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1. 2. 2018
Trend
Poistný odvod mení len názov, zlý obsah zostáva
Téma: Málokedy sa stáva, aby si úradníci priznali chybu oficiálne. Tí z rezortu financií dali svoje priznanie
priamo do dôvodovej správy. V novele zákona, ktorý má zmeniť poistný odvod na daň, hovoria, že odvod
(ktorý oni sami vytvorili narýchlo pred koncom roka 2016) je ,,nesystémový a neefektívny". Prakticky hneď
po jeho spustení na začiatku roka 2017 začali s poisťovňami rokovať, ako ho zmeniť na štandardnejší
systém. Výsledkom mala byť v lete ohlásená daň.
Hneď niekoľko subjektov v pripomienkach tlačí na to, aby sa daň vyberala osobitne, len ako samostatná
prirážka k poistnému. Ako pripomína SOPK, bolo by to jednoduchšie aj kvôli samostatnému zúčtovaniu
dane, keďže poistné samotné je daňový náklad.
6. 2. 2018
Kysucké noviny
Úspešnú školu v Kysuci čakajú novinky
Rozhovor s riaditeľom jednej z najväčších dynamicky sa rozvíjajúcich stredných odborných škôl v
Žilinskom kraji Milanom Válekom o aktivitách a novinkách, ktoré Spojenú školu v Kysuckom Novom Meste
čakajú.
„Naša snaha bola ocenená aj Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. V roku 2016 u nás
úspešne zavŕšili proces certifikácie vzdelávania a ako jediná škola v kraji môžeme používať označenie
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku.
Chápeme to ako ocenenie našej kvalitnej práce. Prináša nám to marketingové výhody pri získavaní
záujmu žiakov o štúdium u nás.“
7. 2. 2018
Profit
Technická univerzita v Košiciach, ekonomická fakulta
Rozhovor s dekanom fakulty Michalom Šoltésom.
Spolupráca s praxou je jedným z kľúčových faktorov úspechu. Spolupráca s našimi partnermi je na
rôznych úrovniach, od prednášok odborníkov, cez garanciu kurzov a predmetov, poskytovanie stáží,
exkurzií a praxí, vedenie spoločných záverečných prác. Spolupracujeme nielen s firmami, ale aj so
združeniami a inštitúciami ako Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská komora
daňových poradcov, Národná banka Slovenska či Slovenská akadémia vied.
TASR
M. Dušanič: Modernizácia armády musí byť v súlade so zákonom a v záujme krajiny
Téma: Nákupy vojenskej techniky musia byť v prvom rade v medziach zákona, v záujme občanov, krajiny
a jej ekonomiky. Taktiež by takéto nákupy mali byť v súlade so strategickými dokumentmi a cieľmi
Slovenskej republiky. Pre TASR to vyhlásil predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP)
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Martin Dušanič v súvislosti s diskusiou o
modernizácii ozbrojených síl.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Dušanič: Modernizácia armády musí byť v súlade so zákonom
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP)
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Martin Dušanič.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Dušanič: Modernizácia armády musí byť v súlade so zákonom
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP)
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Martin Dušanič.

hlavne.sk
Modernizácia armády musí byť v súlade so zákonom a v záujme krajiny, vyhlásil Dušanič
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP)
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Martin Dušanič.
hlavne spravy.sk
Dušanič: Modernizácia armády musí byť v súlade so zákonom a v záujme krajiny
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP)
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Martin Dušanič.
8. 2. 2018
Plus jeden deň
Modernizácia armády musí byť v záujme krajiny
Tá istá správa ako predchádzajúca z predošlého dňa, citovaný predseda Sekcie výrobcov obranného
priemyslu (SVOP) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Martin Dušanič.
Trend
Príplatky zdvihnú platy vo fabrikách. Zaplatia to firmy a spotrebitelia
Téma: Vláda si pre priemysel pripravila na tento a budúci rok nepríjemné prekvapenie. Aj napriek tomu, že
cena práce je na Slovensku najvyššia spomedzi krajín V4, od mája ešte porastie. Okrem rastu minimálnej
mzdy to spôsobí najmä zvýšenie príplatkov za prácu, ktoré radikálne zdvihnú náklady na ňu. Slovensko
pritom už prestáva byť krajinou s lacnou pracovnou silou.
Článok vychádza z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a z výsledkov ekonomického
prieskumu, ktoré SOPK predstavila na konferencii 23.1.2018.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
Trend
Únia chystá veľkú plastovú revolúciu
Téma: Brusel chystá veľké zmeny, ktoré pocítia výrobcovia i spotrebitelia vo všetkých segmentoch. Nová
plastová stratégia EK navrhuje, aby do roku 2030 boli všetky plastové obaly v EÚ recyklovateľné, výrazne
sa obmedzilo používanie jednorazových plastov a minulosťou by mali byť aj mikroplasty v kozmetike.
Ako naplniť ambiciózne európske ciele, čo robiť s vyprodukovaným recyklátom a aké to bude mať
ekonomické dosahy, dnes ešte nikto presne nevie. „Je predčasné vyjadrovať sa ku konkrétnym krokom,“
vyhlásil predseda SOPK Peter Mihók. V zásade však bruselskú plastovú stratégiu víta, aj keď pripúšťa
dodatočné náklady pre priemysel. „V prípade, že sa obmedzí, prípadne zastaví výroba niektorých druhov
plastov a zatvoria sa prevádzky, bude treba riešiť nezamestnanosť a rekvalifikáciu pracovníkov v
plastárskom priemysle.“ Zároveň však vidí aj potenciál na vytvorenie nových inovatívnych odvetví.
topky.sk
ROZHOVOR: Predseda obchodnej komory o armádnych nákupoch: Hrozí krach zbrojárstva?
Predseda SOPK Peter Mihók apeluje na výrobu obrannej techniky na Slovensku, je to podľa neho z
pohľadu stratégie, ekonomiky a bezpečnosti občanov výhodné. „Ak chceme predávať slovenské zbraňové
systémy aj v zahraničí, musíme ich mať v prvom rade zavedené vo vlastnej armáde. Inak to nefunguje,“
hovorí pre topky.sk.
Rozhovor.
9. 2. 2018
webnoviny.sk
Šéf obchodnej komory k zbrojárstvu: Vrazia si Slováci dýku do chrbta?
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o zbrojárskej výrobe na Slovensku, ktorý
poskytol portálu www.topky.sk.
Peter Mihók v rozhovore pre Topky.sk vyjadril svoj názor na medzinárodný tender, ktorý bol vyhlásený pri
nákupe zbraní pre Slovensko. Podľa jeho slov, ak sa štát postaví domácim zbrojárskym podnikom
chrbtom, môžeme byť svedkami ďalšej vlny konverzie.

finweb.hnonline.sk
Mihók: Ak sa štát zbrojárom otočí chrbtom, už sa Slováci nebudú môcť vyhovárať na Havla
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o zbrojárskej výrobe na Slovensku, ktorý
poskytol portálu www.topky.sk.
Podľa šéfa SOPK by nemala ísť snaha o vysúťaženie obrnených vozidiel v tendri na úkor slovenského
priemyslu.
12. 2. 2018
Hospodárske noviny
Firmy zaplatia licenciu naposledy
Téma: Aj keď licencie v tomto roku skončili, právnické osoby ju za zdaňovacie obdobie roku 2017 ešte
musia uhradiť. Nebudú ju platiť až za zdaňovacie obdobie začaté od januára 2018.
Jeden z najlepších daňových nástrojov, ktorý s minimálnymi administratívnymi nákladmi prispieval k väčšej
daňovej spravodlivosti. Takto zhodnotili analytici Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií daňové
licencie.
Išlo o plošné a nesystémové riešenie, reagoval predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav
Vaškovič. Podnikatelia totiž platili daň štátu na základe administratívneho rozhodnutia bez ohľadu na to, či
pri svojom hospodárení dosiahli zisk.
+ ďalšie citácie Ladislava Vaškoviča k téme
14. 2. 2018
TASR
Košice: Zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu rokovali s firmami z kraja
Téma: Aktuálny stav v automobilovom priemysle, komunikácia s vládou, ako i duálne vzdelávanie boli
témy, ktorými sa v Košiciach zaoberali zástupcovia ZAP SR a dodávatelia automobilového priemyslu z
východného Slovenska. SOPK v Košiciach pre nich zorganizovala pracovné stretnutie.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Košickej RK SOPK Igor Cap.
TASR
Oznámenie: Diskusia o zachovaní a propagácii kultúrneho dedičstva
Téma: Rok 2018 je vyhlásený za rok Európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci programu Interreg –
Stredná Európa, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa aj na Slovensku realizujú
projekty, ktorých cieľom je zachovanie aj zhodnotenie nášho kultúrneho dedičstva. Do projektu ARTISTIC
– Zhodnotenie nehmotného kultúrneho dedičstva pre miestny udržateľný rozvoj v regiónoch strednej
Európy je zapojená ako partner aj Trenčianska RK SOPK, ktorá organizuje vo štvrtok 15. februára o
10.00 h v kaviarni Štefánik na Hviezdoslavovej 16 v Trenčíne neformálne stretnutie zástupcov inštitúcií,
ktoré aktívne pôsobia v oblasti zachovania propagácie kultúrneho dedičstva v Trenčianskom kraji a okolí.
19. 2. 2018
TASR
Prezident Andrej Kiska odcestoval na oficiálnu návštevu Rakúska
Téma: Výberová chronológia oficiálnych vzťahov medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou na
úrovni hláv štátov
5. júna 2012 – Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer s
manželkou Margit. Prezidentský pár zavítal do Bratislavy na pozvanie slovenského najvyššieho ústavného
činiteľa Ivana Gašparoviča. Ich vzájomné rokovanie potvrdilo bezproblémový politický dialóg oboch krajín.
K zintenzívneniu hospodárskej spolupráce malo prispieť aj ekonomické fórum organizované Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, na ktorom vystúpili obaja štátnici s príhovormi.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Prezident Andrej Kiska odcestoval na oficiálnu návštevu Rakúska
Tá istá výberová chronológia oficiálnych vzťahov medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou na
úrovni hláv štátov, informácia o tom, že pri príležitosti oficiálnej návštevy rakúskeho prezidenta Heinza
Fischera na Slovensku 5. 6. 2012 zorganizovala SOPK
ekonomické fórum.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Prezident Andrej Kiska odcestoval na oficiálnu návštevu Rakúska
Tá istá výberová chronológia oficiálnych vzťahov medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou na
úrovni hláv štátov, informácia o tom, že pri príležitosti oficiálnej návštevy rakúskeho prezidenta Heinza
Fischera na Slovensku 5. 6. 2012 zorganizovala SOPK
ekonomické fórum.
dobrenoviny.sk
Prezident Andrej Kiska odcestoval na oficiálnu návštevu Rakúska
Tá istá výberová chronológia oficiálnych vzťahov medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou na
úrovni hláv štátov, informácia o tom, že pri príležitosti oficiálnej návštevy rakúskeho prezidenta Heinza
Fischera na Slovensku 5. 6. 2012 zorganizovala SOPK
ekonomické fórum.
21. 2. 2018
TASR
Firmy sa môžu prihlásiť do súťaže o Veľkú cenu SOPK
Správa o súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní, ktorou SOPK ako
jediná inštitúcia na Slovensku oceňuje etické správanie podnikateľských subjektov, etiku v podnikateľskej
činnosti.
Pripomienka uzávierky na podávanie prihlášok do súťaže (28.2.2018).
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: Súťaž je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej
verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne, že etika je samozrejmou súčasťou
podnikateľského života. Je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú
spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.
Takýchto ľudí si treba vážiť.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Firmy sa môžu prihlásiť do súťaže o Veľkú cenu SOPK
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní, pripomienka uzávierky prihlášok, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Firmy sa môžu prihlásiť do súťaže o Veľkú cenu SOPK
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní, pripomienka uzávierky prihlášok, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Firmy sa môžu prihlásiť do súťaže o Veľkú cenu SOPK
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní, pripomienka uzávierky prihlášok, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
OTS: Do súťaže Veľká cena SOPK za etiku v podnikaní sa možno prihlásiť do 28. februára
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach, ale podrobnejšie informácie o súťaži Veľká cena SOPK za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní, pripomienka uzávierky prihlášok, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
22. 2. 20185
cestovatel.eu
Prepájanie stredísk v Tatrách?
Blog
Téma: Aktuálnym problémom horských stredísk všade na svete je, ako zvládnuť rastúci počet
návštevníkov s čo najmenším dopadom na prírodné prostredie. Kľúčovou oblasťou sa stáva dopravná
obslužnosť, a tiež snaha o znižovanie neekologickej automobilovej dopravy. Túto výzvu riešia aj strediská
vo Vysokých Tatrách, kde sa spolu s rastom návštevnosti každoročne zvyšuje aj počet dopravne kritických

dní. Odborné fórum Ekologická doprava = lepšia budúcnosť Tatier si dalo za cieľ priniesť medzinárodné
inšpirácie z oblasti ekologických foriem dopravy a otvoriť diskusiu o vhodných dopravných riešeniach pre
Tatry. Podujatie zorganizovala spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) v spolupráci s odborným
partnerom Prešovskou RK SOPK
23. 2. 2018
Hospodárske noviny
Etika v biznise sa cení. Už šestnásty rok
Dve tretiny novinovej strany venované súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hnonline.sk
Etika v biznise sa cení. Už šestnásty rok
Tá istá téma – Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
26. 2. 2018
TASR
Tohtoročnou prioritou TRK SOPK sú smart spoločnosti a inteligentný priemysel
Správa o Valnom zhromaždení členov Trenčianskej RK SOPK. Citovaný riaditeľ regionálnej komory Ján
Václav.
openiazoch.zoznam.sk
Tohtoročnou prioritou TRK SOPK sú smart spoločnosti a inteligentný priemysel
Tá istá správa o Valnom zhromaždení členov Trenčianskej RK SOPK. Citovaný riaditeľ regionálnej
komory Ján Václav.
Nitrianske noviny
Prax aj uplatnenie našich žiakov v zahraničí
Profil školy.
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra je odborná škola zameraná na prípravu žiakov v
učebných odboroch kuchár, čašník servírka, hostinský hostinská, študijných odboroch kuchár, čašník
servírka a služby v cestovnom ruchu a v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. V
učebných odboroch žiaci získajú výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, v študijných odboroch
výučný list, maturitné vysvedčenie. Pridanou hodnotou po ukončení štúdia je získanie osvedčenia o
odbornej spôsobilosti SOPK.
Trenčianske noviny
V kraji sa snažia o záchranu kultúrneho dedičstva
Téma: Rok 2018 je vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva. O budúcnosti nehmotného
kultúrneho dedičstva diskutovali v Trenčíne zástupcovia niekoľkých kultúrnych organizácií. Výstupom ich
stretnutí môže byť vznik platformy, prostredníctvom ktorej budú ľudia finančne prispievať na organizovanie
podujatí regionálneho významu.
Partnerom trojročného projektu je Trenčianska RK SOPK. „Diskutujeme, akým spôsobom sú
manažované a pripravované akcie a akým spôsobom sú spracované publikácie zamerané na kultúru.
Diskutujeme o potenciáli, o možnostiach, ktoré by pomohli podporiť nehmotné kultúrne dedičstvo, kultúru,
tradície,“ ozrejmil riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
27. 2. 2018
Novohradské noviny
Odborná škola vo Fiľakove investuje vyše 800-tisíc eur do nového vybavenia
Profil: Stredná odborná škola – Szakközépiskola vo Fiľakove.
Na záver štúdia absolventi vykonajú záverečné skúšky. Získajú vysvedčenie a výučný list. Tí, ktorí
dosiahnu celkové hodnotenie prospel s vyznamenaním alebo prospel veľmi dobre, získajú aj
medzinárodný certifikát SOPK o odbornej kvalifikovanosti.

TASR
P. Mihók: Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK
Správa o Valnom zhromaždení Trenčianskej RK SOPK.
CHYBA!! Skutočným respondentom bol predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris
Paulen, nie predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK
Správa o Valnom zhromaždení Trenčianskej RK SOPK.
CHYBA!! Skutočným respondentom bol predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris
Paulen, nie predseda SOPK Peter Mihók.
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P. Mihók: Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK
Správa o Valnom zhromaždení Trenčianskej RK SOPK.
CHYBA!! Skutočným respondentom bol predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris
Paulen, nie predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK
Správa o Valnom zhromaždení Trenčianskej RK SOPK.
CHYBA!! Skutočným respondentom bol predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris
Paulen, nie predseda SOPK Peter Mihók.
hlavnespravy.sk
Mihók: Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK
Správa o Valnom zhromaždení Trenčianskej RK SOPK.
CHYBA!! Skutočným respondentom bol predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris
Paulen, nie predseda SOPK Peter Mihók.
hlavne.sk
Mihók: Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK
Správa o Valnom zhromaždení Trenčianskej RK SOPK.
CHYBA!! Skutočným respondentom bol predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris
Paulen, nie predseda SOPK Peter Mihók.
28. 2. 2018
V médiách vyšla oprava agentúrnej správy z predchádzajúceho dňa o Valnom zhromaždení Trenčianskej
RK SOPK, kde bol citovaný predseda SOPK Peter Mihók, hoci skutočným autorom výrokov bol predseda
Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen. Chybu urobil redaktor TASR.
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P. Mihók: Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK
Ekonomická redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "P. Mihók: Vláda a politický systém veľmi
málo počúvajú hlas SOPK", vydanej 27. februára o 15.09 h, opravili v titulku a celom texte správy meno a
funkciu:
„predseda SOPK Peter Mihók“
Správne má byť: „predseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK Boris Paulen“ Za
chybu sa ospravedlňujeme.
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