmi vlani na jeseň, vyplýva podľa Mihóka značná
skepsa, keď viac ako 50 % respondentov hodnotí nedávno prijaté opatrenia vlády ako negatívne.
Predseda SOPK by tak privítal od kabinetu Roberta Fica balíček prorastových opatrení. Tie by mali
zmierniť dopad konsolidačných krokov. „Potrebné sú ale aj opatrenia v oblasti vymáhateľnosti práva,
najmä v súdnictve.“
TASR
>>P. Pellegrini: Pre podporu slovenských podnikateľov sa chystá viacero projektov<<
Agentúrna správa zachytávajúca hlavné myšlienky štátneho tajomníka MF SR Petra Pellegriniho na
konferencii SOPK Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky. Rovnako je
v správe citovaný aj minister hospodárstva Tomáš Malatinský.
teraz.sk – webový portál tlačovej agentúry TASR
>>Pre podporu slovenských podnikateľov sa chystá viacero projektov<<
Spojené 2 agentúrne správy TASR dohromady – rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR
a vystúpenia štátneho tajomníka MF SR Petra Pellegriniho a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského.
TA3, 15.00 hod., Správy
>>Firmy čakajú ťažký rok<<
Predseda SOPK Peter Mihók naživo ako hosť v štúdiu.
Témy: Vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2013 a výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.

aktualne.sk
>>Podnikatelia nechcú ekonomický populizmus ani romantizmus, odkazujú politikom<<
Správa zachytávajúca hlavné závery, ktoré odzneli na konferencii SOPK Základné makroekonomické
proporcie vývoja slovenskej ekonomiky.
hnonline.sk
>>Podnikatelia kritizujú kroky vlády<<
Prevzatý rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR v deň konania konferencie Základné
makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
sme.sk
>>Podporiť podnikateľov má viacero vládnych projektov<<
Správa z konferencie SOPK Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky –
vystúpenie štátneho tajomníka MF SR Petra Pellegriniho.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
openiazoch.zoznam.sk
>>Pre podporu slovenských podnikateľov sa chystá viacero projektov<<
Tá istá správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
hnonline.sk
>>Pre podporu slovenských podnikateľov sa chystá viacero projektov<<
Tá istá správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Slovenskí podnikatelia majú v súvislosti s týmto rokom negatívne očakávania<<
Prieskum SOPK medzi jej členmi – vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
euractiv.sk
>>Medzi podnikateľmi panuje pesimizmus<<
Správa čerpajúca z ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi o ich očakávaniach vývoja makro- aj
mikroekonomiky.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
25. 1. 2013
aktualne.sk
>>Slovenské firmy vidia tento rok najchmúrnejšie od vrcholu krízy<<
Výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK, ako odzneli na konferencii Základné
makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Strana Smer podľa predsedu SaS Sulíka systematicky prispieva k zhoršovaniu podnikateľského
prostredia<<
„...O zlom podnikateľskom prostredí včera hovorili aj členovia SOPK. Tí hodnotia kroky vlády najkritickejšie
od roku 2007, nakoľko sa podľa nich podnikateľské prostredie na Slovensku zhoršilo alebo stagnuje...“
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k výsledkom prieskumu medzi členmi komory.
26. 1. 2013
TV JOJ
JOJ, 19.30 hod., Noviny TV Joj
Podnikateľské prostredie je najhoršie za posledných päť rokov. Také sú výsledky najnovšieho prieskumu
SOPK.

28. 1. 2013
Trnavské noviny, 04/2013
>>Najväčšou hviezdou plesu „bílých andelov“ bola Dara Rolins<<
Spojili sa tri silné značky a vzišla z toho kvalitná akcia. TRNAVA. FC Spartak Trnava v spolupráci s
hotelom Holiday Inn a SOPK zorganizovali reprezentačný ples.
Žilinské noviny, 04/2013
>>SPŠ stavebná v Žiline sa má čím popýšiť<<
SPŠ stavebná v Žiline je školou, kde90%žiakov odchádza študovať na vysoké školy.
Škola aktívne zapája zamestnávateľov - predstaviteľov významných podnikov a firiem do tvorby školských
vzdelávacích programov, rozvíja záujmové vzdelávanie. Škola je dobrovoľným členom Slovenskej komory
stavebných inžinierov, SOPK, Komory certifikovaných účtovníkov, čím sa ešte viac dostáva do povedomia
odbornej verejnosti
29. 1. 2013
Turčianske noviny, 04/2013
>>SPŠ stavebná v Žiline sa má čím popýšiť<<
– ten istý článok ako v Žilinských novinách
TASR
>>Oznámenie: Exportné fórum 2013 – ako robiť obchod so svetom<<
Správa o tom, že SARIO zorganizovala v gescii a na pôde MH SR konferenciu pod názvom „Exportné
fórum 2013“ s cieľom priblížiť malým a stredným podnikateľom možnosti zvýšiť vývoz a predstaviť nové
možnosti obchodovania so svetom. Informácia, že rezort už pripravil „Program podpory zahraničného
obchodu na rok 2013“. Pri jeho tvorbe spolupracoval s rezortmi zahraničných vecí, financií,
pôdohospodárstva a tiež s ďalšími inštitúciami, ako je napr. EXIMBANKA SR, SOPK, SARIO a NADSME.

