SOPK v médiách – máj 2012
2. 5. 2012
STV Dvojka, 21.30 hod., Komentáre
>>Programové vyhlásenie vlády v parlamente<<
Vyjadrenie štátneho tajomníka ministerstva financií Petra Pellegriniho, že
„...programové vyhlásenie vlády je výsledkom desiatok debát a konzultácií
jednotlivých ministrov s jednotlivými sociálnymi partnermi, a to nielen v tom úzkom
ponímaní, ako sú zamestnanci a zamestnávatelia, ale ja predstavitelia samospráv,
SOPK, ...“
9. 5. 2012
Podtatranské noviny, 19/2012
>>Šťastná trinástka<<
Článok o 13. ročníku celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania
s medzinárodnou účasťou Tatra Expo, ktorú pripravuje Spiš-View-Trading, s. r. o. +
zmienka o tom, že záštitu nad výstavou v tomto roku prevzal primátor Popradu
Andrej Danko, predseda SOPK Peter Mihók a Slovenská živnostenská komora.
14. 5. 2012
Novohradské noviny, 19/2012
>>Rozvoj samosprávy závisí od prosperity regiónu<<
Rozhovor so starostom obce Mýtna Pavlom Greksom, ktorý v súvislosti s regiónom
Lučenca spomína dôležitú úlohu regionálnej komory SOPK (v tomto prípade
Banskobystrickej).
16. 5. 2012
TASR
>>VLÁDA: Legislatívna rada vlády má nové zloženie<<
Agentúrna správa zo zasadnutia vlády, ktorá odvolala 8 z dovtedajších 11 členov
Legislatívnej rady vlády. Menný zoznam nových členov LRV – členom je aj člen
Predsedníctva Rozhodcovského súdu SOPK František Poredoš.
teraz.sk
>>Legislatívna rada vlády má nové zloženie, odvolala Luciu Žitňanskú<<
Správa zo zasadnutia vlády, ktorá odvolala 8 z dovtedajších 11 členov Legislatívnej
rady vlády. Menný zoznam nových členov LRV – členom je aj člen Predsedníctva
Rozhodcovského súdu SOPK František Poredoš.
(Spravodajský portál agentúry TASR)
hnonline.sk
>>Legislatívna rada vlády má nové zloženie<<

Správa zo zasadnutia vlády, ktorá odvolala 8 z dovtedajších 11 členov Legislatívnej
rady vlády. Menný zoznam nových členov LRV – členom je aj člen Predsedníctva
Rozhodcovského súdu SOPK František Poredoš.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
sme.sk
>>Legislatívnu radu povedie minister Borec<<
Za člena LRV bol vymenovaný aj František Poredoš (člen Predsedníctva
Rozhodcovského súdu SOPK).
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
17. 5. 2012
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>>Ceny znova postráži Cenová rada<<
Minister pôdohospodárstva chce už v najbližších týždňoch vytvoriť Cenovú radu.
Mala by si posvietiť na ceny potravín. Pôvodná Cenová rada vznikla v roku 2008.
Dohliadla na vývoj cien pri prechode na euro."
Predseda SOPK Peter Mihók, bývalý predseda Cenovej rady: „Ja vidím cestu cez
skôr ochranu domáceho trhu pred nekvalitnými potravinami a v určitej podpornej
politike pre slovenských výrobcov potravín, čiže poľnohospodárov, to je cesta, ale
určite nie Cenová rada.“
motornews.sk
>>Ako „Spoľahlivý dopravca“ bojoval s krádežami v cestnej doprave<<
Bilancia prvých štyroch mesiacov medzinárodnej kampane proti krádežiam
a prepadnutiam v cestnej doprave pod názvom „Spoľahlivý dopravca“. K iniciatíve sa
okrem iných pripojila aj SOPK.
18. 5. 2012
Lučenecké ECHO, 05/2012
>>Rozvoj samosprávy závisí od prosperity regiónu<<
Rozhovor so starostom obce Mýtna Pavlom Greksom, ktorý v súvislosti s regiónom
Lučenca spomína dôležitú úlohu regionálnej komory SOPK (v tomto prípade
Banskobystrickej).
Rádio Slovensko, 12.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Cenová rada, ktorá za prvej vlády Roberta Fica mala zabrániť nárastu cien pri
prechode na novú menu, by mohla byť opäť realitou<<
Bývalý predseda Cenovej rady (predseda SOPK Peter Mihók) pripomína, že
Cenová rada v minulom období vznikala pri prechode na euro, teda za úplne iných
okolností, ako sú teraz.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Dnes je situácia iná. Osobne nevidím veľký význam
zavádzania Cenovej rady, pretože v prvom rade je tu trh.“ Peter Mihók uprednostňuje
skôr štandardnú ochranu trhu, ktorú vysvetľuje nasledovne: „Ktorá je zameraná
hlavne na vzťah kvalita a cena. To znamená, akonáhle kontrola zistí, že kvalita
nezodpovedá cene, napr. saláma nemá ten obsah mäsa, ktorý má mať, na to sú
štandardné nástroje. Tie sa neriešia cez cenovú politiku. Tie sa riešia cez vylúčenie
takého výrobku z trhu.“

19. 5. 2012
Pravda
>>Viac sa zdania bohatí, banky a luxusné vily<<
Partneri vlády na rokovaniach vylúčili viaceré úvahy, ako napr. plošný rast dane z
príjmov pre bežných zamestnancov. „Je proti tomu politický odpor. Bol to len jeden z
technokratických návrhov. Muselo by sa pristúpiť k zavedeniu vyššej odpočítateľnej
položky, to by potom samotná daň nebola efektívna. Ak zvyšovanie, tak
progresívne,“ potvrdil predseda SOPK Peter Mihók.
20. 5. 2012
pravda.sk
>>Viac sa zdania bohatí, banky a luxusné vily<<
Partneri vlády na rokovaniach vylúčili viaceré úvahy, ako napr. plošný rast dane z
príjmov pre bežných zamestnancov. „Je proti tomu politický odpor. Bol to len jeden z
technokratických návrhov. Muselo by sa pristúpiť k zavedeniu vyššej odpočítateľnej
položky, to by potom samotná daň nebola efektívna. Ak zvyšovanie, tak
progresívne,“ potvrdil predseda SOPK Peter Mihók.
22. 5. 2012
Pravda
>>O Rade sú pochybnosti. Fico v nej vidí stabilitu<<
Komentár o relevantnosti Rady solidarity a rozvoja a v ňom zmienka o tom, že
členom rady je aj SOPK.
pravda.sk
>>O Rade sú pochybnosti, Fico v nej vidí stabilitu<<
Komentár o relevantnosti Rady solidarity a rozvoja a v ňom zmienka o tom, že
členom rady je aj SOPK.
23. 5. 2012
profivodic.sk
>>Ako „Spoľahlivý dopravca“ bojoval s krádežami v cestnej doprave<<
Bilancia prvých štyroch mesiacov medzinárodnej kampane proti krádežiam
a prepadnutiam v cestnej doprave pod názvom „Spoľahlivý dopravca“. K iniciatíve sa
okrem iných pripojila aj SOPK a jej predstavitelia vystúpili na doteraz
zorganizovaných konferenciách.
TASR
>>ENERGIA: Predstavenstvu Slovenských elektrární bude opäť predsedať Paolo
Ruzzini<<
Informácia o riadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární + zoznam členov
predstavenstva a členov dozornej rady. Členom dozornej rady je aj predseda SOPK
Peter Mihók.
teraz.sk
>>Predstavenstvu Slovenských elektrární bude opäť predsedať P. Ruzzini<<

Informácia o riadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární + zoznam členov
predstavenstva a členov dozornej rady. Členom dozornej rady je aj predseda SOPK
Peter Mihók.
(spravodajský portál agentúry TASR)
sme.sk
>>Predstavenstvu elektrární bude opäť predsedať Ruzzini<<
Informácia o riadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární + zoznam členov
predstavenstva a členov dozornej rady. Členom dozornej rady je aj predseda SOPK
Peter Mihók.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Parlamentný kuriér, 205, 206/2012
>>Slovenské istoty a neistoty<<
Rozsiahly článok o jednotlivých členoch vlády.
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský – Všetky zamestnávateľské zväzy vyslovili
podporu pánovi Malatinskému, či je to Klub 500, či je to RÚZ, či je to Aliancia
zamestnávateľských zväzov, alebo SOPK.
Minister spravodlivosti Tomáš Borec – Jedno z najväčších prekvapení novej vlády...
Pôsobil aj v Rozhodcovskom súde SOPK.
24. 5. 2012
energia.sk
>>Slovenské elektrárne: Riadne valné zhromaždenie schválilo finančnú uzávierku za
rok 2011<<
Informácia o riadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární + zoznam členov
predstavenstva a členov dozornej rady. Členom dozornej rady je aj predseda SOPK
Peter Mihók.
euractiv.sk
>>Slovenské elektrárne: Riadne valné zhromaždenie schválilo finančnú uzávierku za
rok 2011<<
Informácia o riadnom valnom zhromaždení Slovenských elektrární + zoznam členov
predstavenstva a členov dozornej rady. Členom dozornej rady je aj predseda SOPK
Peter Mihók.
TA3
>>Debata s Petrom Mihókom<<
Predseda SOPK Peter Mihók: hosť v štúdiu TA3, 30-minútová debata naživo
Niektoré témy:
∞ Relevantnosť Rady solidarity a rozvoja a sila podnikateľského hlasu na jej
rokovaniach
∞ Priority podnikateľskej sféry
∞ Vyššie dane pre firmy
∞ Zákonník práce a trh práce
∞ Šetrenie a hospodársky rast
∞ Veľké investície – význam infraštrukturálnych projektov pre Slovensko
∞ Reforma systému vzdelávania
∞ Ako sa podniká dnes na Slovensku

25. 5. 2012
JOJ, 17.00 hod., Noviny o 17.00
>>Grécko asi opustí eurozónu<<
Predseda SOPK Peter Mihók: „Pre Slovensko nehrozí osobitné nebezpečenstvo
z hľadiska stability, naviac Grécko nie je až takým významným ,obchodným
partnerom.“
STV Jednotka, 16.00 hod., Správy STV
>>Ministerstvo financií pripravuje novú registračnú daň na automobily<<
Príspevok o jednom z konsolildačných opatrení, o ktorom diskutovala Rada solidarity
a rozvoja.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k novej dani: „Ona nemá svoje
opodstatnenie a určite ja ako člen rady sa budem stavať proti takejto dani, pretože
dnes vychádzať z toho, že čím lacnejšie auto alebo čím nižšia kubatúra, tým nižší
poplatok, je podľa mňa nezmyselné.“
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>>Autá zaťaží nová registračná daň<<
Príspevok o jednom z konsolildačných opatrení, o ktorom diskutovala Rada solidarity
a rozvoja.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka:
▫ K novej dani: „Ona nemá svoje opodstatnenie a určite ja ako člen rady sa budem
stavať proti takejto dani.“
▫ K očakávanému výnosu niekoľkých desiatok miliónov eur: „To sa dá obchádzať
rôznymi spôsobmi, že zaregistrujem auto v Českej republike, každý má nejakú firmu
v okolitých štátoch, čiže napokon ten výnos sa nemusí vôbec dostaviť.“
30. 5. 2012
Hospodárske noviny
>>Spolupráca univerzity s praxou prináša efekty<<
Príspevok rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Rudolfa Siváka.
V krátkom CV zmienka o tom, že je od roku 2010 viceprezident Slovenskej rektorskej
konferencie a podpredseda Hospodárskeho a sociálneho výboru SR, člen
Predstavenstva SOPK a predseda Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.
31. 5. 2012
sme.sk
>>Medzinárodná strojárska súťaž odborných vedomostí a praktických zručností
v Považskej Bystrici<<
Súťaž organizuje Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici v spolupráci
s firmou PSL Považská Bystrica a Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou. Súťažilo niekoľko desiatok žiakov zo Slovenska, ale aj Česka či Nemecka.

