SOPK v médiách – december 2013
3. 12. 2013
sme.sk
>> Minimálnu daň a kolektívne zmluvy preverí Ústavný súd <<
Zvyšovanie miezd cez kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj vo firmách, ktoré s tým nesúhlasia, preverí
Ústavný súd. Podnet podali poslanci z SDKÚ, KDH a strany Most-Híd. Zmienka o nesúhlasnom postoji
AZZZ, Klubu500, RÚZ a SOPK k novele zákona o kolektívnom vyjednávaní.
sme.sk
>> Dva nové zákony by mal preveriť Ústavný súd <<
Opozícia chce, aby súd preveril novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní aj daňové licencie.
Zmienka o nesúhlasnom postoji AZZZ, Klubu500, RÚZ a SOPK k novele zákona o kolektívnom
vyjednávaní.
4. 12. 2013
SME
>> Dva nové zákony by mal preveriť Ústavný súd <<
Ten istý článok ako deň predtým na webovej stránke denníka, tentoraz v printovom vydaní, zmienka
o SOPK.
5. 12. 2013
TASR
>> BANSKÁ BYSTRICA: Peter Gogola vo Fínsku predstavil priemyselný park <<
Agentúrna správa o obchodnej misii podnikateľov z Banskej Bystrice do fínskeho mesta Jyväskylä. Misiu
organizovala Banskobystrická RK SOPK a regionálna kancelária SARIO. Na misii sa zúčastnil aj
primátor Banskej bYstrice Peter Gogola, ktorý predstavil priemyselný park v Šalkovej.
sme.sk
>> Peter Gogola vo Fínsku predstavil priemyselný park <<
Tá istá agentúrna správa (TASR), zmienka o Banskobystrickej RK SOPK.
6. 12. 2013
TASR
>> Predseda SOPK P. Mihók hodnotí pozitívne filozofiu návrhu štátneho rozpočtu <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> P. Mihók hodnotí pozitívne filozofiu návrhu štátneho rozpočtu <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na jej webe, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Predseda obchodníkov Mihók chváli návrh štátneho rozpočtu <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka na webe tlačovej agentúry SITA.
banky.sk
>> Návrh štátneho rozpočtu je dobrý, tvrdí Mihók <<
Agentúrna správa (SITA) o hodnotení návrhu štátneho rozpočtu, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

7. 12. 2013
transport.sk
>> Vo Fínsku predstavili slovenský priemyselný park <<
Článok o misii slovenských podnikateľov z Banskej Bystrice do Fínska, ktorú organizovala
Banskobystrická RK SOPK a regionálna kancelária SARIO.
TASR
>> SMER-SD: Ľudia si zaslúžia istoty najmä v období krízy <<
Agentúrna správa z výročného snemu socialistov. Zmienka o tom, že na sneme sa zúčastnili aj
zástupcovia zamestnávateľských zväzov, SOPK a ďalší...
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> SMER-SD: Ľudia si zaslúžia istoty najmä v období krízy <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na jej webe, zmienka o SOPK.
9. 12. 2013
TASR
>> ŠKOLY SR: Za robota Pinkieho získali študenti titul svetového šampióna <<
Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove získali ocenenie na medzinárodnej
robotickej súťaži s robotom Pinkiem. Zmienka o tom, že škola získala ocenenie SOPK a o niekoľko dní si
prevezme Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rozvoj a kvalitu vzdelávania a
reprezentáciu regiónu a Slovenska.
topky.sk
>> Za robota Pinkieho získali študenti titul svetového šampióna <<
Tá istá agentúrna správa (TASR), zmienka o SOPK.
13. 12. 2013
TASR
>> OZNÁMENIE: Tomáš Malatinský: Exportéri správne pochopili krízu ako výzvu <<
Agentúrna správa o stretnutí ministra hospodárstva Tomáša Malatinského s najväčšími exportérmi na
Slovensku. Predstavil im Návrh opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu, ktorý
obsahuje viac ako 100 opatrení na podporu hospodárskeho rastu Slovenska.
„Stratégia bola vypracovaná aj v súčinnosti s predstaviteľmi podnikateľskej sféry, zastúpenej Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení,
Republikovou úniou zamestnávateľov a Klubom 500,“ povedal T. Malatinský.
TRANSPORT a LOGISTIKA (12/2013)
>> Podnetná výmena názorov a skúseností <<
Zväz zasielateľstva a logistiky SR usporiadal dňa 14. novembra v čilistovskom hoteli Kormorán Odbornú
konferenciu ZLZ SR 2013. Spoluorganizátormi podujatia bol SOPK, Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR, Finančná správa SR, Žilinská univerzita v Žiline, ČESMAD Slovakia, Železničná
spoločnosť Cargo Slovakia, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR a spoločnosť OLTIS
Slovakia.
TRANSPORT a LOGISTIKA (12/2013)
>> Výmena myšlienok a skúseností <<
V žilinskej Villa Nečas sa 26. novembra 2013 konal druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Logistika – Ekonomika – Prax.
O tom, prečo potrebuje podnikateľský a priemyselný sektor prioritne úsek diaľnice D1 Višňové – Martin,
diaľnicu D3 a rýchlostné cesty R3 a R6, hovoril riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

16. 12. 2013
The Slovak Spectator (43/2013)
>> Parliament passes 2014 budget <<
Chairman of the Slovak Chamber of Trade and Industry (SOPK) Peter Mihók said he was positive about
what he called "the government’s intention to gradually decrease the tax burden of the businesses, mainly
the corporate income tax, with an effort to get to pre-crisis levels", TASR reported
ŽILINSKÉ NOVINY (50/2013)
>> SPŠ stavebná v Žiline sa má čím popýšiť <<
Profil školy.
SPŠ stavebná v Žiline je školou, kde90%žiakov odchádza študovať na vysoké školy.
Škola je dobrovoľným členom Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory, Komory certifikovaných účtovníkov, čím sa ešte viac dostáva do povedomia
odbornej verejnosti.
GoodWill (12/2013, 1/2014)
>> Aktivity SOPK v roku 2013 <<
Prehľad aktivít SOPK v roku 2013, ako ich na tlačovej konferencii prezentoval predseda SOPK Peter
Mihók.
17. 12. 2013
KILOMETER (12/2013)
>> Odborná konferencia ZLZ SR 2013 <<
Informácia o tom, že 14. 11. 2013 sa uskutočnila v hoteli Kormorán v Šamoríne - Čilistove Odborná
konferencia ZLZ SR 2013, ktorú usporiadal Zväz logistiky a zasielateľstva SR. INCOTERMS 2010, novinky
a ich správna prax v logistike zahraničných obchodných dodávok tovaru, prezentoval Juraj Knopp z
SOPK.
18. 12. 2013
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Použiť značku Made in Czechoslovakia je podľa SOPK nereálne <<
Agentúrna správa agentúry SITA uverejnená na jej webe.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme:
Opätovné zavedenie označenia Made in Czechoslovakia považuje predseda SOPK Peter Mihók za
nereálne, a to hlavne kvôli európskym colným predpisom a predpisom na ochranu spotrebiteľa.
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Značka Made in Czechoslovakia je podľa predpisov nereálna <<
Agentúrna správa agentúry SITA uverejnená na jej webe.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme:
Opätovné zavedenie označenia Made in Czechoslovakia považuje predseda SOPK Peter Mihók za
nereálne, a to hlavne kvôli európskym colným predpisom a predpisom na ochranu spotrebiteľa.
openiazoch.zoznam-sk
>> Použiť značku Made in Czechoslovakia je podľa SOPK nereálne <<
Agentúrna správa (SITA) – citovaný predseda SOPK Peter Mihók k úvahám o obnovení značky Made in
Czechoslovakia.
pravda.sk
>> Použiť značku Made in Czechoslovakia je podľa SOPK nereálne <<
Agentúrna správa (SITA) – citovaný predseda SOPK Peter Mihók k úvahám o obnovení značky Made in
Czechoslovakia.

topky.sk
>> Použiť značku Made in Czechoslovakia je podľa SOPK nereálne <<
Agentúrna správa (SITA) – citovaný predseda SOPK Peter Mihók k úvahám o obnovení značky Made in
Czechoslovakia.
etrend.sk
>> Označenie Made in Czechoslovakia by klamalo spotrebiteľa <<
Agentúrna správa (SITA) – citovaný predseda SOPK Peter Mihók k úvahám o obnovení značky Made in
Czechoslovakia.
19. 12. 2013
TA3, 12.30 hod. Ekonomika
>> Slovenské výrobky inak <<
Telefonický rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom na tému obnovenie značky Made in
Czechoslovakia.
TA3, 12.30 hod. Ekonomika
>> Slovenské výrobky inak <<
Čítaná správa – citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme obnovenie značky Made in
Czechoslovakia.
22. 12. 2013
etrend.sk
>> Použiť značku Made in Czechoslovakia je nereálne <<
5 x 24 alebo, čo sa stalo v slovenskej ekonomike v treťom decembrovom týždni
Použiť značku Made in Czechoslovakia je podľa SOPK nereálne
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
28. 12. 2013
TASR
>> Ocenenie Krištáľové krídlo už pozná nominácie za rok 2013 <<
Agentúrna správa o nominovaných osobnostiach. Informácia o tom, že cenu za celoživotné dielo dostane
predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Ocenenie Krištáľové krídlo už pozná nominácie za rok 2013 <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR (informácia o tom, že cenu za celoživotné
dielo dostane predseda SOPK Peter Mihók).
pluska.sk
>> Patejdl, Pauhofová či Sagan. Pozrite si nominovaných na Krištáľové krídlo <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá (TASR) – zmienka o tom, že cenu za celoživotné dielo dostane
predseda SOPK Peter Mihók.
30. 12. 2013
investujeme.sk
>> Rok 2013 vo financiách: Pannu nezrušili, nezmyselná bankovka zostala a k vytriezveniu nedošlo <<
Prehľad udalostí roka 2013:
Apríl
Premiér Robert Fico na zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)
povedal, že vláda príde s prorastovými opatreniami, ktoré umožnia vznik pracovných miest:

31. 12. 2013
SLOVENKA (52/2013, 1/2014)
>> MOCHOVCE prinášajú prosperitu <<
Ako vidia dostavbu Mochoviec (anketa):
,„Elektráreň je jednoznačne ekonomickým ťahúňom regiónu, tvorcom pracovných miest a nositeľom
sprievodných investícií v mestách a obciach.“ – Peter Mihók, predseda SOPK:
TA3, 12.00 hod. Žurnál
>> Ukrajina a slovenská ekonomika <<
Vláda premiéra Nikolu Azarova sa chce prikloniť k obchodovaniu s Ruskom. Naopak, drvivá väčšina
opozičných politikov trvá na podpísaní asociačnej dohody s EÚ. Pýtali sme sa preto analytikov, čo by obe
alternatívy znamenali pre slovenskú ekonomiku.
Reportér TA3: „Na druhú stranu Slovensko by mohlo na východ ľahšie vyvážať napríklad automobily či
spotrebnú elektroniku. Asociačná dohoda medzi Ukrajinou a európskou 28-čkou by mala vytvoriť takzvanú
colnú úniu. Ak k dohode ale nedôjde, podľa ekonómov sa toho pre Slovensko veľa nezmení. Profitovalo by
aj z takzvaného východného partnerstva."
Telefonát:
Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory: „Oni by mohli oživiť niektoré
naše okresy východoslovenských regiónov, kde je vysoká nezamestnanosť a prakticky veľmi nízke
ekonomické aktivity.“
TA3, 15.00 hod. Správy
>> Ukrajinu oddeľuje bariéra <<
Ten istý príspevok ako o 12.00 hod. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
Parlamentný Kuriér (224/2013, 225/2013)
>>Ekonomický rast potrebuje zodpovedné subjekty <<
Rozhovor s ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským.
Prorastové opatrenia sú v súlade s hospodárskymi prioritami programového vyhlásenia vlády a z vecného
hľadiska korešpondujú s Víziou a stratégiou rozvoja slovenskej spoločnosti.
Osobitnú pozornosť stratégia venuje stredne veľkým a veľkým exportérom. už v priebehu budúceho roka
plánujeme vytvorenie systému pre podporu veľkých exportných projektov a vyššiu angažovanosť
predstaviteľov štátnej správy pri presadzovaní exportných záujmov. Stratégia bola vypracovaná aj v
súčinnosti s predstaviteľmi podnikateľskej sféry, zastúpenej Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou, Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovou úniou zamestnávateľov a
Klubom 500.

