SOPK v médiách – apríl 2012
2. 4. 2012
TASR
>>Zamestnávateľské zväzy dali Smeru štyroch kandidátov na šéfa MHSR<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenie pre TASR o 4 kandidátoch na ministra
hospodárstva a zároveň vyhlásenie, že sám nie je medzi kandidátmi. „Ja som od
začiatku povedal, že nechcem byť a ani nebudem ministrom hospodárstva.“
teraz.sk
>>Zamestnávateľské zväzy dali Smeru štyroch kandidátov na šéfa MHSR<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenie pre TASR o 4 kandidátoch na ministra
hospodárstva a zároveň vyhlásenie, že sám nie je medzi kandidátmi. „Ja som od
začiatku povedal, že nechcem byť a ani nebudem ministrom hospodárstva.“
(portál agentúry TASR)
pluska.sk
>>Mihók mlčí o menách kandidátov na ministra hospodárstva<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenie pre TASR o 4 kandidátoch na ministra
hospodárstva a zároveň vyhlásenie, že sám nie je medzi kandidátmi. „Ja som od
začiatku povedal, že nechcem byť a ani nebudem ministrom hospodárstva.“
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
sme.sk
>>Zamestnávateľské zväzy dali Smeru kandidátov na ministra hospodárstva<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenie pre TASR o 4 kandidátoch na ministra
hospodárstva a zároveň vyhlásenie, že sám nie je medzi kandidátmi. „Ja som od
začiatku povedal, že nechcem byť a ani nebudem ministrom hospodárstva.“
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Hnonline.sk
>>Biznismeni dali Ficovi tipy na ministra hospodárstva<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenie pre TASR o 4 kandidátoch na ministra
hospodárstva a zároveň vyhlásenie, že sám nie je medzi kandidátmi. „Ja som od
začiatku povedal, že nechcem byť a ani nebudem ministrom hospodárstva.“
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
aktualne.sk
>>Zamestnávateľské zväzy dali Smeru štyroch kandidátov na šéfa hospodárstva<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenie pre TASR o 4 kandidátoch na ministra
hospodárstva a zároveň vyhlásenie, že sám nie je medzi kandidátmi. „Ja som od
začiatku povedal, že nechcem byť a ani nebudem ministrom hospodárstva.“
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
webnoviny.sk
>>Ministrom hospodárstva vraj bude Tomáš Malatinský<<

Správa o tom, že horúcim kandidátom na post ministra hospodárstva má byť podľa
televízie TA3 prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský. Informácia o tom, žeSmer-SD
hľadal ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK. .
(portál agentúry SITA)
topky.sk
>> Ministrom hospodárstva bude pravdepodobne Malatinský<<
Správa o tom, že horúcim kandidátom na post ministra hospodárstva má byť podľa
televízie TA3 prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský. Informácia o tom, žeSmer-SD
hľadal ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK. .
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
etrend.sk
>>Ministrom hospodárstva by mohol byť Malatinský<<
Správa o tom, že horúcim kandidátom na post ministra hospodárstva má byť podľa
televízie TA3 prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský. Informácia o tom, žeSmer-SD
hľadal ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK. .
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
aktualne.sk
>>Ministrom hospodárstva bude vraj Tomáš Malatinský<<
Správa o tom, že horúcim kandidátom na post ministra hospodárstva má byť podľa
televízie TA3 prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský. Informácia o tom, žeSmer-SD
hľadal ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK. .
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
pravda.sk
>>Ministrom hospodárstva Malatinský<<
Správa odvolávajúca sa na vlastné zdroje o tom, že možným kandidátom na ministra
hospodárstva je Tomáš Malatinský. Zároveň tvrdenie, že „Na posledný post vo
vznikajúcej vláde, ktorý zostáva neobsadený, prichádza do úvahy aj predseda SOPK
Peter Mihók, ktorý však tvrdí, že o funkciu záujem nemá.“
Visions, 01/2012
>>Vráťme sa konečne k zdravému rozumu<<
Rozhovor s generálnym riaditeľom Siemensu Vladimírom Slezákom pre firemný
časopis – v stručnom CV zmienka o tom, že je podpredsedom SOPK.
Parlamentný Kuriér, 03,04/2012
>>Slovenskí exportéri dostávajú finančnú podporu už 15 rokov<<
Rozhovor s generálnym riaditeľom Eximbanky Mariom Schrenkelom pri príležitosti
15. výročia založenia banky. Okrem iného uvádza: „Veľmi dobre sa nám
spolupracuje s SOPK, najmä pri organizovaní a vymieňaní si skúseností s činnosťou
našej inštitúcie s členmi komory.“
3. 4. 2012
Pravda
>>Ako minister hospodárstva sa spomína Malatinský<<

Správa o možných kandidátoch na post ministra hospodárstva. Informácia o tom, že
zamestnávateľské zväzy odporučili Smeru 4 kandidátov. O koho konkrétne ide,
predseda SOPK Peter Mihók neuviedol.
aktuality.sk
>>Gorilie nominácie Smeru?<<
Správa o tom, že Smer-SD hľadá v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK
podobného človeka ako je Valko, ktorý by mohol viesť rezort hospodárstva, ak sa
rozhodne Valka nominovať na inú funkciu. O aký post ide, odmietol Fico
konkretizovať. "
Žilinský večerník, 14/2012
>>Interbiznis, ekonomika, firma
Informácia o pripravovanej obchodnej misii a dvoch medzinárodných veľtrhoch.
Organizátorom účasti podnikateľov je Žilinská RK SOPK.
Rádio Regina, 18.00 hod., Žurnál Rádia Regina
>>Predsedníctvo Smeru odobrilo nomináciu Tomáša Malatinského na post ministra
hospodárstva<<
Správa o tom, že je známe kompletné zloženie novej vlády. Pripomenutie, že Smer
hľadal šéfa rezortu hospdodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
webnoviny.sk
>>SIS-ke bude šéfovať Ján Valko, úradu vlády Igor Federič<<
Vyjadrenie Roberta Fica, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu
Tomáša Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD
hľadal ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(portál agentúry SITA)
webnoviny.sk
>>Ministrom hospodárstva bude Tomáš Malatinský<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(portál agentúry SITA)
sme.sk
>>Fico potvrdil Malatinského ako ministra hospodárstva<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR a SITA)
topky.sk
>>Posledné meno Ficovej vlády je známe: Ministrom bude aj Malatinský<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)

tvnoviny.sk
>>Meno posledného člena vlády je potvrdené<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
sme.sk
>>Predsedníctvo Smeru odobrilo Malatinského ako ministra hospodárstva<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
pravda.sk
>>Ministrom hospodárstva bude Malatinský<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
aktualne.sk
>>Minister hospodárstva bude Malatinský, predsedníctvo Smeru ho odobrilo<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
aktuality.sk
>>Robert Fico skompletizoval vládu!<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
cas.sk
>>Už je rozhoduté! Malatinský bude novým ministrom hospodárstva<<
Správa o tom, že členovia predsedníctva Smeru-SD odobrili nomináciu Tomáša
Malatinského na post ministra hospodárstva. Pripomienka, že Smer-SD hľadal
ministra hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
motornews.sk, 03/04/2012, Trans.eu
>>Začína kampaň proti prepadnutiam a krádežiam v doprave<<
Článok o kampani „Spoľahlivý dopravca“, ktorá sa začala v roku 2011 v Poľsku
Poľsku z iniciatívy prevádzkovateľa systému Trans.eu. V tomto roku akcia nadobudla
medzinárodný charakter. Medzi organizátorov sa zaradili Zväz logistiky a
zasielateľstva SR, Česmad Slovakia, SOPK, spoločnosť DITEC atd. s úmyslom
realizovať ciele kampane v Slovensku.

V rámci vzdelávacích aktivít sú naplánované bezplatné vzdelávacie konferencie
určené pre zástupcov dopravných firiem. Medzi prezentujúcimi sú zástupcovia
Polície, Krajského úradu pre cestnú dopravu, Ministerstva dopravy a SOPK.
aktuality.sk
>>Radičovej vláda rozhadzovala aj po voľbách! Tvrdí Fico<<
Podľa designovaného premiéra R. Fica minuli predstavitelia vlády Ivety Radičovej za
posledné tri mesiace 1,1 mld. € oproti príjmom, ktoré SR mala + informácia
o rozhodnutí členov predsedníctva Smeru-SD nominovať na post ministra
hospodárstva Tomáša Malatinského + zmienka o tom, že Smer-SD hľadal ministra
hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
4. 4. 2012
TASR
>>SOPK očakáva, že nová vláda bude stabilná a proeurópska<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia o očakávaniach SOPK v súvislosti
s novou vládou.
Rádio Slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Slovenská obchodná a priemyselná komora očakáva, že nová vláda bude stabilná
a proeurópska<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Citované vyjadrenia o očakávaniach SOPK
v súvislosti s novou vládou (blok agentúrnych správ).
Rádio Slovensko, 22.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Slovenská obchodná a priemyselná komora očakáva, že nová vláda bude stabilná
a proeurópska<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Citované vyjadrenia o očakávaniach SOPK
v súvislosti s novou vládou (blok agentúrnych správ).
hnonline.sk
>>Biznismeni odkazujú Ficovi: Vyššie dane nestačia<<
Téma: Čo očakávajú zástupcovia zamestnávateľov od novej Ficovej vlády
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia o očakávaniach SOPK v súvislosti
s novou vládou.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
TASR
>>Profily členov vládneho kabinetu Roberta Fica
Profil ministra spravodlivosti – Tomáš Borec, pôsobil aj v Rozhodcovskom súde
SOPK.
teraz.sk
>>Profily členov vládneho kabinetu Roberta Fica
Profil ministra spravodlivosti – Tomáš Borec, pôsobil aj v Rozhodcovskom súde
SOPK.
(Spravodajský portál agentúry TASR)

pravda.sk
>>Ako bude vyzerať kabinet Roberta Fica? Pozrite si vizitky ministrov<<
Vizitka ministra spravodlivosti – Tomáš Borec, pôsobil aj v Rozhodcovskom súde
SOPK.
webnoviny.sk
>>Ministri, ktorí zasadnú do kresiel vo Ficovej vláde<<
Profil ministra spravodlivosti – Tomáš Borec, pôsobil aj v Rozhodcovskom súde
SOPK.
(Spravodajský portál agentúry SITA)
pluska.sk
>>Profily ministrov: Títo nám budú vládnuť<<
Profil ministra spravodlivosti – Tomáš Borec, pôsobil aj v Rozhodcovskom súde
SOPK.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
aktuality.sk
>>Tomáš Borec<<
Profil ministra spravodlivosti – Tomáš Borec, pôsobil aj v Rozhodcovskom súde
SOPK.
5. 4. 2012
Rádio Slovensko, 7.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Slovenská obchodná a priemyselná komora očakáva, že nová vláda bude stabilná
a proeurópska<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Citované vyjadrenia o očakávaniach SOPK
v súvislosti s novou vládou.
TASR
>>HOSPODÁRSTVO: Zamestnávatelia žiadajú vládu o zodpovednosť s financiami<<
Zamestnávateľské združenia navrhujú do programového vyhlásenia novej vlády
zahrnúť okrem iného najmä bod o konsolidácii verejných financií s dôrazom na
úsporné opatrenia. Tvrdí to spoločný materiál, na ktorom sa podieľala SOPK spolu
s RÚZ, AZZZ SR a Klubom 500.
teraz.sk
>>Zamestnávatelia žiadajú vládu o zodpovednosť s financiami<<
Zamestnávateľské združenia navrhujú do programového vyhlásenia novej vlády
zahrnúť okrem iného najmä bod o konsolidácii verejných financií s dôrazom na
úsporné opatrenia. Tvrdí to spoločný materiál, na ktorom sa podieľala SOPK spolu
s RÚZ, AZZZ SR a Klubom 500.
(Spravodajský portál agentúry TASR)
Hospodárske noviny
>>Biznis posiela vláde prvé návrhy. S niektorými nepochodí<<
Správa o memorande Výzva budúcej vláde obsahujúcom priority, ktoré zástupcovia
zamestnávateľov žiadajú zahrnúť do programového vyhlásenia vlády. Na tomto
spoločnom materiáli sa podieľala SOPK spolu s RÚZ, AZZZ SR a Klubom 500.

(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
hnonline.sk
>>Biznis posiela vláde prvé návrhy. S niektorými nepochodí<<
Správa o memorande Výzva budúcej vláde obsahujúcom priority, ktoré zástupcovia
zamestnávateľov žiadajú zahrnúť do programového vyhlásenia vlády. Na tomto
spoločnom materiáli sa podieľala SOPK spolu s RÚZ, AZZZ SR a Klubom 500.
9. 4. 2012
sme.sk
>>Minister Malatinský tají, komu prenajíma vilu<<
Správa aj o tom, že premiér Robert Fico požiadal telefonicky o radu, kto by mal byť
ministrom hospodárstva, šéfa Klubu 500 Vladimíra Sotáka, predsedu SOPK Petra
Mihóka a Malatinského. Kto navrhol Malatinského, nezverejnil.
10. 4. 2012
TASR
>>T. MALATINSKÝ: Hlavnou agendou rezortu hospodárstva bude podnikateľské
prostredie<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so
zástupcami SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka: „Bez výkonnej ekonomiky nemôžeme robiť účinnú sociálnu politiku, ani
rozvíjať solidaritu medzi rôznymi segmentmi spoločnosti.“
teraz.sk
>>Chceme zlepšiť podnikateľské prostredie, sľubuje šéf hospodárstva<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so
zástupcami SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka: „Bez výkonnej ekonomiky nemôžeme robiť účinnú sociálnu politiku, ani
rozvíjať solidaritu medzi rôznymi segmentmi spoločnosti.“
(Spravodajský portál agentúry TASR)
SME
>>Malatinský kupoval s Pentou
Článok o vile ministra hospodárstva Tomáša Malatinského v Záhorskej Bystrici a tiež
zmienka o tom, že premiér Robert Fico požiadal telefonicky o radu, kto by mal byť
ministrom hospodárstva, šéfa Klubu 500 Vladimíra Sotáka, predsedu SOPK Petra
Mihóka a Malatinského. Kto navrhol Malatinského, nezverejnil.
Korzár
>>MALATINSKÝ TAJÍ, komu prenajíma vilu<<
Článok o vile ministra hospodárstva Tomáša Malatinského v Záhorskej Bystrici, ktorý
podľa autora článku nevylúčil, že prenajal dom Jaroslavovi Haščákovi z Penty, a tiež
zmienka o tom, že premiér Robert Fico požiadal telefonicky o radu, kto by mal byť
ministrom hospodárstva, šéfa Klubu 500 Vladimíra Sotáka, predsedu SOPK Petra
Mihóka a Malatinského. Kto navrhol Malatinského, nezverejnil.
.
webnoviny.sk

>>Minister Malatinský prenajíma vilu, možno aj ľuďom z Penty<<
Správa, ktorá sa odvoláva na informáciu denníka Sme, že nový minister
hospodárstva Tomáš Malatinský nebýva vo svojej vile v stráženom objekte na Holom
vrchu v Záhorskej Bystrici. Zároveň zmienka o tom, že Malatinský sa stal ministrom
Ficovej vlády ako nestraník. Smer-SD hľadal ministra hospodárstva v dialógu so
zamestnávateľskými zväzmi a SOPK. Nominácia Malatinského bola výsledkom
konsenzu so zamestnávateľskými zväzmi.
(Spravodajský portál agentúry SITA)
JOJ, 17.00 hod., Noviny o 17.00
>>Predstavy ministra Malatinského<<
Reportáž z tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so zástupcami
SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: „Bez
výkonnej ekonomiky nemôžeme robiť účinnú sociálnu politiku, ani rozvíjať solidaritu
medzi rôznymi segmentmi spoločnosti.“
Markíza, 19.00 hod., Televízne noviny
>>Podnikateľ vo Ficovej vláde<<
Reportáž z tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so zástupcami
SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka
o podpore novému ministrovi: „My mu nedávame teraz podporu akože bielu kartu na
štyri roky jeho pôsobenia vo vláde. Pokiaľ skĺzne do inej roviny, no tak ho začneme
kritizovať, ako sme kritizovali mnohých iných ministrov doteraz.“
STV Jednotka, 16.00 hod., Správy STV
>>Minister hospodárstva Tomáš Malatinský bude na svojom poste zastávať najmä
záujmy zamestnávateľov<<
Reportáž z tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so zástupcami
SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka
o podpore novému ministrovi: „Pokiaľ sa bude správať tak, ako sa správať minister
voči podnikateľom má, najmä minister hospodárstva, tak našu podporu bude mať.
Pokiaľ skĺzne do inej roviny, no tak začneme ho kritizovať.“
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Nový minister hospodárstva prenajíma dom spolumajiteľovi Penty, odmieta však
svoje ovplyvňovanie<<
Reportáž z tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so zástupcami
SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: „Bez
výkonnej ekonomiky nemôžeme robiť účinnú sociálnu politiku, ani rozvíjať solidaritu
medzi rôznymi segmentmi spoločnosti. A výkonná ekonomika v trhovom systéme sa
opiera o súkromný sektor. Čiže jednoznačne vidíme teda v tomto podpora rozvoja
aktivít súkromného sektora, domácich aj zahraničných podnikateľov, podpora
ďalšieho pozitívneho rozvoja podnikateľského prostredia, transparentnosť.“
TA3, 12.00 hod., Poludňajší žurnál
>>Predstavia svoje návrhy<<
Správa o tlačovej konferencii po rokovaní ministra hospodárstva so zástupcami
SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500.
hnonline.sk

>>Ficov minister sa chce postaviť na stranu biznisu<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so
zástupcami SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Citované vyjadrenia predsedu SOPK
Petra Mihóka.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
sme.sk
>>Malatinský: Zameriame sa na prostredie pre podnikanie<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so
zástupcami SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Citované vyjadrenia predsedu SOPK
Petra Mihóka.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
sme.sk
>>Minister Malatinský jachtí s Brhelom<<
Správa o tom, že minister hospodárstva Tomáš Malatinský sa na jachte stretáva s
bratom podnikateľa Jozefa Brhela, považovaného za mecenáša Smeru.
„Pána Malatinského nenominovali žiadne zamestnávateľské združenia, nominovala
ho strana Smer,“ povedal predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk
>>Minister Malatinský prenajíma dom Haščákovi z Penty<<
Správa o tom, že finančník Haščák platí novému ministrovi hospodárstva mesačne 4tisíc €, Malatinský sa nebojí, že ho bude Penta ovplyvňovať. Zároveň zmienka o tom,
že Malatinský sa stal ministrom Ficovej vlády ako nestraník. Smer-SD hľadal ministra
hospodárstva v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK. Nominácia
Malatinského bola výsledkom konsenzu so zamestnávateľskými zväzmi.
(Spravodajský portál agentúry SITA)
Hospodárske noviny
>>Odišla osobnosť ropného a petrochemického priemyslu<<
Správa o tom, že vo veku 69 rokov zomrel Ing. Vratko Kaššovic, CSc., známa
osobnosť ropného a petrochemického priemyslu. Zmienka o tom, že bol i predsedom
Slovensko-japonského ekonomického výboru pri SOPK.
Žilinský večerník
>Interbiznis, ekonomika, firma
Informácia o 2 odborných seminároch, obchodnej misii do Maďarska a 3
medzinárodných veľtrhoch, na ktoré pozýva Žilinská RK SOPK.
11. 4. 2012
SME
>>Zväzy?: Je to Ficov nominant<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie po rokovaní ministra hospodárstva so
zástupcami SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500. Citované vyjadrenia predsedu SOPK
Petra Mihóka: „Pána Malatinského nenominovali žiadne zamestnávateľské
združenia, nominovala ho strana Smer.“
Korzár

>>Minister hospodárstva JACHTÍ S BRHELOM
Správa o tom, že minister hospodárstva Tomáš Malatinský sa na jachte stretáva s
bratom podnikateľa Jozefa Brhela, považovaného za mecenáša Smeru.
„Pána Malatinského nenominovali žiadne zamestnávateľské združenia, nominovala
ho strana Smer,“ povedal predseda SOPK Peter Mihók.
12. 4. 2012
TA3, 19.50 hod., Téma dňa
>>Nový minister práce<<
Hosť v štúdiu – minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Vidí priestor na
novelizovanie Zákonníka práce, avizoval na druhý deň rokovania na túto tému so
zamestnávateľmi – SOPK, RÚZ, AZZZ.
TASR
>>D. TÜRK: Slovensko-slovinská obchodná spolupráca vyžaduje nové investície<<
Správa z ekonomického fóra, ktoré pri príležitosti oficiálnej návštevy slovinského
prezidenta Danila Türka zorganizovala SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
>>Slovensko-slovinská obchodná spolupráca vyžaduje nové investície<<
Správa z ekonomického fóra, ktoré pri príležitosti oficiálnej návštevy slovinského
prezidenta Danila Türka zorganizovala SOPK.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
TASR
>>TRNAVA: Slovinskí podnikatelia prejavili záujem o spoluprácu v oblasti
energetiky<<
Správa o návšteve delegácie slovinských podnikateľov (ktorí prišli na Slovensko so
slovinským prezidentom D. Türkom, v Trnavskom samosprávnom kraji. Program
zorganizovala SOPK, na rokovaní sa zúčastnil predseda Predstavenstva
Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel a Ján Lipiansky z Útvaru EÚ SOPK.
sme.sk
>>Slovinskí podnikatelia prejavili záujem o spoluprácu v oblasti energetiky<<
Správa o návšteve delegácie slovinských podnikateľov (ktorí prišli na Slovensko so
slovinským prezidentom D. Türkom, v Trnavskom samosprávnom kraji. Program
zorganizovala SOPK, na rokovaní sa zúčastnil predseda Predstavenstva
Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel a Ján Lipiansky z Útvaru EÚ SOPK.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
JOJ, 17.00 hod., Noviny o 17.00
>>Rozpočet plní iba 1,2 milióna ľudí<<
Predseda SOPK Peter Mihók – vyjadrenia o dôležitých úlohách rezortu
hospodárstva.
13. 4. 2012
Revue priemyslu, 04/2012
>>Ženy – vzdelanie – podnikanie<<

Článok o projekte Regionfemme, ktorý je zameraný na podporu podnikania žien a
cezhraničnej spolupráce žien z prihraničných oblastí SR a Rakúska. Jeho hlavným
realizátorom je Bratislavská RK SOPK.
15. 4. 2012
webnoviny.sk
>>Premiér sa nestará, komu minister Malatinský prenajíma dom<<
„Všetky zamestnávateľské zväzy vyslovili podporu pánovi Malatinskému, či to je Klub
500, či je to RÚZ, či je to Aliancia zamestnávateľských zväzov, alebo to je SOPK,“
konštatoval premiér.
pluska.sk
>>Malatinský môže prenajať dom aj Fidelovi Castrovi, tvrdí Fico<<
„Všetky zamestnávateľské zväzy vyslovili podporu pánovi Malatinskému, či to je Klub
500, či je to RÚZ, či je to Aliancia zamestnávateľských zväzov, alebo to je SOPK,“
konštatoval premiér.
(Prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
cas.sk
>>Fico o prenájme Malatinského vily Haščákovi: Nech si ju prenajme aj Castrovi<<
„Všetky zamestnávateľské zväzy vyslovili podporu pánovi Malatinskému, či to je Klub
500, či je to RÚZ, či je to Aliancia zamestnávateľských zväzov, alebo to je SOPK,“
konštatoval premiér.
(Prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
aktuality.sk
>>Fico: Malatinský môže prenajať vilu aj Castrovi<<
„Všetky zamestnávateľské zväzy vyslovili podporu pánovi Malatinskému, či to je Klub
500, či je to RÚZ, či je to Aliancia zamestnávateľských zväzov, alebo to je SOPK,“
konštatoval premiér.
(Prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
Markíza, 13.00 hod., Na telo
>>Chýbajúca oponentúra a pozývanie nestraníkov do vlády<<
Hosť: premiér Robert Fico: „Viete, že bola tlačová konferencia, na ktorej všetky
zamestnávateľské zväzy vyslovili podporu pánovi Malatinskému, či to je Klub 500, či
to je RÚZ, či je to AZZZ, alebo SOPK.“
16. 4. 2012
investujeme.sk
>>Týždeň vo financiách: Premiér má zo slova reforma husiu kožu. Doplatí na to
slovenská ekonomika?<<
Odvolávka na to, že SOPK vyjadrila presvedčenie, že nová vláda bude proeurópska
a že bude komunikovať s podnikateľskými zväzmi a združeniami.
17. 4. 2012
Hospodárske noviny

>>Podnikateľov trápi vymožiteľnosť práva<<
Komentár country managing partnera PwC Todda Bradshawa – odvoláva sa v ňom
na prieskum PwC medzi generálnymi riaditeľmi, ktoré oblasti by mali byť dnes
prioritou vlády na zlepšenie konkurencieschopnosti slovenských spoločností.
Rovnaký odkaz podľa neho v oblasti podnikateľského prostredia vyslali vláde
podnikatelia prostredníctvom viacerých veľkých podnikateľských a priemyselných
organizácií, ako Klub 500 či SOPK.
Žilinský večerník
>>Interbiznis, ekonomika, firma<<
Informácia o 2 odborných seminároch – organizuje a pozýva Žilinská RK SOPK.
18. 4. 2012
Transport a logistika, 04/2012
>>V otázke bezpečnosti zavelili dopravcovia do útoku<<
Článok o konferencii eLogistika – ako predísť krádežiam v doprave, na ktorej vystúpil
aj zástupca SOPK a informoval o elektronickom ATA karnete a o elektronickom
osvedčovaní pôvodu tovaru.
19. 4. 2012
Plus 7 dní
>>Súkromná vec<<
Článok o novom ministrovi hospodárstva Tomášovi Malatinskom. Odvolávka na
premiéra Roberta Fica, podľa ktorého Malatinského nominácia vzišla z konzultácií so
zamestnávateľskými zväzmi. Citácia reakcie predsedu SOPK Petra Mihóka pre
denník Sme: „Pána Malatinského nenominovali žiadne zamestnávateľské združenia,
nominovala ho strana Smer.“
transport.sk
>>eLogistika, ako predísť krádežiam v doprave – pokračovanie<<
Rozšírený článok o konferencii eLogistika – ako predísť krádežiam v doprave, na
ktorej vystúpil aj zástupca SOPK a informoval o elektronickom ATA karnete
a o elektronickom osvedčovaní pôvodu tovaru, a avízo na ďalšie konferencie s touto
tematikou v ďalších slovenských mestách.
20. 4. 2012
Hospodárske noviny
>>Z hoby biznis? Mladých to láka<<
Téma: čo bráni potenciálnym podnikateľom rozbehnúť podnikanie. V článku
zakomponované odpovede predsedu SOPK Petra Mihóka + zvýraznený citát
v článku.
Hospodárske noviny
>>Fantómoví dopravcovia – nová technika, alebo degenerácia systému<<
Informácia o sérii odborných konferencií vo viacerých mestách Slovenska pod
názvom eLogistika – ako predísť krádežiam v doprave. Zmienka o tom, že jedným
z organizátorov je SOPK.

24. 4. 2012
TASR
>>DOPRAVA: Obchodné komory Česka, Poľska a SR žiadajú dobudovanie
diaľnic<<
Správa o tom, že predstavitelia obchodných komôr a veľvyslanectiev Česka, Poľska,
Maďarska a Slovenska pošlú list premiérovi Ficovi a ministrovi dopravz Počiatkovi so
žiadosťou o prioritné dobudovanie diaľnice D1 a diaľnice D3 smerom na Česko
a Poľsko. Po rokovaní v Žiline o tom informoval predseda predstavenstva Žilinskej
RK SOPK Dušan Haluška.
teraz.sk
>>Obchodné komory Česka, Poľska a SR žiadajú dobudovanie diaľnic<<
Správa o tom, že predstavitelia obchodných komôr a veľvyslanectiev Česka, Poľska,
Maďarska a Slovenska pošlú list premiérovi Ficovi a ministrovi dopravz Počiatkovi so
žiadosťou o prioritné dobudovanie diaľnice D1 a diaľnice D3 smerom na Česko
a Poľsko. Po rokovaní v Žiline o tom informoval predseda predstavenstva Žilinskej
RK SOPK Dušan Haluška.
(Spravodajský portál agentúry TASR)
sme.sk
>>Obchodné komory žiadajú dobudovanie diaľnic<<
Správa o tom, že predstavitelia obchodných komôr a veľvyslanectiev Česka, Poľska,
Maďarska a Slovenska pošlú list premiérovi Ficovi a ministrovi dopravz Počiatkovi so
žiadosťou o prioritné dobudovanie diaľnice D1 a diaľnice D3 smerom na Česko
a Poľsko. Po rokovaní v Žiline o tom informoval predseda predstavenstva Žilinskej
RK SOPK Dušan Haluška.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
sme.sk
>>Ak sa nedokončí D3, ohrozené sú medzinárodné dohody<<
Žilinská RK SOPK apeluje na novú vládu, aby 12-kilometrový úsek kysuckej diaľnice
Svrčinovec – Skalité začala stavať ešte tento rok, inak nedodrží medzinárodné
dohody. Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
(Prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
webnoviny.sk
>>Slovensku hrozí faux-pas pri výstavbe diaľnice D3<<
Ak Slovensko včas nedokončí kysuckú diaľnicu D3, bude to medzinárodné faux-pas,
varuje Žilinská RK SOPK. Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
(Spravodajský portál agentúry ASITA)
26. 4. 2012
TASR
>>HOSPODÁRSTVO: Predsedom SOPK na Ďalších päť rokov je opäť Peter
Mihók<<
Agentúrna správa o tom, že Zhromaždenie delegátov zvolilo Petra Mihóka opäť za
predsedu SOPK. Citácie z jeho vystúpenia po zvolení.
teraz.sk
>>Predsedom SOPK na Ďalších päť rokov je opäť Peter Mihók<<

Agentúrna správa o tom, že Zhromaždenie delegátov zvolilo Petra Mihóka opäť za
predsedu SOPK. Citácie z jeho vystúpenia po zvolení.
(Spravodajský portál agentúry TASR)
pravda.sk
>>Mihók zostáva šéfom SOPK<<
Správa o tom, že Zhromaždenie delegátov zvolilo Petra Mihóka opäť za predsedu
SOPK. Citácie z jeho vystúpenia po zvolení.
(Prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
etrend.sk
>>Mihók pridá k 20 rokom v komore ďalších päť<<
Správa o tom, že Zhromaždenie delegátov zvolilo Petra Mihóka opäť za predsedu
SOPK. Citácie z jeho vystúpenia po zvolení.
(Prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
JOJ, 17.00 hod., Noviny o 17.00
>>Kompromisy v podnikaní<<
Rozhovor s novozvoleným predsedom SOPK Petrom Mihókom po skončení
Zhromaždenia delegátov SOPK.
transport.sk
>>Obchodné komory Česka, Poľska a SR žiadajú dobudovanie diaľnic<<
Správa o tom, že predstavitelia obchodných komôr a veľvyslanectiev Česka, Poľska,
Maďarska a Slovenska pošlú list premiérovi Ficovi a ministrovi dopravz Počiatkovi so
žiadosťou o prioritné dobudovanie diaľnice D1 a diaľnice D3 smerom na Česko
a Poľsko. Po rokovaní v Žiline o tom informoval predseda predstavenstva Žilinskej
RK SOPK Dušan Haluška.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
27. 4. 2012
Hospodárske noviny
Agentúrna správa o tom, že Zhromaždenie delegátov zvolilo Petra Mihóka opäť za
predsedu SOPK. Citácie z jeho vystúpenia po zvolení.
(Prevzaté z agentúrneho servisu TASR)

