SOPK v médiách – november 2013
5. 11. 2013
transport.sk (portál magazínu Transport a Logistika zameraný na motorizmus, dopravu a logistiku)
>> Diaľničné známky v SR a zahraničí <<
Článok o novom zákone o diaľničnej známke, ktorý schválila vláda. Informácia o tom, že v SR stále vláda
SR neaplikuje ani v schválenom zákone o diaľničnej známke jeden z cieľov Bielej knihy EÚ – Plán
jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie dopravného systému efektívne využívajúceho
zdroje, ktorým je „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“. Na vznesenú pripomienku Zväzu logistiky a
zasielateľstva SR prostredníctvom SOPK bolo v rámci vyhodnotenia pripomienkového konania uvedené,
že sa preberá stav z doteraz platného zákona.
TASR
>> DIÁR: Doplnený prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na utorok 5. novembra <<
Semináre – konferencie – prednášky
Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva na seminár Od Európskej bankovej únie k politickej
Európe: lakmusový test Európskej únie. Hlavným prednášajúcim bude Georgios Zavvos, bývalý
veľvyslanec EÚ v SR a súčasný poradca pre právne záležitosti Európskej komisie.
BREZNO (44/2013)
>> Budujeme partnerstvá <<
Článok o projekte Pracuj doma!, na ktorého realizácii sa podieľa aj Banskobystrická RK SOPK. Projekt je
spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.
Noviny Žiarskej Kotliny (44/2013)
>> Návrat kvalifikovanej pracovnej sily do regiónu – cieľ projektu „Pracuj doma!“ <<
Rovnaký článok ako v Brezne – info o projekte Pracuj doma!, spomenutá Banskobystrická RK SOPK.
NOVOHRADSKÉ NOVINY (44/2013)
>> Budujeme partnerstvá <<
Ten istý článok – info o projekte Pracuj doma!, spomenutá Banskobystrická RK SOPK.
BANSKOBYSTRICKÉ NOVINY (44/2013)
>> Budujeme partnerstvá <<
Ten istý článok – info o projekte Pracuj doma!, spomenutá Banskobystrická RK SOPK.
TASR
>> SOPK: európska únia si môže vybrať z troch spôsobov ďalšej integrácie <<
Agentúrna správa z konferencie Od Európskej bankovej únie k politickej Európe: lakmusový test Európskej
únie – citovaný predseda SOPK Peter Mihók. „Súčasná doba poznačená turbulentnou globalizáciou totiž
zvyšuje urgentnosť politickej integrácie a prechodu k federalizácii. Treba si uvedomiť, že aj keď väčšina
súhlasí s potrebou prehlbovania integrácie, je evidentné, že v konkrétnostiach sa ich predstavy často
diametrálne líšia.“
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> SOPK: Európska únia si môže vybrať z troch spôsobov ďalšej integrácie <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR (citovaný predseda SOPK Peter Mihók).
TASR
>> G. ZAVVOS: SR má za sebou úspešných 20 rokov, jej najväčším kapitálom sú ľudia <<
Rozhovor s G. Zavvosom na konferencii Od Európskej bankovej únie k politickej Európe: lakmusový test
Európskej únie, ktorú organizovala SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> G. ZAVVOS: SR má za sebou úspešných 20 rokov, jej najväčším kapitálom sú ľudia <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR (informácia o tom, že konferenciu
organizovala SOPK).

topky.sk
>> Poradca EK: Slovensko píše príbeh úspechu, jeho najväčším kapitálom sú ľudia <<
Agentúrna správa (TASR) z konferencie Od Európskej bankovej únie k politickej Európe: lakmusový test
Európskej únie (rozhovor s G. Zavvosom), informácia o tom, že konferenciu organizovala SOPK.
6. 11. 2013
TASR
>> Firmy vyzývajú prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní <<
Zamestnávateľské inštitúcie nesúhlasia so zmenami, ktoré má priniesť novela zákona o kolektívnom
vyjednávaní. Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
Slovenska, Klub500 a SOPK preto zaslali prezidentovi list, v ktorom ho žiadajú, aby tento zákon
nepodpísal a vrátil ho s pripomienkami do NR SR na nové hlasovanie
8. 11. 2013
TA3, 15.00 hod. Správy
>> Memorandum otvára možnosti <<
Téma: 5-tisíc ľudí na celom Slovensku si bude môcť zvýšiť vzdelanie či zmeniť svoju kvalifikáciu, aby sa
ľahšie zamestnali vo svojom regióne. Minister školstva Dušan Čaplovič dnes podpísal memorandum
o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania, vďaka ktorému by mali mať zamestnanci lepšie uplatnenie
na trhu práce.
25 poradenských centier na celom Slovensku bude analyzovať potreby zamestnávateľov v jednotlivých
regiónoch a mestách. Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: „Budú posudzovať odbornú zdatnosť na
odborných skúškach.“
10. 11. 2013
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Ocenili šikovných a podnikavých študentov <<
Agentúrna správa o vyhlásení výsledkov celoslovenského projektu Študentská podnikateľská cena 2013.
Informácia o tom, že spoluvyhlasovateľom bola SOPK. Cieľom projektu je podporovať študentov v tom,
aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj
realizovať. Víťaz sa zúčastní na svetovom finále v USA.
11. 11. 2013
aktuality.sk
>> Ocenili šikovných a podnikavých študentov <<
Agentúrna správa (SITA), ktorá bola uverejnená predošlý deň na jej spravodajskom portáli (informácia
o tom, že spoluvyhlasovateľom ceny bola SOPK).
NITRIANSKE NOVINY (45/2013)
>> SOŠ polytechnická: Budúcnosť patrí schopnostiam a tvorivosti <<
Profil SOŠ, informácia o tom, že škola podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory a spoločnosti HAAS Automation vo veľkej miere investovala do
modernizácie a zdokonaľovania vzdelávania v oblasti CNC obrábania.
STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> OSN rieši vo Varšave zmenu klímy <<
Téma: Vo Varšave sa začal summit OSN ku klimatickým zmenám. Európska únia tam ide so správou, že
oficiálne pristupujeme k druhej fáze Kjótskeho protokolu.
Priemyselné podniky na Slovensku, ale aj v celej EÚ investovali v posledných rokoch do moderných
technológií stovky miliónov eur. A bude treba ďalšie. Menej emisií si totiž vyžaduje investície. Vyjadrenie
predsedu SOPK Petra Mihóka: „Tie, podľa mňa, ktoré zainvestovali dobre, nebudú musieť robiť
dodatočnú investíciu, lebo by im to malo pokryť aj to zvýšenie, ktoré je plánované. Tie, ktoré zainvestovali
menej, tak budú musieť doinvestovať.“

TRANSPORT a LOGISTIKA (11/2013)
>> Diaľničné známky v SR a zahraničí <<
Článok o novom zákone o diaľničnej známke, ktorý schválila vláda. Informácia o tom, že Zväz logistiky
a zasielateľstva SR vzniesol pripomienku prostredníctvom Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory (pozri podrobnejšie 5. 11. 2013).
12. 11. 2013
GoodWill (11/213)
>> Ocenenie SOPK pre Komunálnu poisťovňu <<
Článok o tom, že SOPK udelila Komunálnej poisťovni Čestné uznanie SOPK za zásluhy o rozvoj
slovenskej ekonomiky a podnikania – pripríležitosti 20. výročia založenia poisťovne, ktorá je dlhoročným
členom SOPK. Citovaný zástupca riaditeľa Bratislavskej RK SOPK Miroslav Zimek.
STAVEBNÉ MATERIÁLY (7/2013, zaradenie: Poradňa)
>> So živnosťou do Rakúska či Nemecka? Bez problémov! <<
Radíme živnostníkom
Zdroj informácií: Bratislavská RK SOPK.
13. 11. 2013
TA3, 19.50 hod. Téma dňa
>> Rozpočet a rozpočtová rada <<
Téma: Daňové licencie
Hosť: štátny tajomník MF SR Peter Pellegrini: „My sme o týchto opatreniach naozaj veľmi intenzívne a
otvorene rokovali a veľmi často s predstaviteľmi zamestnávateľov, či už je to Republiková únia
zamestnávateľov, Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení, a s nimi sme nakoniec vyrokovali aj určité ústupky na základe ich
požiadaviek, a preto tie sadzby (licencií), ktoré sú nakoniec stanovené, sú nižšie, ako sa pôvodne
predpokladalo.
14. 11. 2013
TA3, 18.30 hod. Hlavné správy
>> Pomalé oživenie ekonomiky <<
Slovenská ekonomika sa zotavuje iba veľmi pomaly. Podľa odhadu Štatistického úradu vzrástla v lete
oproti predchádzajúcemu kvartálu iba 0,2 %. Pre horšiu situáciu v Európe hrozí, že dlho očakávané
oživenie sa nemusí dostaviť.
Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: „Až 55 % subjektov očakáva rast obratu alebo tržieb a len 9 %
očakáva pokles. Čiže toto je dosť dôležitý faktor.“
15. 11. 2013
pravda.sk
>> Prezident vrátil novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní <<
Agentúrna správa (SITA) – Hlava štátu tak vyhovela Americkej obchodnej komore (AmCham) v SR, ako aj
Republikovej únii zamestnávateľov, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komore a Klubu 500, ktorí prezidenta listom žiadali o vrátenie novely zákona
do parlamentu na opätovné prerokovanie. Novela zákona podľa týchto zamestnávateľských organizácií nie
je v súlade s Ústavou SR a v čase pretrvávajúcich negatívnych dopadov hospodárskej krízy na slovenskú
ekonomiku sa stane priamou prekážkou naštartovania hospodárskeho rastu s negatívnym dopadom na
zamestnanosť.
sme.sk
>> Gašparovič vetoval zmeny v hmotnej núdzi aj rozširovanie kolektívnych zmlúv <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá, zmienka o SOPK.

pluska.sk
>> Prezident vypočul zamestnávateľov. Zákon, ktorým by odbory získali veľkú moc, vrátil <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá, zmienka o SOPK.
ODPADY (11/2013)
>> Jubilejný 40. ročník Ekotopfilmu <<
Cena Bratislavskej regionálnej komory SOPK patrí americkej snímke Okysľovanie oceánov (r. Dena
Seidel).
17. 11. 2013
TA3, 21.30 hod. Týždeň
>> Pomalé oživenie ekonomiky <<
Slovenská ekonomika sa zotavuje iba veľmi pomaly. Podľa odhadu Štatistického úradu vzrástla v lete
oproti predchádzajúcemu kvartálu iba 0,2 %. Pre horšiu situáciu v Európe hrozí, že dlho očakávané
oživenie sa nemusí dostaviť.
Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: „Až 55 % subjektov očakáva rast obratu alebo tržieb a len 9 %
očakáva pokles. Čiže toto je dosť dôležitý faktor.“
18. 11. 2013
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Gašparovič podľa šéfa odborov nepotvrdil, že cíti sociálne <<
Agentúrna správa (SITA) uverejnená na jej webe – reakcia odborárov na rozhodnutie prezidenta I.
Gašparoviča vrátiť do parlamentu na opätovné prerokovanie novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Pripomienka, že hlava štátu vyhovela Americkej obchodnej komore (AmCham) v SR, ako aj Republikovej
únii zamestnávateľov, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komore a Klubu 500, ktorí prezidenta listom žiadali o vrátenie novely zákona do parlamentu
na opätovné prerokovanie.
19. 11. 2013
ŽILINSKÝ VEČERNÍK (47/2013)
>> MsHK Žilina, a. s. informuje <<
Mestský hokejový klub Žilina sa stal členom SOPK ako prvý športový klub na Slovensku. „SOPK je silné a
stabilné združenie, ktoré má väčšie možnosti starať sa o obchodné záujmy svojho člena a umožní mu
dostať sa tam, kam potrebuje. Od členstva v komore očakávame poradenstvo v oblasti efektívnejšieho
predaja našich služieb, ako aj pomoc pri hľadaní nových odbytísk... Ako nový člen SOPK poskytneme túto
sezónu všetkým jej členom 50 % zľavu na nami poskytované služby,“ povedal generálny manažér Imre
Valášek.
ŽILINSKÝ VEČERNÍK (47/2013)
>> Priorita slovenských a českých podnikateľov je výstavba tunela do Martina na ESO – Via Czecho –
Slovakia <<
Avízo na medzinárodnú konferenciu „Severozápadné Slovensko a Morava, križovatka dopravných a
ekonomických záujmov“, ktorú pod záštitou predsedu vlády SR, ministrov dopravy SR a ČR, ministra
priemyslu a obchodu ČR, predsedu Žilinského samosprávneho kraja, hejtmanov Zlínskeho a
Moravskosliezskeho kraja organizuje Žilinská RK SOPK a Krajská hospodárska komora Zlínskeho kraja.
Rozhovor s riaditeľom RK Jánom Mišurom o programe konferencie.
20. 11. 2013
NOVÝ ČAS
>> Zlatá minca <<
Citovaný Adrián Ďurček (SOPK) ako člen hodnotiacej poroty pri odovzdávaní jednej z cien.

25. 11. 2013
RÁDIO SLOVENSKO, 18.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Marián Kotleba víťazom volieb <<
Téma: Zvolenie Mariána Kotlebu za Banskobystrického župana a dôsledky na podnikateľské prostredie.
Investor väčšinou nekontaktuje župu sám. Je to práve župa, ktorá záujemcov aktívne vyhľadáva. Bez
pevnej spolupráce medzi županom a jeho zastupiteľstvom to ale nie je jednoduché, dodáva Tibor Gregor z
Klubu 500. „Aby spolu komunikovali, aby ťahali za jeden povraz tak, aby tá politika regiónu bola jasná,
transparentná a čitateľná.“
Redaktorka: „Rovnaký názor má aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter
Mihók. „Regionálne orgány sú dôležité z hľadiska vytvorenia členitej mozaiky priaznivého prístupu k
danému investorovi.“
26. 11. 2013
HOSPODÁRSKE NOVINY (zaradenie: Veľtrhy a výstavy)
>> Kalendár výstav v roku 2014 <<
Najvýznamnejšie prezentácie firiem na Slovensku a v Česku l Výber zaujímavých veľtrhov a výstav v
okolitých krajinách a Nemecku l Prehľad školení pre podnikateľov a biznismenov
Slovensko
Január
BOZP – Aktuálne zmeny pre firmy a inštitúcie
Organizuje: Trenčianska RK SOPK
Novela zákona o odpadoch
Organizuje: Bratislavská RK SOPK
17. ročník konferencie Základné makroekonomické proprcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2014
z pohľadu podnikov
Organizuje: SOPK
DPH – novinky v roku 2014
Organizuje: Trenčianska RK SOPK
27. 11. 2013
TASR
>> Vyššie kolektívne zmluvy podľa zamestnávateľov poškodia podnikateľské prostredie <<
Zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ SR, v SOPK a v Klube 500 zásadne nesúhlasia so schválenou
novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá opätovne zavádza nútené rozširovania kolektívnych
zmlúv vyššieho stupňa. Ako uvádzajú v stanovisku, zákon dáva významnú právomoc do rúk odborárskych
bossov a zbavuje zamestnávateľov možnosti reálne rozhodovať o mzdovej politike vo firme.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Vyššie kolektívne zmluvy vraj poškodia podnikateľské prostredie <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR (zmienka o SOPK).
aktualne.sk
>> Vyššie kolektívne zmluvy podľa zamestnávateľov poškodia podnikateľské prostredie <<
Tá istá agentúrna správa (TASR), zmienka o SOPK.
etrend.sk
>> Vyššie kolektívne zmluvy budú takmer pre všetkých <<
Článok o tom, že poslanci neschválili pripomienky prezidenta I. Gašparoviča k novele zákona
o kolektívnom vyjednávaní. Pripomienka, že o vrátenie novely do parlamentu požiadali prezidenta
Americká obchodná komora v SR, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Klub 500.

28. 11. 2013
TREND (47/2013)
>> Zahodená ukrajinská šanca <<
Téma: Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré môže nerozhodnosť Ukrajiny mrzieť najviac
Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka by užšie väzby Ukrajiny na EÚ mali pozitívny vplyv na všetky oblasti
hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. ,„Znamenalo by to tiež výrazné
zníženie rizika nášho podnikania na Ukrajine.“
TASR
>> SOPK: Zmeny v kolektívnych zmluvách pomôžu len odborom, nie zamestnancom <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k opätovne schválenej novele zákona o kolektívnom
vyjednávaní. „Novela zákona nestabilitu v oblasti pracovnej legislatívy. Nie je možné, aby sa účelovo z
roka na roka menili podmienky v oblasti pracovného práva.“
openiazoch.zoznam.sk
>> Zmeny v kolektívnych zmluvách pomôžu len odborom, nie zamestnancom <<
Tá istá agentúrna správa (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TA3, 15.00 hod. Správy
>> Kritika podnikateľov <<
Téma: Rozšírenie kolektívnych zmlúv – opätovné schválenie novely zákona a jej dosah na podnikateľskú
sféru
Hosť v štúdiu: predseda SOPK Peter Mihók
RÁDIO SLOVENSKO, 18.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Prehľad správ – Podnikateľské prostredie <<
Podnikateľské prostredie u nás sa nezlepšuje, tvrdí to na základe rozsiahleho prieskumu Slovenská
obchodná a priemyselná komora. Špeciálne poukazuje na zle nastavený systém školstva, ktorý ignoruje
potreby trhu.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: „Nám sa môže jedna veľmi nepríjemná vec stať, že príde
očakávané oživenie, ale to oživenie nám vo finále vytvorí problém, lebo my nebudeme mať pracovnú silu,
ktorú by firmy mohli využiť na rast výroby na Slovensku.“
RÁDIO SLOVENSKO, 18.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Zníženie cien energií <<
Elektrina a plyn zlacnejú. Cena tepla sa nezvýši. Vyplýva to z cien energií na budúci rok, ktoré zverejnil
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zdražie však vodné a stočné.
Redaktorka: To, že patríme medzi najdrahšie krajiny pre podnikateľov, potvrdzuje aj Peter Mihók,
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. „To zvyšuje náklady firiem a znižuje tým
pádom ich konkurenčnú pozíciu... všetko vstupuje do nákladov a ten konečný náklad je základom tvorby
cien, je základom cenotvorby.“
RÁDIO SLOVENSKO, 22.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Zníženie cien energií <<
Repríza príspevku odvysielaného o 18.00 hod., vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
29. 11. 2013
RÁDIO SLOVENSKO, 06.00 hod. Správy
>> Podnikateľské prostredie sa nezlepšuje <<
Repríza príspevku odvysielaného v Rádiožurnále Slovenského rozhlasu predošlý večer o 18.00 hod.,
vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

30. 11. 2013
RÁDIO SLOVENSKO, 12.10 hod. Sobotné dialógy
>> Ceny energií; rozpočet na budúci rok; Rómska otázka <<
V rámci diskusie použité zo záznamu vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka o cenách energií, ako
odzneli na tlačovej konferencii SOPK 28. 11. 2013.

