SOPK v médiách – september 2012
1. 9. 2012
sme.sk
>>Vláda chce ďalší poradný orgán, Radu pre podporu exportu<<
Agentúrna správa o tom, že vláda bude mať ďalší, v poradí už šestnásty poradný orgán. Návrh na
zriadenie Rady vlády pre podporu exportu a investícií, ktorý do pripomienkového konania predložil rezort
diplomacie, ešte musí schváliť vláda. V rade budú sedieť zástupcovia štátnej správy, podnikateľského aj
akademického sektora, okrem iných aj zástupca SOPK.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
4. 9. 2012
TASR
>>ENERGIA: Predsedom dozornej rady Slovenských elektrární je Richard Kasanický<<
Agentúrna správa o mimoriadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární. Informácia o tom, že
členom dozornej rady je aj predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský web portál agentúry TASR)
>>Predsedom dozornej rady Slovenských elektrární je Richard Kasanický<<
Agentúrna správa o mimoriadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární. Informácia o tom, že
členom dozornej rady je aj predseda SOPK Peter Mihók.
sme.sk
>>Predsedom dozornej rady Slovenských elektrární je Richard Kasanický<<
Agentúrna správa o mimoriadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární. Informácia o tom, že
členom dozornej rady je aj predseda SOPK Peter Mihók.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
energia.sk
>>Predsedom dozornej rady Slovenských elektrární je Richard Kasanický<<
Agentúrna správa o mimoriadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární. Informácia o tom, že
členom dozornej rady je aj predseda SOPK Peter Mihók.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
euractiv.sk
>.Mimoriadne valné zhromaždenie Slovenských elektrární<<
Správa o mimoriadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární vrátane informácie, že členom
dozornej rady je aj predseda SOPK Peter Mihók.
energia.sk
>>Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady Slovenských
elektrární<<
Správa o mimoriadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární vrátane informácie, že členom
dozornej rady je aj predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>>SOPK: Udelila Zlatú medailu P. Löscherovi, prezidentovi Siemens AG<<
Predseda SOPK Peter Mihók odovzdal najvyššie komorové ocenenie – Zlatú medailu SOPK –
prezidentovi a CEO spoločnosti Siemens AG Petrovi Löscherovi, ktorý je v Bratislave pri príležitosti osláv
110. výročia pôsobenia spoločnosti Siemens na Slovensku.

teraz.sk (spravodajský web portál agentúry TASR)
>>SOPK: Udelila Zlatú medailu P. Löscherovi, prezidentovi Siemens AG<<
Predseda SOPK Peter Mihók odovzdal najvyššie komorové ocenenie – Zlatú medailu SOPK –
prezidentovi a CEO spoločnosti Siemens AG Petrovi Löscherovi, ktorý je v Bratislave pri príležitosti osláv
110. výročia pôsobenia spoločnosti Siemens na Slovensku.
openiazoch.sk
>> Udelila Zlatú medailu P. Löscherovi, prezidentovi Siemens AG<<
Agentúrna správa o tom, že predseda SOPK Peter Mihók odovzdal najvyššie komorové ocenenie –
Zlatú medailu SOPK – prezidentovi a CEO spoločnosti Siemens AG Petrovi Löscherovi, ktorý je v
Bratislave pri príležitosti osláv 110. výročia pôsobenia spoločnosti Siemens na Slovensku.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
TASR
>>MH: T. Malatinský ponúkol účasť Slovákov na výstavbe jadrovej elektrárne v Keni<<
Agentúrna správa o tom, že minister hospodárstva Tomáš Malatinský prijal ministra obchodu Kenskej
republiky Mosesa Wetang'ulu. Informácia, že členovia kenskej delegácie, medzi ktorými sú aj
podnikatelia, budú rokovať so zástupcami SOPK a SARIO.
teraz.sk (spravodajský web portál agentúry TASR)
>> Minister ponúkol účasť Slovákov na výstavbe jadrovej elektrárne v Keni<<
Agentúrna správa o tom, že minister hospodárstva Tomáš Malatinský prijal ministra obchodu Kenskej
republiky Mosesa Wetang'ulu. Informácia, že členovia kenskej delegácie, medzi ktorými sú aj
podnikatelia, budú rokovať so zástupcami SOPK a SARIO.
hnonline.sk
>> Slováci môžu stavať jadrovú elektráreň v Keni<<
Agentúrna správa o tom, že minister hospodárstva Tomáš Malatinský prijal ministra obchodu Kenskej
republiky Mosesa Wetang'ulu. Informácia, že členovia kenskej delegácie, medzi ktorými sú aj
podnikatelia, budú rokovať so zástupcami SOPK a SARIO.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
aktualne.sk
>>Malatinský ponúkol účasť Slovákov na výstavbe jadrovej elektrárne v Keni<<
Agentúrna správa o tom, že minister hospodárstva Tomáš Malatinský prijal ministra obchodu Kenskej
republiky Mosesa Wetang'ulu. Informácia, že členovia kenskej delegácie, medzi ktorými sú aj
podnikatelia, budú rokovať so zástupcami SOPK a SARIO.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
5. 9. 2012
Revue priemyslu, 09/2012
>>Ženy – vzdelanie – podnikanie<<
Projekt Regionfemme je zameraný na podporu podnikania žien, cezhraničnú spoluprácu slovenských a
rakúskych podnikateliek, zvýšenie manažérskych zručností žien. Účasť na aktivitách projektu je
bezplatná. Hlavným realizátorom projektu je Bratislavská RK SOPK.
6. 9. 2012
Pravda
>>Podnikatelia sklamali Lajčáka a Gruzínsko ich pokarhalo<<
Článok o tom, že niekoľko významných členov SOPK nadviazalo oficiálnu spoluprácu.s Abcházskom,
ktoré považuje za samostatnú republiku iba 6 štátov na svete. Medzinárodne neuznané Abcházsko je
nadšené z návštevy biznismenov, slovenské ministerstvo zahraničných vecí považuje ich cestu za chybu
a Gruzínsko dokonca varovalo pred trestnoprávnou zodpovednosťou.
Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: Obchodná misia mala striktne komerčný ráz rešpektujúci
pozíciu slovenskej vlády v otázke územnej celistvosti Gruzínska, ktoré je pre našu komoru prioritným
partnerom v kaukazskom regióne. „Bohužiaľ, táto čisto komerčná cesta bola politicky a mediálne zneužitá

politickými kruhmi Abcházska k vyhláseniam, ktoré nezodpovedajú ani cieľu, ani priebehu cesty, a preto
sa SOPK od nich jednoznačne dištancuje.“ Cestu organizovala Bratislavská regionálna komora SOPK
na požiadanie svojich členov. „Bola kombinovaná s rokovaniami v Soči s tamojšou obchodnou a
priemyselnou komorou.“
pravda.sk
>>Podnikatelia sklamali Lajčáka, Gruzínsko ich pokarhalo<<
Článok o tom, že niekoľko významných členov SOPK nadviazalo oficiálnu spoluprácu.s Abcházskom,
ktoré považuje za samostatnú republiku iba 6 štátov na svete. Medzinárodne neuznané Abcházsko je
nadšené z návštevy biznismenov, slovenské ministerstvo zahraničných vecí považuje ich cestu za chybu
a Gruzínsko dokonca varovalo pred trestnoprávnou zodpovednosťou.
Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: Obchodná misia mala striktne komerčný ráz rešpektujúci
pozíciu slovenskej vlády v otázke územnej celistvosti Gruzínska, ktoré je pre našu komoru prioritným
partnerom v kaukazskom regióne. „Bohužiaľ, táto čisto komerčná cesta bola politicky a mediálne zneužitá
politickými kruhmi Abcházska k vyhláseniam, ktoré nezodpovedajú ani cieľu, ani priebehu cesty, a preto
sa SOPK od nich jednoznačne dištancuje.“ Cestu organizovala Bratislavská regionálna komora SOPK
na požiadanie svojich členov. „Bola kombinovaná s rokovaniami v Soči s tamojšou obchodnou a
priemyselnou komorou.“
7. 9. 2012
Hospodárske noviny
>>Anketa: Rokujete dnes o spolupráci s čínskymi spoločnosťami?<<
Jeden z respondentov – predseda SOPK Peter Mihók: Rokovania v súčasnosti prebiehajú, najmä na
úrovni regiónov. Veľmi aktívne sú Košice, ktoré rozvíjajú spoluprácu. Podobne je na tom aj Banská
Bystrica. Treba si uvedomiť, že Číňania majú záujem najmä o veľké projekty, ktoré na Slovensku nie sú.
Majú záujem najmä o vstup do infraštruktúrnych a energetických projektov alebo aj strojárstvo. Ide najmä
o spoločné podniky, chcú mať slovenského partnera, ale tak, aby mali kontrolu nad firmou.
TASR
>>F. PALKO: Stratégia pre slovenský turizmus do roku 2020 je už na svete<<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka.
Vyjadrenia k téme: Mikuláš Milko z SOPK: Stratégia má reflektovať aj na filozofiu letného a zimného
turizmu, kongresového turizmu, kúpeľníctva či agroturistiky. Potrebná je však aj analýza turizmu vo
Vysokých a Nízkych Tatrách. „Prečo v niektorých obdobiach sú slovenské Tatry prázdne a poľská strana
je preplnená?“
TA3, Správy, 16.00 hod.
>>Stratégia cestovného ruchu<<
Správa z z tlačovej konferencie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka.
Vyjadrenia k téme: Mikuláš Milko, SOPK: „Prečo v niektorých obdobiach sú slovenské Tatry prázdne a
poľská strana je preplnená?“
TA3, Hlavné správy, 18.30 hod.
>>Stratégia cestovného ruchu<<
Správa z z tlačovej konferencie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka.
Vyjadrenia k téme: Mikuláš Milko, SOPK: „Prečo v niektorých obdobiach sú slovenské Tatry prázdne a
poľská strana je preplnená?“
STV Dvojka, Komentáre, 21.30 hod.
>>Náš cestovný ruch má rezervy a mal by sa zlepšiť<<
Téma v nadväznosti na tlačovú konferenciu štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka
o hotovej stratégii pre slovenský turizmus do roku 2020. Telefonická diskusia s Mikulášom Milkom,
zástupcom SOPK.

sme.sk
>>Ministerstvo vypracovalo stratégiu pre slovenský turizmus<<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka.
Vyjadrenia k téme: Mikuláš Milko z SOPK: Stratégia má reflektovať aj na filozofiu letného a zimného
turizmu, kongresového turizmu, kúpeľníctva či agroturistiky. Potrebná je však aj analýza turizmu vo
Vysokých a Nízkych Tatrách. „Prečo v niektorých obdobiach sú slovenské Tatry prázdne a poľská strana
je preplnená?“
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
hnonline.sk
>>Slovensko má nový plán na prilákanie turistov (video)<<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka.
Vyjadrenia k téme: Mikuláš Milko z SOPK: Stratégia má reflektovať aj na filozofiu letného a zimného
turizmu, kongresového turizmu, kúpeľníctva či agroturistiky. Potrebná je však aj analýza turizmu vo
Vysokých a Nízkych Tatrách. „Prečo v niektorých obdobiach sú slovenské Tatry prázdne a poľská strana
je preplnená?“
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
aktuality.sk
>> Stratégia pre slovenský turizmus do roku 2020 je už na svete<<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka.
Vyjadrenia k téme: Mikuláš Milko z SOPK: Stratégia má reflektovať aj na filozofiu letného a zimného
turizmu, kongresového turizmu, kúpeľníctva či agroturistiky. Potrebná je však aj analýza turizmu vo
Vysokých a Nízkych Tatrách. „Prečo v niektorých obdobiach sú slovenské Tatry prázdne a poľská strana
je preplnená?“
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
8. 9. 2012
Rádio Lumen, Infolumen, 17.30 hod.
>>Ministerstvo dopravy vypracovalo návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenska do roku 2020<<
Správa z tlačovej konferencie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka. Citovaný
Mikuláš Milko, zástupca SOPK.
Plus jeden deň
>>Pomôžu Rusi?<<
Článok nadväzujúci na tlačovú konferenciu štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka
o hotovej stratégii pre slovenský turizmus do roku 2020. Citovaný Mikuláš Milko, zástupca SOPK, podľa
ktorého by sme sa mali zamerať na ruskú klientelu. „Rakúsko, Turecko, Grécko i ostatné krajiny dnes
zachraňujú ruskí turisti.“
10. 9. 2012
Hospodárske noviny
>>Súkromná škola sa obáva zániku. Pre Čaplovičovu novelu<<
Súkromná stredná odborná škola v Kolárove otvorila lukratívne odbory, o ktoré mali firmy záujem, napriek
tomu sa obáva zániku. Úradníci nitrianskej župy jej totiž odporučili zastaviť nábor prvákov. Pritom úrad
práce aj SOPK škole odobrili, že ide o žiadané odbory a absolventi chýbajú.
hnonline.sk
>>Súkromná škola sa obáva zániku<<
Súkromná stredná odborná škola v Kolárove otvorila lukratívne odbory, o ktoré mali firmy záujem, napriek
tomu sa obáva zániku. Úradníci nitrianskej župy jej totiž odporučili zastaviť nábor prvákov. Pritom úrad
práce aj SOPK škole odobrili, že ide o žiadané odbory a absolventi chýbajú.

STV Jednotka, správy STV, 16.00 hod.
>>Na svete je nová stratégia rozvoja cestovného ruchu<<
Správa z tlačovej konferencie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka.
Vyjadrenia k téme: Mikuláš Milko z SOPK: „Tatry sa v posledných rokoch rozvíjajú vďaka
nadnárodnému holdingu a už menší priestor majú drobní podnikatelia. Poľská strana Tatier zaznamenal
opačný vývoj. Slovenská strana Tatier je prázdna a poľská strana Tatier je preplnená turistami.“
13. 9. 2012
TASR
>>SOPK: P. Mihók sa stretol s konštantínopolským patriarchom Bartolomejom<<
Správa o tom, že predsedu SOPK Petra Mihóka prijal v Istanbule konštantínopolský patriarcha
Bartolomej, ktorý je najvyšším predstaviteľom gréckej ortodoxnej cirkvi. Stretnutie sa uskutočnilo
v súvislosti so zasadnutím Generálnej rady Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory, na ktorom sa predseda SOPK Peter Mihók zúčastnil ako prvý podpredseda Svetovej komorovej
federácie.
openiazoch.sk
>>P. Mihók sa stretol s konštantínopolským patriarchom Bartolomejom<<
Agentúrna správa o tom, že predsedu SOPK Petra Mihóka prijal v Istanbule konštantínopolský
patriarcha Bartolomej, ktorý je najvyšším predstaviteľom gréckej ortodoxnej cirkvi. Stretnutie sa
uskutočnilo v súvislosti so zasadnutím Generálnej rady Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory, na ktorom sa predseda SOPK Peter Mihók zúčastnil ako prvý podpredseda Svetovej
komorovej federácie.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
14. 9. 2012
TASR
>>SOPK: P. Mihóka zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie<<
Správa o tom, že predsedu SOPK Petra Mihóka ako historicky prvého Slováka zvolili za predsedu
Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory (MOK). Ide o jedinú globálnu inštitúciu,
ktorá združuje podnikateľské subjekty a obchodné komory vo svete.
teraz.sk (spravodajský web portál agentúry TASR)
Agentúrna správa o tom, že predsedu SOPK Petra Mihóka ako historicky prvého Slováka zvolili za
predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory. Ide o jedinú globálnu
inštitúciu, ktorá združuje podnikateľské subjekty a obchodné komory vo svete.
hnonline.sk
>>Mihóka zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie<<
Agentúrna správa o tom, že predsedu SOPK Petra Mihóka ako historicky prvého Slováka zvolili za
predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory. Ide o jedinú globálnu
inštitúciu, ktorá združuje podnikateľské subjekty a obchodné komory vo svete.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
banky.sk
>>Peter Mihók sa stal predsedom Svetovej komorovej federácie<<
Agentúrna správa o tom, že predsedu SOPK Petra Mihóka ako historicky prvého Slováka zvolili za
predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory. Ide o jedinú globálnu
inštitúciu, ktorá združuje podnikateľské subjekty a obchodné komory vo svete.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
TA3, Správy, 16.00 hod.
>>P.Mihók predsedom SKF<<
Správa o tom, že „predsedu SOPK Petra Mihóka ako historicky prvého Slováka zvolili za predsedu
Svetovej komorovej federácie. Ide o jedinú globálnu inštitúciu, ktorá združuje podnikateľské subjekty
a obchodné komory vo svete. Mihók má trojročný mandát, ktorý sa môže raz zopakovať. Do funkcie
oficiálne nastúpi 1. januára 2013.“

Rádio FM, Správy, 17.00 hod.
>>Mihóka zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie<<
Predsedu SOPK Petra Mihóka zvolili do funkcie predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory, ktorá reprezentuje približne 1700 obchodných komôr na svete. Predseda Svetovej
komorovej federácie zodpovedá za riadenie tejto globálnej štruktúry, reprezentuje ju v rámci
medzinárodnej obchodnej komory, ako aj navonok na medzinárodných fórach.
17. 9. 2012
GoodWill, 09, 10/2012
>>Inovácie v regióne CENTROPE ako na dlani<<
Článok riaditeľa Bratislavskej RK SOPK Juraja Majtána o tom, že Podnikatelia a výskumníci štyroch
krajín nadväzujú spoluprácu. Vďaka projektu Centrope-tt získavajú aj slovenské firmy poznatky a
užitočné kontakty v rámci využívania najnovších technológií v praxi. Zaujímavou súčasťou projektu bol aj
úspešne realizovaný pilotný projekt poskytnutia grantov pre podnikateľov (Centrope-tt Voucher), ktorý bol
úspešne realizovaný aj Bratislavskou RK SOPK.
GoodWill, 09, 10/2012
>>Bezplatný kurz pre podnikateľky<<
Informácia o projekte Regionfemme, ktorý ponúka podnikajúcim ženám možnosť získať potrebné
informácie a kontakty, výmenu skúsenosti či nadviazať nové spolupráce. Hlavným realizátorom projektu
je Bratislavská RK SOPK.
18. 9. 2012
TA3, Žurnál, 12.00 hod.
>>Mihók ako predseda MOK<<
Správa o tom, že predsedu SOPK Petra Mihóka zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o jeho úlohách na tomto poste.
TA3, Ekonomika, 13.30 hod.
>>Petra Mihóka zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie<<
Predseda SOPK Peter Mihók – naživo ako hosť v štúdiu.
Témy: Nová funkcia – predseda Svetovej komorovej federácie
Zákaz dovozu českého alkoholu na Slovensko
Ďalšie aktuálne ekonomické témy
TA3, Správy, 15.00 hod.
>>Petra Mihóka zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie<<
Správa o tom, že predsedu SOPK Petra Mihóka zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o jeho úlohách na tomto poste.
JOJ, Noviny TV JOJ, 19.30 hod.
>>Slovák šéfom biznismanov<<
Správa o tom, že „predsedu SOPK Petra Mihóka ako historicky prvého Slováka zvolili za predsedu
Svetovej komorovej federácie. Ide o jedinú globálnu inštitúciu, ktorá združuje podnikateľské subjekty
a obchodné komory vo svete. Mihók má trojročný mandát, ktorý sa môže raz zopakovať. Do funkcie
oficiálne nastúpi 1. januára 2013.“
TA3, Téma dňa, 20.30 hod.
>>Zákaz českého alkoholu<<
Hosť v štúdiu – ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.
Argumenty moderátora, že podnikatelia na zákaz dovozu alkoholu z Česka reagujú rôzne. „Liehovarníci
sami zákaz vyslovene žiadali, mali sme tu pána Machunku, za potrebný ho označil napríklad pán Peter
Mihók, pán Semančík z SPPK.“

TASR
>>P. MIHÓK: Novelizácia Zákonníka práce v SR neprichádza v šťastnú chvíľu<<
Predseda SOPK Peter Mihók – vyjadrenia k téme podnikateľské prostredie a novela Zákonníka práce.
sme.sk
>>Mihók: Novelizácia Zákonníka práce neprichádza v šťastnú chvíľu<<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie predsedu SOPK Petra Mihóka a s jeho vyjadreniami k téme
podnikateľské prostredie a novela Zákonníka práce.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
TASR
>>MZV: Irak má záujem o slovenské investície do rekonštrukcie krajiny<<
Agentúrna správa o stretnutí štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Petra Buriana a
veľvyslanca Irackej republiky na Slovensku Matheela Dhayifa Majeeda Al-Sabti. Informácia – avízo, že
SOPK v tejto súvislosti organizuje o dva dni (20. 9. 2012) v Bratislave obchodné stretnutie s irackými
podnikateľmi a predstaviteľmi niekoľkých irackých provincií.
19. 9. 2012
Roľnícke noviny
>>Zrkadlo 168 hodín<<
Prehľad udalostí uplynulého týždňa, medzi nimi informácia, že predsedu SOPK Petra Mihóka Petra
Mihóka ako historicky prvého Slováka zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
TASR
>>ŠKOLSTVO: V Lučenci otvorili Centrum odborného vzdelávania<<
Nové Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hotelierstvo a služby otvorili pri Strednej odbornej
škole v Lučenci podpredseda BBSK Ladislav Topoľský, riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína
Spirová a riaditeľ Strednej odbornej školy Milan Šebian.
20. 9. 2012
hnonline.sk
>>Dnes preinvestujeme historicky najmenej<<
Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti Sauer-Danfoss Milošom Krausom.
V rámci krátkeho CV zmienka o tom, že v minulosti aktívne pracoval v orgánoch SOPK.
Trend, 37/2012
>>Dobre už bolo<<
Analýza, podľa ktorej podnikatelia budú čeliť voľbe: míňať energiu na optimalizáciu, alebo platiť štátu
viac. Informácia o tom, že – na rast optimalizácie upozornila rezort financií v rámci pripomienok k novele
aj SOPK či Národná banka Slovenska. Je vysoko pravdepodobné, že podniková sféra výrazne
aktívnejšie ako doteraz bude hľadať cesty na legálnu „optimalizáciu“ daní, napísala komora s dodatkom,
že „zrejme vláda bude počas budúceho roku reagovať ďalšími krokmi na zvýšenie príjmov“.
gemerland.sk
>>BBSK otvoril Centrum odborného vzdelávania a prípravy<<
Nové Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hotelierstvo a služby otvorili pri Strednej odbornej
škole v Lučenci podpredseda BBSK Ladislav Topoľský, riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína
Spirová a riaditeľ Strednej odbornej školy Milan Šebian.
sme.sk
>>V Lučenci otvorili centrum odborného vzdelávania<<
Agentúrna správa o tom, že nové Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hotelierstvo a služby
otvorili pri Strednej odbornej škole v Lučenci podpredseda BBSK Ladislav Topoľský, riaditeľka
Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová a riaditeľ Strednej odbornej školy Milan Šebian.

(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
22. 9. 2012
STV Jednotka, Správy STV, 19.00 hod.
>>Boj proti oneskoreným platbám<<
Téma: Nastáva tvrdší boj s neplatičmi faktúr. Konečná splatnosť účtov bude presne stanovená. Do nášho
právneho systému smeruje nové nariadenie Európskej únie, ktoré už je v slovenskom parlamente.
Prísnejšie podmienky sa dotknú všetkých podnikateľov, ale aj štátnych organizácií.
Predseda SOPK Peter Mihók: vyjadrenia k téme
23. 9. 2012
JOJ, Noviny TV JOJ, 19.30 hod.
>>Budúcnosť nášho exportu<<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o poslaní Svetovej komorovej federácie a jeho úlohe na jej
čele.
24. 9. 2012
The Slovak Spectator, 33/2012
>>Slovak to head global chaber<<
Správa o zvolení predsedu SOPK Petra Mihóka za predsedu Svetovej komorovej federácie.
Liptovské noviny, 38/2012
>>Francúzsky prezident udelil primátorovi vyznamenanie<<
Správa o tom, že do elitného klubu nositeľov najvyšších štátnych vyznamenaní Francúzskej republiky
zapísali primátora Liptovského Mikuláši Alexandra Slafkovského. Pripomienka, že okrem neho má
rovnaké vyznamenanie, Národný rad za zásluhy, aj predseda SOPK Peter Mihók.
Novohradské noviny, 38/2012
>>V Lučenci otvorili centrum odborného vzdelávania<<
Agentúrna správa o tom, že nové Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hotelierstvo a služby
otvorili pri Strednej odbornej škole v Lučenci podpredseda BBSK Ladislav Topoľský, riaditeľka
Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová a riaditeľ Strednej odbornej školy Milan Šebian.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
TASR
>>OTS: Seminár Medzinárodného klubu SR v Nízkych Tatrách<<
Avízo na stretnutie Medzinárodného klubu SR o tri dni neskôr (27. 9. 2012). Hlavným vystupujúcim je
predseda Ekonomického výboru SOPK Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. Medzi hosťami budú aj
zástupcovia regionálnych komôr SOPK.
25. 9. 2012
TA3, Správy. 15.00 hod.
>>Vzdelávanie dostáva zelenú<<
Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie chcú pomôcť školám pri prepojení
praxe a teórie. Od októbra štartujú tri projekty, ktoré majú zmeniť odborné vzdelávanie. Financované
budú z eurofondov.
Predseda výboru pre vzdelávanie SOPK Jaroslav Holeček: vyjadrenia k téme
26. 9. 2012
TASR
>>HOSPODÁRSTVO: SR a ČĽR zintenzívňujú hospodársku spoluprácu<<
Správa o tom, že predseda SOPK Peter Mihók a viceprezident Čínskej rady pre podporu
medzinárodného obchodu (CCPIT) Yu Ping podpísali dnes v Pekingu dodatok k dohode o spolupráci
medzi oboma inštitúciami z roku 1994.

webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>>Čína a Slovensko smerujú k zlepšeniu ekonomických vzťahov<<
Agentúrna správa o tom, že SOPK a Čínska rada pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT) založia
čínsko-slovenskú obchodnú radu. Vyplýva to z dodatku k dohode o spolupráci medzi oboma inštitúciami,
ktorý podpísali v Číne predseda SOPK Peter Mihók a viceprezident CCPIT Yu Ping.
27. 9. 2012
Šport
>>STRUČNE<<
SOPK a Čínska rada pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT) založia čínsko-slovenskú
obchodnú radu
Trend, 38/2012
>>Raz a dosť – možno o osem rokov<<
Článok obsahu a záveroch panelovej diskusie TREND Business Breakfast o elektronizácii verejnej
správy.
Ladislav Vaškovič z SOPK vníma elektronizáciu ako jeden z aspektov dobrého podnikateľského
prostredia. Prieskum Európskej komisie z roku 2010 ukázal, že medzi európskymi krajinami je SR v
elektronických službách podnikateľom a občanom na šiestom mieste od konca. L. Vaškovič vypichol
osem oblastí, ktoré podnikatelia v elektronickom styku s verejnou správou považujú sa dôležité.
28. 9. 2012
Liptovský Hrádok, 10/2012
>>Primátor odpovedá<<
Z diára primátora – naplánované pracovné rokovanie so zástupcami SOPK na tému: investície v regióne
horného Liptova, podpora podnikania.
Eurostav, 9/2012
>>VIENNA-TEC 2012<<
Avízo a pozvánka na najväčší medzinárodný priemyselný odborný veľtrh Rakúska VIENNA-TEC 2012,
ktorého brány sa otvoria 9. 10. 2012 na viedenskom výstavisku MESSE WIEN.
Zmienka o tom, že rekordnú účasť návštevníkov zo Slovenska očakáva oficiálne výhradné zastúpenie
VIENNA-TECu - Schwarz & Partner a eviduje aktívny záujem zo strany regionálnych komôr SOPK a
odborných asociácií zo Slovenska.

