SOPK v médiách – november 2012
5. 11. 2012
Trnavské noviny, 44/2012
>> Mesto Trnava privítalo honorárnych konzulov SR<<
Správa o tom, že v Trnave sa uskutočnila výjazdová časť porady honorárnych konzulov SR. Rokovanie
zorganizovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, sekcia hospodárskej
spolupráce, v súčinnosti s Trnavskou regionálnou komorou SOPK. Hlavným bodom porady bola
ekonomická dimenzia diplomacie s cieľom podporiť exportné aktivity malých a stredných podnikov.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
6. 11. 2012
SME
>> Prepúšťanie odbory nestopnú<<
Článok o novele Zákonníka práce, ktorá bude platiť od 1. 1. 2013, čo prinesie zamestnancom a čo
zamestnávateľom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Zákonník práce umožňuje zástupcom zamestnancov vyjadriť sa
ku skončeniu pracovného pomeru, ale neumožňuje im zmeniť rozhodnutie zamestnávateľa.“
12. 11. 2012
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>> B. Borisov: Schengen plníme na sto percent<<
Reportáž z prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Bulharskej republiky na Slovensku od roku 1999. Po
rokovaní premiéra Roberta Fica s Bojkom Borisovom o perspektívach spolupráce v energetike
a automobilovom priemysle citovaný riaditeľ Útvaru EÚ SOPK Juraj Paľa: „Tie perspektívy sú najmä v
oblasti výstavby infraštruktúry v Bulharsku, projektov, kooperačnej spolupráce, dodávok strojárskych
technológií, oblasť energetického strojárstva.“ „...Dnes je Bulharsko otvoreným trhom, je členom Európskej
únie, sú tam svetové strojárske, aj svetové dodávateľské koncerny, takže zvýšila sa konkurencia pre
slovenských dodávateľov.“
14. 11. 2012
Transport a logistika, 11/2012
>>V Martine vychovávajú kvalitných logistikov<<
Článok o tom, že Stredná priemyselná škola v Martine zareagovala medzi prvými na Slovensku na
nedostatok logistikov so stredoškolským vzdelaním a teraz jej najlepších špecialistov pomáha teoreticky a
prakticky pripravovať spoločnosť Gebrüder Weiss.
Odporúčanie na založenie študijného odboru získala škola od troch významných inštitúcií – Technickej
univerzity v Košiciach, Komory logistických audítorov v Martine a od SOPK.
Transport a logistika, 11/2012
>> 20. výročie DB Schenker Logistics na Slovensku<<
Správa o tom, že pri príležitosti výročia založenia dostala spoločnosť Čestnú plaketu SOPK za zásluhy
o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania.
Transport a logistika, 11/2012
>> Doprava a logistika v strednej Európe<<
Správa o 2-dňovej konferencii Doprava a logistika v strednej Európe a informácia, že jedným zo
spolupracujúcich partnerov podujatia bola aj SOPK.
Seminár: Euro a banková únia – výzvy a možnosti pre SR (14. 11. 2012)
14. 11. 2012
TASR
>> SOPK: Bez výrazných zmien sa bude výkon ekonomík EÚ ešte viac odlišovať<<
Agentúra správa zo seminára o eure a bankovej únii. Citovaní viacerí rečníci.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Európska únia dosiahla mimoriadne vysoký stupeň integrácie a v mnohých
prípadoch realita predstihla silu inštitucionálneho rámca.“

TA3, 15.00 hod., Správy
>> Ďalší vývoj Európskej únie<<
Správa z konferencie SOPK o eure a bankovej únii – citovaný prdseda SOPK Peter Mihók: Bez výrazných
zmien sa bude výkon ekonomík únie ešte viac odlišovať. „Krajiny Európskej únie sa v mnohom líšia a silné
rozdiely môžu viesť až k dezintegračným tendenciám. To by podľa šéfa SOPK bola najväčšia prehra pre
nás všetkých. Inštitucionálne zmeny, ktoré úniu čakajú, nemusia pritom podľa neho nevyhnutne znamenať
ďalšiu koncentráciu právomocí v Bruseli. Európska komisia by sa mala skôr starať o kľúčové ekonomické,
politické a sociálne otázky. Záverom európskej integrácie by tak podľa Mihóka nemala byť snaha
ovplyvňovať každodenný život Európanov.“
TA3, 15.30 hod., Správy
>> Hrozba väčších rozdielov<<
Téma: Ďalšie smerovanie Európskej únie a budúcnosť eura – o konferencii SOPK.
Hosť v štúdiu: predseda SOPK Peter Mihók
webnoviny.sk
>>Ekonomika potrebuje zmeny, automobilky ju stále ťahať nebudú<<
Agentúrna správa o tom, že efekt automobiliek na podpore slovenského hospodárskeho rastu je podľa
guvernéra NBS Jozefa Makúcha len dočasný. Preto sa treba zamyslieť nad štruktúrou domácej
ekonomiky.
Slovensko stojí v najbližších desiatich až dvadsiatich rokoch pred veľkými štrukturálnymi výzvami. Tvrdí to
guvernér NBS Jozef Makúch poukazujúc na silnú závislosť slovenskej ekonomiky na automobilovom
priemysle.
„Slovenská ekonomika sa musí pripraviť na to, že tento efekt je z dlhodobého hľadiska dočasný,“
konštatoval Makúch na seminári SOPK s tým, že automobilky na Slovensku momentálne ťažia
predovšetkým z dobrej štruktúry výroby, keď produkujú malé autá dobre predajné aj v čase krízy.
(spravodajský portál agentúry SITA)

pravda.sk
>>Šéf NBS: Slovensko musí výrazne zmeniť štruktúru ekonomiky<<
- tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

sme.sk
>> Makúch: Slovenská ekonomika potrebuje štrukturálne zmeny<<
- tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

banky.sk
>>Slovenská ekonomika potrebuje štrukturálne zmeny<<
- tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

openiazoch.zoznam.sk
>>Slovenská ekonomika potrebuje štrukturálne zmeny<<
- tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

pravda.sk
>> Makúch: Podstatné je obnoviť dôveru na trhu<<
Najväčším problémom eurozóny je nedôvera na medzibankovom trhu. Povedal to v na seminári SOPK
guvernér NBS Jozef Makúch. Ako dodal, zatiaľ sa ani po zavedení neštandardných opatrení Európskej
centrálnej banky (ECB) nepodarilo túto dôveru obnoviť. Podľa Makúcha je práve obnovenie dôvery v
bankovom sektore eurozóny najväčšou výzvou aj do budúcna, ECB však už zrejme viac v tomto smere
urobiť nevie. Potrebné sú totiž reformy.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)

banky.sk
>> Na vyriešenie krízy je podstatné obnoviť dôveru na trhu<<
Najväčším problémom eurozóny je nedôvera na medzibankovom trhu. Povedal to v na seminári SOPK
guvernér NBS Jozef Makúch. Ako dodal, zatiaľ sa ani po zavedení neštandardných opatrení Európskej
centrálnej banky (ECB) nepodarilo túto dôveru obnoviť. Podľa Makúcha je práve obnovenie dôvery v
bankovom sektore eurozóny najväčšou výzvou aj do budúcna, ECB však už zrejme viac v tomto smere
urobiť nevie. Potrebné sú totiž reformy.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)

openiazoch.zoznam.sk
>> Podstatné je podľa Makúcha obnoviť dôveru na trhu
Banková únia je podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Jozefa Makúcha potrebná, bez
ďalších reforiem či už na národnej úrovni alebo v rámci eurozóny ako celku nemusí byť na vyriešenie krízy
dostatočná
Najväčším problémom eurozóny je nedôvera na medzibankovom trhu. Povedal to na seminári SOPK
guvernér NBS Jozef Makúch
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)

21. 11. 2012
banky.sk
>> Ako bude vyzerať európska banková únia<<
Na budúci rok by už mala začať fungovať v eurozóne nová banková únia. Ako bude vyzerať sa debatovalo
na minulotýždňovom seminári SOPK – Euro a banková únia – výzvy a možnosti pre Slovenskú republiku.
Citovaní jednotliví rečníci...
14. 11. 2012
Rádio Slovensko, 12.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Justícia je ekonomická téma<<
Téma: Zamestnanci v justícii sa odvolávajú na slabé ohodnotenie a málo peňazí v sektore aj vo vzťahu
k vlečúcim sa konaniam. Na problém dlhodobo upozorňujú zahraničné obchodné komory, aj domáci
podniakatelia. V čase krízy totiž práve dlhé spory s dlžníkmi môžu aj dovtedy dobre fungujúce firmy
priviesť do konkurzu.
Domáci aj zahraniční zástupcovia podnikateľov preto dlhodobo žiadajú zásadné zmeny v súdnictve. Majú
totiž priamy dosah na ekonomiku Slovenska, argumentujú predseda SOPK Peter Mihók a šéf americkej
obchodnej komory Jake Slegers."
Predseda SOPK Peter Mihók: „Podnikatelia dokonca už poznajú mnohé súdy, ktoré vedia, že ťažko tam
zvíťazí právo. Podnikatelia veľmi vážne preto požadujú zmenu základného práva v oblasti súdnictva, a to
je Občiansky súdny poriadok.“
15. 11. 2012
Trend, 45/2012
>>Najviac mladých logistov bude z Martina<<
Článok o tom, že Stredná priemyselná škola v Martine medzi prvými na Slovensku reaguje na nedostatok
stredoškolsky vzdelaných logistov. Preto vytvorila spoluprácu s lídrom na trhu - spoločnosťou Gebrüder
Weiss s.r.o., ktorá pomáha teoreticky, ale aj prakticky pripravovať najlepších špecialistov.
Stredná priemyselná škola získala odporúčanie na založnie štúdijného odboru na jar 2009 od Technickej
univerzity v Košiciach, od Komory logistických audítorov v Martine, ako aj od SOPK.
16. 11. 2012
webnoviny.sk
>>Slovensko a Maďarsko založia spoločnú obchodnú komoru<<
Agentúrna správa o tom, že SOPK a maďarská obchodná komora podpísali memorandum o založení
spoločnej slovensko-maďarskej obchodnej komory.
Udialo sa tak na spoločnom slovensko-maďarskom ekonomickom fóre v Budapešti za účasti premiérov
oboch krajín. Spoločná organizácia oboch krajín bude registrovaná na Slovensku.
Predseda SOPK Peter Mihók doplnil, že okrem hospodárskeho rastu je potrebné naďalej pokračovať v
politike šetrenia a škrtov, no zároveň budovať podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania na
oboch stranách Dunaja.
(spravodajský portál agentúry SITA)

sme.sk
>>Slovensko a Maďarsko založia spoločnú obchodnú komoru<<
Agentúrna správa o tom, že SOPK a maďarská obchodná komora podpísali v Budapešti memorandum o
založení spoločnej slovensko-maďarskej obchodnej komory.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók – okrem hospodárskeho rastu je potrebné naďalej pokračovať v
politike šetrenia a škrtov, no zároveň budovať podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania na
oboch stranách Dunaja.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)

TA3, 18.30 hod., Hlavné správy
>> Hospodárske zbližovanie<<
Reportáž z Budapešti o maďarsko-slovenskom ekonomickom fóre, na ktorom SOPK a maďarská
obchodná komora podpísali memorandum o založení spoločnej slovensko-maďarskej obchodnej komory.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Bude jedným z ďalších nástrojov aktívnej podpory podnikania
a rozširovania kontaktov medzi podnikateľmi v oboch našich krajinách.“
18. 11. 2012
etrend.sk/ zaradenie: ePROFIT.sk
>> Dvojpercentný nezmysel<<
5 x 24 alebo čo sa stalo v slovenskej ekonomike v druhom novembrovom týždni
Streda 14. novembra
Nebezpečná závislosť
„Slovenská ekonomika sa musí pripraviť na to, že tento efekt je z dlhodobého hľadiska dočasný,“
konštatoval Makúch na stredajšom seminári SOPK s tým, že automobilky na Slovensku momentálne ťažia
predovšetkým z dobrej štruktúry výroby, keď produkujú malé autá dobre predajné aj v čase krízy. Otázkou
však zostáva, či sa bude automobilový priemysel aj o desať až dvadsať rokov sústreďovať na Slovensko,
alebo sa bude presúvať do iných štátov.
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>> Podnikatelia: Na Slovensku je čoraz ťažšie<<
Téma: Prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska – Biznis na Slovensku sa robí čoraz ťažšie. Firmy, či
živnostníci, ktorí vytvárajú pracovné miesta, sa sťažujú, že namiesto podpory im štát hádže pod nohy
polená. Vláda sa bráni. Opatrenia na ozdravenie verejných financií pomôžu aj podnikateľom."
Predseda SOPK Peter Mihók: „Čím bude menej podnikateľských aktivít, tak tým dostane menej aj štát,
tým pádom sa budú musieť viacej obmedzovať výdavky štátneho rozpočtu, čo zasa bude obmedzovať vo
verejnom obstarávaní možnosti pre podnikateľské subjekty.“
20. 11. 2012
GoodWill, 11/2012
>> Do Číny cez Hongkong<<
Hongkongská inštitúcia ponúka slovenským podnikateľom pomoc pri vstupe na čínsky trh
Správa o workshope v Bratislave, ktorý zorganizovala pražská kanceláriou Hongkonskej rady pre rozvoj
obchodu (Hong Kong Trade Development Council - HKTDC) v spolupráci s SOPK a SARIO.
Perspektívu má aj priama spolupráca slovenských podnikateľov s Čínou. Predseda SOPK Peter Mihók a
viceprezident Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT) Yu Ping podpísali nedávno v
Pekingu dodatok k dohode o spolupráci medzi oboma inštitúciami z roku 1994. Hlavným cieľom dodatku je
ustanoviť spoločnú čínsko-slovenskú obchodnú radu. Dodatok zároveň vytvára predpoklady pre ďalší
rozvoj vzájomných ekonomických vzťahov medzi SR a ČĽR. Pripravovaná spoločná rada bude združovať
významné osobnosti, podniky a organizácie reprezentujúce priemyselné a obchodné odvetvia v oboch
krajinách, ktoré buď navzájom obchodujú, alebo majú záujem o vzájomnú spoluprácu a investície.
Súčasťou náplne činnosti rady bude aj podpora a propagácia aktivít v oblasti obchodu, investícií, služieb a
transferu technológií.
21. 11. 2012
Odpady, 11/2012
>> Do environmentálnych projektov by sa malo vrátiť minimálne 50 % výnosov z dražieb emisných
povoleniek<<
Podnikatelia nesúhlaisa, aby výnosy z dražby emisií išli na deficit
Podnikatelia a priemysel sa obávajú, že ministerstvo financií ich použije na dieru v rozpočte. Takýto návrh
by podľa združení Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Republiková únia
zamestnávateľov (RÚZ), Klub 500 a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) porušil
všetky východiská smerníc a nariadení, ktoré zavádzajú Európsku schému obchodovania s emisiami
skleníkových plynov. Tá má definovať potrebu zabezpečiť financovanie nákladovo prijateľných a
konkurenciu neohrozujúcich projektov, ktoré budú viesť k znižovaniu produkcie skleníkových plynov a tým
budú prispievať k zlepšovaniu kvality životného prostredia. ,,V tejto súvislosti považujeme zámer
ministerstva financií za nečakanú ranu pod pás slovenskému priemyslu, na ktorom už v súčasnosti visí
hlavné bremeno nákladov spojených s konsolidáciou verejných financií," uvádza sa v ich spoločnom
stanovisku.

23. 11. 2012
Hospodárske noviny
>>Talianskych investícií u nás pribudne<<
Článok o tom, že Talianom sa podnikanie na Slovensku páči a aj napriek kríze sa až tretina z nich
rozhodla na Slovensku expandovať a vytvoriť nové pracovné miesta. V súčasnosti na Slovensku pôsobí
vyše 400 malých a stredných podnikov z Talianska. ,„Nárast talianskych investícií predpokladáme práve v
tomto podnikateľskom segmente. Nepočítam s tým, že v dohľadnom čase príde veľká investícia,“ hovorí
predseda SOPK Peter Mihók.
TA3, 15.00 hod., Správy
>> Potrebujeme nové investície<<
Téma: Slovensku chýbajú investície, ktoré by vytvorili nové pracovné miesta. Kým v rokoch 2000 – 2003
sme patrili v rámci Európy medzi lídrov, dnes o nás investori veľký záujem nemajú. Spolu so Slovinskom
sme na tom najhoršie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vypracovala banka UniCredit
Peter Mihók, predseda SOPK: „Dnes všetci idú s investíciami do Ázie, idú do Južnej Ameriky, idú do
arabských krajín. Jednoducho, pokiaľ sa nezmení situácia a celková klíma v Európe a hlavne v Európskej
únii, tak nemôžeme očakávať nejaký výraznejší investičný boom.„
29. 11. 2012
Trend, 47/2012
>> Ako vyhnať podnikavých<<
Komentár
... Príprava na optimalizáciu – ...Väčšie firmy pocítia vládne kroky prvýkrát od apríla, keď si budú musieť
upraviť výšku daňových preddavkov na novú 23-percentnú sadzbu. V každom prípade však podnikateľskí
giganti i drobní živnostníci budú mať dosť času na to, aby si financie zoptimalizovali pred daňovými
priznaniami, ktoré budú podávať na jar 2014. A tak, ako to predpovedala aj SOPK pri prijímaní novely
zákona o dani z príjmov, podniky túto možnosť ,,výrazne aktívnejšie" využijú. Ak sa tak stane, môže vláda
celkom iste rátať s nepriaznivým vývojom príjmov do rozpočtu. Preto nemožno vylúčiť, že už na jeseň
pristúpi k ďalším daňovým sprísneniam. Čo-to sa bude snažiť ešte vyžmýkať z majetkových a spotrebných
daní. Zvyšovanie dane z pridanej hodnoty si ponechá ako žolíka na rok 2014.

