SOPK v médiách – december 2014
3. 12. 2014
TASR
>> Michalovi Kováčovi a Petrovi Mihókovi udelila EU titul Doctor honoris causa <<
Rektor Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD, dnes na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady udelil titul Doctor honoris causa prvému prezidentovi samostatnej SR Michalovi
Kováčovi a predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petrovi Mihókovi.
teraz.sk
>> M. Kováčovi a P.Mihókovi udelili titul Doctor honoris causa <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o predsedovi SOPK
Petrovi Mihókovi.
teraz.sk
>> M. Kováčovi a P.Mihókovi udelila EU titul Doctor honoris causa <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o predsedovi SOPK
Petrovi Mihókovi.
teraz.sk (Zaradenie: Školský servis)
>> M. Kováčovi a P.Mihókovi udelila EU titul Doctor honoris causa <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o predsedovi SOPK
Petrovi Mihókovi.
pluska.sk
>> Prvý prezident Michal Kováč dostal prestížny titul. Prekvapil ho <<
Tá istá agentúrna správa TASR, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
STVJednotka, 19.00 Správy RTVS
>> Čestný titul pre Michala Kováča <<
Tá istá správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi
Mihókovi.
5. 12. 2014
TASR
>> MŠVVaŠ SR: Rokovanie má priniesť doplnky k zámeru zákona o ďalšom vzdelávaní <<
Agentúrna správa – avízo rokovania zástupcov ministerstva školstva so zástupcami zamestnancov
a zamestnávateľov. Tí predložia na stretnutí pripomienky a návrhy doplnkov k vecnému zámeru zákona.
Informácia o tom, že jedným z partnerov Memoranda je SOPK.
teraz.sk (Zaradenie: Školský servis)
>> Rozvoj ďalšieho vzdelávania za podpory Memoranda o spolupráci <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o SOPK.
7. 12. 2014
STV Jednotka, 19.00 Správy RTVS
>> Slováci ročne vyhodia milión ton jedla <<
Téma: Slovenskí obchodníci si myslia, že by sme sa mali inšpirovať v krajinách, kde na charitu venujú
múku, cukor či konzervy po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti. Prípadne sa môžu ďalej predávať. Na
Slovensku je to však striktne zakázané.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Pokiaľ aj v iných veciach ideme cestou európskej legislatívy, aj tu by
sme, myslím si, mohli nájsť tú správnu cestu pre slovenských spotrebiteľov, ale aj pre obchod. Musel by
sa vytvoriť systém zberných miest, kde by mohli najmä domácnosti trebárs aj cez separovaný zber
dodávať tieto potraviny.“

8. 12. 2014
Naše Novosti (48/2014)
>> Stredná odborná škola stavebná – Épitészeti Szakkőzépiskola v Nových Zámkoch <<
Spustením študijného odboru stavebnej priemyslovky STAVITEĽSTVO sa Stredná odborná škola
stavebná Építészeti Szakközépiskola (SOŠs – ÉSzKI) priblížila vyššiemu „levelu“.
Škola spolupracuje s viacerými profesijnými organizáciami: cechom strechárov, maliarov, Slovenskou
živnostenskou komorou, SOPK.
Rádio Frontinus, 11.00 Regionál Rádia Frontinus
>> Súťaž vedomostí a zručností žiakov obchodných akadémií z celého Slovenska <<
Z iniciatívy obchodných akadémií, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, krajskej komory
v Žiline, sa 10. a 11. decembra uskutoční na Obchodnej akadémii Veľká okružná v Žiline súťaž vedomostí
a zručností žiakov obchodných akadémií z celého Slovenska. Pred viac ako 20 rokmi sa konala pravidelne
pre všetky stredné odborné školy a teraz sa tradícia obnovuje.
9. 12. 2014
TASR
>>MŠVVŠ SR: Rozvoj ďalšieho vzdelávania za podpory Memoranda o spolupráci <<
Agentúrna správa o stretnutí členov Memoranda o spolupráci pri rozvoji ďlšieho vzdelávania. Hlavným
bodom programu bol vecný zámer Zákona o ďalšom vzdelávaní. Informácia o tom, že jedným z partnerov
memoranda je SOPK.
11. 12. 2014
Prešovský večerník
>> Moderná a jedinečná škola: Novinkou je nástenná maľba v architektúre <<
Profil Strednej odbornej školy podnikania v Prešove. Informácia o tom, že škola je držiteľom certifikátu ISO
normy kvality, získala certifikát Prešovskej univerzity ako cvičná škola pre budúcich učiteľov, ktorí na jej
pôde vykonávajú prax. V tomto roku sa môže pochváliť aj čestným uznaním SOPK.
TASR
>> OZNÁMENIE: Minister Pavol Pavlis sa zúčastní na konferencii zameranej na export <<
Avízo – MH SR v spolupráci s EXIMBANKOU SR pripravili 2. ročník konferencie zameranej na podporu
exportu – predovšetkým na domáce stredne veľké podniky, ale aj segment malého a stredného podnikania
(MSP). V panelovej diskusii zaznejú vystúpenia štátnych tajomníkov ministerstiev hospodárstva, financií,
školstva, zahraničných vecí, zástupcov SOPK, AZZZ SR, RÚZ a Klubu 500. Informácia o tom, že na
tlačovej konferencii sa okrem iných zúčastní aj predseda SOPK Peter Mihók.
12. 12. 2014
TASR
>> SOPK: Prioritou obchodných komôr SR a ČR je dobudovanie dopravného prepojenia <<
Agentúrna správa zo stretnutia členov Predstavenstva SOPK a vedenie Hospodárskej komory Českej
republiky. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
TASR
>> OTS: Elektronizácia medzinárodného obchodu <<
Finančná správa spustí 15. decembra 2014 do prevádzky Národný projekt – Elektronické služby
Centrálneho elektronického priečinka (ES CEP). Nový informačný systém výrazne zjednoduší
podnikateľom, ale i príslušným štátnym organizáciám viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom,
vývozom a tranzitom tovaru.
Do projektu sa okrem ministerstiev zapojila aj Slovenská obchodná a priemyselná komora spolu so
Zväzom logistiky a zasielateľstva (ZLZ) Slovenskej republiky.
teraz.sk
>> Elektronizácia medzinárodného obchodu <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o SOPK.

15. 12. 2014
itnews.sk (Zaradenie: Informatizácia)
>> Finančná správa spustila do prevádzky elektronizáciu medzinárodného obchodu <<
Tá istá správa, ktorú deň predtým uverejnila tlačová agentúra TASR, informácia o tom, že do projektu CEP
sa zapojila aj SOPK
svet-komunikacie.sk (Zaradenie: Internet a siete)
>> ES CEP: Oddnes v prevádzke <<
Tá istá správa, ktorú deň predtým uverejnila tlačová agentúra TASR, informácia o tom, že do projektu CEP
sa zapojila aj SOPK
TASR
>> Novela zákona o rozhodcovských súdoch prináša značné riziká <<
Hoci od 1. januára 2015 začne platiť nová právna úprava pre zriaďovanie a činnosť stálych
rozhodcovských súdov, nerieši zásadné problémy, ktoré spôsobovala súčasná právna norma. Zachovala
sa totiž možnosť zriaďovania stálych rozhodcovských súdov bez toho, aby bolo presne určené, ktoré
právnické osoby môžu takéto súdy zriaďovať. Uviedli to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi
predseda Rozhodcovského súdu SOPK, dekan Právnickej fakulty UK Pavol Kubíček a predseda
SOPK Peter Mihók.
teraz.sk
>> Novela zákona o rozhodcovských súdoch prináša značné riziká <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný predseda
Rozhodcovského súdu SOPK Pavol Kubíček a predseda SOPK Peter Mihók.
STV Jednotka, 19.00 Správy RTVS
>> Spotrebiteľské spory po novom <<
Téma: O spotrebiteľských sporoch, napríklad o nesplatených úveroch, budú môcť od januára rozhodovať
iba rozhodcovské súdy s licenciou od ministerstva spravodlivosti.
Bežné obchodné spory napríklad medzi firmami budú aj naďalej riešiť rozhodcovské súdy tak ako doteraz.
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore sa nepáči, že ich je na Slovensku veľa, viac ako sto.
Nezmení to podľa nej ani novela, ktorá nadobudne účinnosť od prvého januára. Umožňuje totiž, aby
rozhodcovské súdy zriaďovali záujmové združenia právnických osôb. SOPK tvrdí, že takéto rozhodcovské
súdy často nie sú nezávislé a nestranné. Ich rozhodnutia majú pritom rovnakú váhu ako rozhodnutia
všeobecných súdov."
Pavol Kubíček, predseda Rozhodcovského súdu SOPK: „Pokiaľ ten rozhodcovský súd je závislý na
tom svojom zriaďovateľovi, naozaj tu hrozí zneužitie tohoto postavenia.“
16. 12. 2014
Rádio Slovensko, 18.00 Rádiožurnál Slovenského rozhasu
>> Prehľad správ <<
Redaktor: Ruský rubeľ tento týždeň padá najrýchlejším tempom od finančnej krízy v roku 1998. Kurz dnes
prekročil hranicu 80 rubľov za dolár, euro stojí 100 rubľov. Zásah centrálnej banky, ktorá prudko zvýšila
úrokové sadzby, pomohol mene len dočasne. Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka k ďalšiemu
rapídnemu poklesu rubľa už nedôjde.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Veľa bude záležať od toho, že ako sa bude vyvíjať situácia na Ukrajine,
ako sa bude vyvíjať situácia ohľadom možného prijatia ďalších sankcií. No a otázka je, kde sa zastaví
pokles ceny ropy.“
18. 12. 2014
TREND (Zaradenie: Focus Švajčiarsko)
>> Partnerstvo so sľubnými možnosťami <<
Článok o aktivitách Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory (Handelskammer Schweiz Slowakei –
HSSR). Informácia o tom, že komora organizuje hospodárske dni na Slovensku a vo vo Švajčiarsku, ako
aj spoločné podujatia s inými bilaterálnymi obchodnými komorami na Slovensku a v budúcnosti aj so
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou,

22. 12. 2014
openiazoch.zoznam.sk
>> SOPK vypracovala za rok 220 pripomienok a stanovísk <<
Výber z bilancie činnosti SOPK v roku 2014, ako ho na tlačovej konferencii v polovici decembra
prezentova predseda SOPK Peter Mihók – citované jeho vyjadrenia..
30. 12. 2014
TASR
>> P. MIHÓK: Pozícia SR bude stabilná s pomerne dobrým strednodobým výhľadom <<
Očakávania predsedu SOPK Petra Mihóka týkajúce sa vývoja svetovej a slovenskej ekonomiky v roku
2015.
openiazoch.zoznam.sk
Pozícia SR bude stabilná s pomerne dobrým strednodobým výhľadom <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

