SOPK v médiách – august 2014
4. 8. 2014
JOJ, 19.30 hod. Veľké noviny
>> Rating? Áno, ak je dobrý... <<
Téma: rating
Slovenskú ekonomiku vraj čaká návrat zlatých čias. V najbližších rokoch by mala patriť k najrýchlejšie
rastúcim v Európe. Na tento pozitívny vývoj zareagovala aj ratingová agentúra Standard & Poor's, ktorá
potvrdila úverovú spoľahlivosť našej krajiny. Stačí však málo a všetko môže byť inak. Kľúč k
ekonomickému napredovaniu európskych štátov má totiž v rukách paradoxne Moskva.
Redaktor: Menší deficit a zodpovedné šetrenie priniesli našej vláde pochvalu od prestížnej ratingovej
agentúry. Ešte na konci minulého roka však nášho premiéra podobné hodnotenia nezaujímali, najmä ak
boli negatívne. Dnes je však všetko inak.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Nie je správne, keď politici príliš ovplyvňujú ekonomiku. To sa v histórii
prejavilo vždy ako veľmi zlý krok.“
Téma: sankcie
Sankcie už teraz zasiahli niekoľko našich podnikov. Oveľa horšie však bude, ak sa prejavia na ekonomike
Nemecka, Francúzska, alebo susedného Česka. Ak Rusko siahne po svojich najväčších tromfoch, ktorými
sú energie, nie je vylúčené, že aj my na Slovensku budeme žiť opäť takpovediac naprírodno.
Peter Mihók, predseda SOPK: „My na jednej strane robíme opatrenia, ale aby sa nedotkli plynárenského
priemyslu, lebo ruský plyn Európa potrebuje.“
5. 8. 2014
novinky.sk
>> Slovenskú ekonomiku čaká návrat zlatých čias <<
Téma: rating Slovenska a sankcie voči Rusku
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Ten istý príspevok, ktorý odznel predošlý večer na TV Joj – tentoraz v písomnej podobe na spravodajskom
portáli JoJ.
6. 8. 2014
TASR
>> OZNÁMENIE: P. Burian s predstaviteľmi Trenčianskej regionálnej komory SOPK... <<
Agentúrna správa o tom, že štátny tajomník MZV P. Burian prijal predstaviteľov Trenčianskej RK SOPK –
predsedu predstavenstva Borisa Paulena a riaditeľa RK Jána Václava.
Témou stretnutia boli možnosti spolupráce rezortu diplomacie s RK formou spoločných podujatí s cieľom
priblížiť aktivity ekonomickej diplomacie podnikateľom Trenčianskeho kraja a diskutovať o rôznych
aktuálnych otázkach súvisiacich s vývojom svetovej ekonomiky a dopadom na podnikateľské prostredie.
Jedným z prvých takýchto podujatí bude Klub SOPK v Trenčianskom kraji na jeseň tohto roka.
7. 8. 2014
RÁDIO SLOVENSKO, 7.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> ČR: Manuál pre obchodovanie s Ruskom <<
Českí exportéri majú špeciálny manuál pre obchodovanie s Ruskom po zavedení sankcií. Rezort
priemyslu pre ich zriadil aj špeciálnu bezplatnú linku, na ktorej sa dozvedia ako sa sankcie konkrétne
dotknú ich obchodovania. Český príklad by uvítali aj exportéri zo Slovenska.
Redaktor: Je to nielen nasledovaniahodné, ale najmä potrebné, tak reaguje na český príklad Peter Mihók,
ktorý stojí na čele SOPK: „Podnikatelia jednoznačne potrebujú takýto servis zo strany štátu.„
Redaktor: Aktuálny nízky záujem je podľa Petra Mihóka z priemyselnej komory poznačený dovolenkovým
obdobím.
Peter Mihók: „Nie všetci sú dobre zorientovaní, hlavne tí strední podnikatelia, ktorí podnikajú na ruskom
trhu, že vlastne do akých vzťahov a s kým môžu vstupovať bez toho, aby sa dostali do problémov. Určite
to bude veľmi urgentné, keď sa firemné aktivity znovu rozbehnú.“

RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Exportéri manuál zatiaľ nedostanú <<
Tá istá téma, ktorá odznela o 7.00 hod. doplnená o stanovisko slovenského minsterstva hospdoárstva.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
JOJ, 19.30 hod. Veľké noviny
>> Bumerang, pred ktorým neutečieme <<
Téma: sankcie EÚ voči Rusku a odvetné opatrenia Moskvy
Niektoré členské krajiny už teraz varujú, že v prípade hospodárskych škôd budú žiadať odškodné.
Viaceré krajiny ohrozené recesiou si podobný scenár nemôžu dovoliť."
Peter Mihók, predseda SOPK: „Sankcie sú to najmenej, čo potrebujeme momentálne.“
11. 8. 2014
The Slovak Spectator (27/2014)
>> Slovakia to feel sanctions <<
For Slovak exporters, Russia is a business partner and the Slovak economy could feel the pinch if Moscow
continues with counter-measures to EU sanctions, like the produce ban. Should Slovakia's exports to
Russia drop to half of today's volume, Slovakia could suffer a short term loss of up to 2 percent of GDP,
economist Peter Havlik from the Vienna Institute for International Economic Studies told the public-service
Slovak Radio (SRo). The sanctions will directly affect a number of Slovak companies, like automotive
plants. About 5 percent of Slovakia's exports go to Russia, SRo reported. The damage could, however, be
larger if Slovak companies who act as subcontractors for larger companies exporting to Russia are
included, Peter Mihók, head of the Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK), told SRo.

12. 8. 2014
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Štát chce odškodniť vývozcov do Ruska. No mohli sa poistiť <<
Proti hrozbám sankcií sa poisťuje iba 10 až 15 percent slovenských firiem, ktoré vyvážajú tovary do
Ruska.
Ako potvrdila štátna Exportno-importná banka, jej poistenie dokáže pokryť aj situácie, do akých sa deväť
firiem dostalo v dôsledku aktuálnych sankcií. Poistenie kryje okrem štandardných komerčných rizík aj
politické riziká. Napriek tomu, že ruský trh sa považuje za menej štandardný a viac rizikový, svoj export
naň si cez Eximbanku poisťuje len asi 10 až 15 % vývozcov. Toto je pritom pre firmy jedna z mála
možností, ako si firmy môžu podobné riziká zabezpečiť. Podľa riaditeľa Útvaru medzinárodnej
spolupráce SOPK Jozefa Rajtara poistenie politických rizík totiž nezvyknú poskytovať komerčné
poisťovne. Eximbanka nateraz neeviduje žiadnu poistnú udalosť, ktorá by bola spôsobená súčasným
konfliktom.
hnonline.sk
>> Štát chce odškodniť vývozcov do Ruska. No mohli sa poistiť <<
Tá istá téma (viď vyššie) ako v printovom vydaní deníka, tentoraz na jeho webe. Citovaný riaditeľ Útvaru
medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar.
etrend.sk
>> Nepoctiví podnikatelia za mrežami a bez firiem. Možno <<
Od januára môže firme hroziť zo zákona aj jej zrušenie. Súdy by mohli poslať podnikateľa do väzenia a
kým sa jeho prípad dostane na súd, zoberie sa mu právo nakladať s majetkom firmy. Nový zákon o
trestnej zodpovednosti právnických osôb mieri do vlády, platiť by mal od januára.
Slovenská obchodná a priemyselná komora je presvedčená, že štátny aparát nie je momentálne
pripravený, finančne, personálne ani materiálne, na vyšetrovanie, objasňovanie a ukladanie trestu pri
trestných činoch spáchaných právnickými osobami.

16. 8. 2014
TASR
>> ŠKOLSTVO: Na stredných školách pribudnú nové študijné odbory <<
Pre stredoškolákov vzniknú od prvého septembra nové študijné odbory. Ministerstvo školstva tak reaguje
na výsledky záverečného hodnotenia experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných
školách, ako aj na požiadavky zamestnávateľov a jednotlivých zamestnávateľských zväzov a združení.
Na základe požiadaviek SOPK ministerstvo umožnilo absolventovi učebného odboru autoopravár –
elektrikár možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore strojárstvo – podnikanie a
služby.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Na stredných školách pribudnú nové študijné odbory <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, tentoraz uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka
o tom, že na základe požiadaviek SOPK ministerstvo umožnilo absolventovi učebného odboru
autoopravár – elektrikár možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore strojárstvo –
podnikanie a služby.
sme.sk
>> Na stredných školách pridajú lesníctvo či scénické výtvarníctvo <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, zmienka o SOPK.
hnonline.sk
>> Štát počúva biznis. Stredoškolákom pribudnú nové odbory <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, zmienka o SOPK.
aktualne.sk
>> Nové remeslo: Čo tak vyučiť sa, ako chrániť pred požiarom? <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, zmienka o SOPK.
aktuality.sk
>> Stredoškoláci sa môžu tešiť na nové študijné odbory <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, zmienka o SOPK.
topky.sk
>> Na stredných školách pribudnú nové študijné odbory <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, zmienka o SOPK.
20. 8. 2014
STV JEDNOTKA, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Podnikatelia odmietajú sankcie <<
Čítaná správa:
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná
komora podporili premiéra Roberta Fica v postoji k protiruským sankciám. V liste žiadajú, aby sa našlo iné
riešenie krízy na Ukrajine. Pridali sa tak ku kolegom z Nemecka, ktorí s rovnakou výzvou oslovili nemeckú
kancelárku Angelu Merkelovú.
23. 8. 2014
aktuality.sk
>> Budúci stredoškoláci, pozor! Na školách pribudnú od septembra nové odbory <<
Agentúrna správa TASR o nových odboroch na stredných školách, zmienka o tom, že na základe
požiadaviek SOPK ministerstvo umožnilo absolventovi učebného odboru autoopravár – elektrikár možnosť
pokračovať v nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore strojárstvo – podnikanie a služby.

pluska.sk
>> Študenti, pozor! Pribudli povolania, za ktoré sa môžete vyučiť <<
Agentúrna správa SITA o nových študijných odboroch na stredných školách – od 1. septembra 2014
nadobúda účinnosť vyhláška, ktorá aktualizuje súčasný súbor odborov vzdelávania.
Novela zároveň umožňuje absolventovi učebného odboru autoopravár – elektrikár, pokračovať v
nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore strojárstvo – podnikanie a služby. Žiadala o to Slovenská
obchodná a priemyselná komora.
noviny.sk
>> Stredoškoláci, pozor! Čakajú vás nové odbory <<
Agentúrna správa SITA o nových študijných odboroch na stredných školách (tá istá ako predošlá),
zmienka o tom, že bola akceptovaná požiadavka SOPK.
25. 8. 2014
HOSPODÁRSKE NOVINY (Zaradenie: Podnikanie)
>> Firmy si za zdravie ľudí opäť priplatia <<
Téma. Najbližšie zmeny v biznise
Od júla 2015 sa aj firmy na Slovensku dočkajú trestnej zodpovednosti, ktorú ponesú právnické osoby. Kým
dnes u nás platí iba tzv. nepravá trestná zodpovednosť (možno teda firme zhabať peniaze alebo majetok),
nový zákon zavedie pravú trestnú zodpovednosť. A to vrátane trestov a trestného konania proti firmám. V
rámci tohto zákona sa mení ďalších vyše 70 právnych noriem. V nich sa zavádza preukazovanie
bezúhonnosti právnických osôb podľa vzoru preukazovania bezúhonnosti fyzických osôb, zdôrazňuje
minister spravodlivosti Tomáš Borec. To umožní napríklad z verejných obstarávaní vylúčiť firmy,
prostredníctvom ktorých sa páchajú trestné činy. Proti zákonu majú veľké výhrady podnikatelia, SOPK, ale
aj ďalšie zväzy, tvrdiac, že sa len mechanicky preberajú odporúčania OECD a idú až nad ich rámec
hnporadna.hnonline.sk (Zaradenie: Servisné prílohy)
>> Do firiem sa vráti dozor nad zdravím ľudí <<
Tá istá téma (viď vyššie) ako v printovom vydaní deníka, tentoraz na jeho webe. Zmienka o SOPK
v súvislosti s výhradami podnikateľov k návrhu nového zákona o trestnoprávnej zodpovednosti firiem.
26. 8. 2014
SME (Zaradenie: Opäť v škole)
>> Bude sa dať hlásiť na nové odbory <<
Ministerstvo školstva zaraďuje do sústavy odborov vzdelávania odbory, ktoré si žiada prax a
zamestnávatelia. Novela o stredných školách, ktorá od septembra rozširuje sústavy odborov vzdelávania,
zároveň umožňuje absolventovi učebného odboru autoopravár-elektrikár možnosť pokračovať v
nadstavbovom štúdiu a to v študijnom odbore strojárstvo podnikanie a služby. O túto úpravu požiadala
SOPK.
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Stredoškoláci sa môžu tešiť, na školách vzniknú nové odbory <<
Agentúrna správa SITA o nových študijných odboroch na stredných školách uverejnená na jej
spravodajskom portáli, zmienka o tom, že bola akceptovaná požiadavka SOPK.
Noviny Žiarskej Kotliny (33/2014)
>> Pre stredoškoklákov vzniknú nové odbory <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predošlá, zmienka o SOPK.

27. 8. 2014
TASR
>> P. Mihók je medzi 70 najvplyvnejšími osobnosťami frankofónneho sveta <<
Predsedu SOPK a predsedu Svetovej komorovej federácie Petra Mihóka zaradili do zoznamu 70
najvplyvnejších frankofónnych ľudí na svete (ľudí s najväčším vplyvom vo frankofónnej oblasti). Zoznam je
súčasťou správy o vývoji frankofónie vo svete, ktorú na základe požiadavky francúzskeho prezidenta
Françoisa Hollanda spracoval významný francúzsky politik a filozof Jacques Attali.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> P. Mihók je medzi 70 najvplyvnejšími osobnosťami frankofónneho sveta <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, tentoraz uverejnená na jej spravodajskom portáli.
openiazoch.zoznam.sk
>> P. Mihók je medzi 70 najvplyvnejšími osobnosťami frankofónneho sveta <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá.
sme.sk
>> Mihók je medzi 70 najvplyvnejšími osobnosťami frankofónneho sveta <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá.
aktualne.sk
>> Slovák patrí medzi najvplynejších ľudí frankofónneho sveta <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá.
aktuality.sk
>> Peter Mihók patrí medzi najvplynejších ľudí vo frankofónnych krajinách <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá.
+ FOTO predsedu SOPK Petra Mihóka
RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Peter Mihók je na zozname 70 najvplyvnejších frankofónnych ľudí na svete <<
Čítaná správa:
Predsedu Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory a predsedu Svetovej komorovej federácie
Petra Mihóka zaradili do zoznamu 70-ich najvplyvnejších frankofónnych ľudí na svete, teda ľudí s
najväčším vplyvom vo frankofónnej oblasti
Táto správa bola uverejnená aj tu:
http://www.nextfuture.sk/ekonomika/novinky/peter-mihok-je-medzi-70-najvplyvnejsimi-osobnostamifrankofonneho-sveta/
http://www.i-news.sk/1576907/peter-mihok-patri-medzi-70-najvplyvnejsich-ludi-vo-frankofonnych-krajinach/

