SOPK v médiách – marec 2013
4. 3. 2013
The Slovak Spectator, 08/2013
>> Businesses seek solutions to tax fraud<<
Téma: Boj proti daňovým únikom
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „The business public perceives negatively that even after the
adoption of several measures supporting fiscal consolidation and simultaneously worsening conditions for
doing business in Slovakia, the problem of tax evasion continues to be solved in an insufficient and timid
way, especially in the case of value added tax...“
6. 3. 2013
Roľnícke noviny, 06/2013
>>Ponúkame spoluprácu<<
Rozhovor s podpredsedom agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimírom Chovanom o poslaní
a cieľoch sekcie.
TASR
>>P. Mihók: Názory podnikateľov z Prešovského kraja môžu byť podnetné pre vládu<<
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók – na zhromaždení delegátov Prešovskej rK SOPK povedal, že
názory a podnety podnikateľov, ktorí už niekoľko rokov pôsobia v ekonomicky slabších regiónoch
Prešovského kraja, môžu byť inšpiráciou pre vládu. Pokúsi sa iniciovať takéto stretnutie, na ktorom by sa
zúčastnili zástupcovia podnikateľov s predstaviteľmi hospodárskych rezortov
7. 3. 2013
Bratislavské noviny, 05/2013
>>Podpora žien v podnikaní pokračuje<<
Téma: V januári sa skončil štvorročný slovensko-rakúsky projekt na podporu podnikateliek Regionfemme,
ktorý pre Bratislavčanky zorganizovala Bratislavská regionálna komora SOPK spoločne s Hospodárskou
komorou mesta Viedeň a Združením žien v podnikaní na Slovensku. „Naše frekventantky získali užitočné
a cenné informácie o podnikaní v Rakúsku a na Slovensku. Prostredníctvom seminárov, klubov, akadémií
pre začínajúce podnikateľky si doplnili vedomosti a zlepšili manažérske zručnosti,“ povedala manažérka
projektu Regionfemme Ivana Kondášová.
Revue priemyslu, 03/2013
>>Škola volá – ale koho, kam a prečo?
Stredoškoláci si vysokú školu vyberajú najmä podľa jej zamerania a úspešnosti uplatnenia absolventov.
Na škole získané vedomosti im na zvládnutie prijímačiek nestačia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý
realizovala Ekonomická univerzita v Bratislave medzi návštevníkmi Informačného dňa, ktorý sa uskutočnil
začiatkom februára tohto roka.
Minister školstva Dušan Čaplovič tvrdí, že stredné odborné školy treba zatraktívniť. O to sa usiluje aj
Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK. Rozhovor s jej predsedom
Rudolfom Michalcom – ...Sekcia už od roku 1993 organizuje v spolupráci so SOŠ záverečné a neskôr i
maturitné skúšky, a to s účasťou zástupcu SOPK v skúšobných komisiách. Úspešní absolventi získavajú k
výučnému listu aj ,„Osvedčenie SOPK“, ktoré je uznávané medzi domácimi zamestnávateľmi, ale najmä v
zahraničí. To sú len čiastkové aktivity sekcie v propagovaní stredných odborných škôl a odborného
vzdelávania.

14. 3. 2013
JOJ, 17.00 hod., Noviny o 17.00
>>Slovensko bojuje o život<<
Reportáž zo stretnutia Hospodárskeho klubu.
Vysoké dane, rastúca nezamestnanosť, spomaľujúca ekonomika a k tomu ešte mrazy a sneženie. Na prvý
pohľad to vyzerá tak, akoby Slovensko mlelo z posledného. Ale nemelie. A verte, že sa máme naozaj čím
alebo skôr kým pochváliť.
Michal Rybanský, redaktor: „Podľa väčšiny osobností Hospodárskeho klubu je na šľaktrafenie, že
Slovensko je bytostne závislé od zahraničia. Opičiť sa po Švajčiarsku alebo Singapure však údajne nie je
správna cesta.“
Peter Mihók, predseda SOPK: „Môže stavať na intelekte, musí stavať na kvalifikovanej pracovnej sile a
na dobrom prostredí.“
Michal Rybanský, redaktor: „Aj v ekonomike totiž platí, že hrať s dobrými kartami vie každý, no uspieť s
tými horšími dokážu iba skutoční majstri.“
17. 3. 2013
smer.sk
>>Brusel chce mať istotu, že diaľnica D3 do Poľska bude vyťažená<<
Štát ráta s tým, že sa bude 12-kilometrový úsek diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým, ktorý práve
tendruje, spolufinancovať z eurofondov. Európska komisia sa však chce najprv presvedčiť, že peniaze na
tento úsek nevynaloží zbytočne. Chce sa uistiť, že je výstavba úseku pre počty áut, ktoré po nej budú
jazdiť, nevyhnutná.
Dopravný analytik Inštitútu dopravnej politiky Juraj Čermák hovorí, že priechod v Trstenej nestačí. „Pre
žilinskú Kiu a jej sesterskú automobilku Hyundai v Česku,“ vysvetľuje nárast počtu kamiónov na cestách
paralelných s plánovanou diaľnicou. Tovar sa totiž presúva aj medzi sesterskými automobilkami navzájom.
„Objem prepravovaných motorov, resp. prevodoviek medzi našou spoločnosťou a závodom Hyundai v
českých Nošoviciach rastie, rovnako ako aj objem dodaných dielcov od našich partnerov z Poľska,“
povedal hovorca žilinskej Kie Jozef Bačé. V prípade nehody alebo zlého počasia môže dôjsť k omeškaniu
dodávok, čo má zlý vplyv na výrobu. Podľa Bačého by diaľnicu D3 uvítalo aj mnoho ďalších firiem, nielen z
oblasti automobilového priemyslu.
Súhlasí s ním Ján Mišura zo žilinskej SOPK: „Podnikatelia a investori potrebujú prioritne postaviť
rozostavaný úsek Svrčinovec – Zwardoň a neskôr úsek Strážov – Brodno. Máme k tomu vyjadrenú
podporu stoviek podnikateľov.“
18. 3. 2013
SME
>>Primátor Choma a Kia chcú diaľnicu do Poľska<<
Rovnaký článok ako deň predtým uverejnený na webovej stránke denníka, dnes v jeho printovom vydaní.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
The Slovak Spectator, 10/2013
>>Potential not yet being exploited<<
Téma: Hospodárska spolupráca medzi SR a Maltou
The Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK) in September 2011 signed a cooperation
agreement during a forum held in Valletta on the occasion of an official visit by Slovak President Ivan
Gašparovič to Malta.
19. 3. 2013
Podtatranské noviny, 12/2013
Téma: Veľtrh Tatra-Expo 2013 v Poprade
Nad Tatra-Expo 2013 prevzalo záštitu mesto Poprad, SOPK a Slovenská živnostenská komora a jeho
organizátorom bola spoločnosť Spiš-View-Trading.

21. 3. 2013
Hospodárske noviny
>>Ázia nám už nemôže konkurovať<<
Správa z regionálneho HNClubu. Jedným z hostí bol aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
Čína či India už pre nás nie sú konkurenciou. Toto je odkaz, ktorý na utorkovom regionálnom HNClube
povedal generálny riaditeľ spoločnosti Emerson Milan Šesták. ,„Etapu odlevu výroby do nákladovo
lacnejších krajín máme za sebou. Dnes sa dostávame do segmentu, v ktorom zákazníci nebazírujú čisto
na cene. Áno, do výroby s vyššou pridanou hodnotou, kde sú dôležitejšie rýchlosť a presnosť dodávok či
kvalita,“ objasňuje s tým, že v súčasnosti je ,„slovenský Emerson“ ohrozovaný západnou Európou. Zmeny
v Zákonníku práce a zvýšenie daní a odvodov, ktoré od januára tohto roku zaviedla súčasná vláda na čele
s Robertom Ficom, neboli podľa účastníkov HNClubu šťastné. S novinkami v podnikateľskom prostredí na
trhu nie sú spokojní ani v SOPK. Ako uzatvára Ján Václav – komora dáva návrhy na optimalizáciu výberu
daní a zníženie administratívnej záťaže. ,„Nie všetky sú však vládou prijímané.“
Hospodárske noviny
>>19. marec 2013: Aké sú šance na investovanie v Trenčianskom kraji?<<
Regionálny HNClub
Hostia:
Richard Rybníček primátor Trenčína
Roman Sabo vedúci odboru investičných projektov SARIO
Ján Václav regionálny šéf SOPK v Trenčíne
Milan Šesták riaditeľ Emerson Network Power
hnonline.sk
>>Ázia nám už nemôže konkurovať<<
Tá istá správa z regionálneho HNClubu, ako bola uverejnená aj v printovom vydaní denníka. Jedným
z hostí bol aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
Bánovce-Topoľčany-Partizánske ECHO, 03/2013
>>Primátor Choma a Kia chcú diaľnicu do Poľska<<
Kia a jej sesterská automobilka Hyundai v Česku si posielajú prevodovky. Diaľnica D3 vraj pomôže aj
ďalším.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura: „Podnikatelia a investori potrebujú prioritne postaviť
rozostavaný úsek Svrčinovec – Zwardoň a neskôr úsek Strážov – Brodno. Máme k tomu vyjadrenú
podporu stoviek podnikateľov.“
25. 3. 2013
TASR
>>P.Mihók: Ruských vkladateľov do cyperských bánk nikto netlačil<<
Ruských vkladateľov do cyperských bánk nikto netlačil. „Rozhodli sa dobrovoľne, teda tak ako každý iný
vkladateľ, musia aj oni znášať dôsledky svojej vlastnej finančnej politiky, ktorú realizovali,“ uviedol
predseda SOPK Peter Mihók na otázku, či po posledných opatreniach EÚ prijatých voči Cypru nevidí
riziko možného budúceho zhoršenia vzťahov medzi EÚ a Ruskom. „Za oveľa nebezpečnejší vidím iný
problém. Vkladateľ, ktorý má na Cypre 100-tisíc eur, môže by vkladateľom, ktorý peniaze nadobudol úplne
legálne – zo zdanených príjmov. Som presvedčený, že mnoho Cyperčanov má takéto vklady v cyperských
bankách. Zrazu sa im z týchto vkladov bude časť brať, a to napriek tomu, že ich vklady už boli zdanené.“
sme.sk
>>Šéf obchodnej komory: Ruských vkladateľov do Cypru nikto netlačil<<
Tá istá správa ako predchádzajúca – vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)

hnonline.sk
>>Šéf Euroskupiny „hasí“ vlastný škandál<<
Online informácie z rokovania ministrov financií krajín eurozóny o situácii na Cypre
19:10 Mihók: Ruských vkladateľov do cyperských bánk nikto netlačil
Ruských vkladateľov do cyperských bánk nikto netlačil. „Rozhodli sa dobrovoľne, teda tak ako každý iný
vkladateľ, musia aj oni znášať dôsledky svojej vlastnej finančnej politiky, ktorú realizovali,“ uviedol
predseda SOPK Peter Mihók na otázku, či po posledných opatreniach EÚ prijatých voči Cypru nevidí
riziko možného budúceho zhoršenia vzťahov medzi EÚ a Ruskom. „Za oveľa nebezpečnejší vidím iný
problém. Vkladateľ, ktorý má na Cypre 100-tisíc eur, môže by vkladateľom, ktorý peniaze nadobudol úplne
legálne – zo zdanených príjmov. Som presvedčený, že mnoho Cyperčanov má takéto vklady v cyperských
bankách. Zrazu sa im z týchto vkladov bude časť brať, a to napriek tomu, že ich vklady už boli zdanené.“
hnonline.sk
>>Cyperský rpezident: Partneri nás sklamali. Nájdeme vinníka
Online informácie z rokovania ministrov financií krajín eurozóny o situácii na Cypre
Opäť citovaný predseda SOPK Peter Mihók (viď predchádzajúca správa).
openiazoch.zoznam.sk
>>Kabinet má nový poradný orgán<<
Správa o založení a prvom zasadnutí nového, v poradí už 16. poradného orgánu vlády – Rady vlády pre
podporu exportu a investícií. bude odporúčať vláde dôležité rozhodnutia v medzinárodnej obchodnej
spolupráci a hodnotiť služby, ktoré Slovensko prostredníctvom diplomatických misií v zahraničí poskytuje
podnikateľom.
Jej členmi sú zástupcovia štátnej správy, podnikateľského aj akademického sektora. Šéfovať jej bude
minister zahraničných vecí a minister hospodárstva, svoje zastúpenie tu však má aj rezort financií,
pôdohospodárstva, dopravy, školstva aj ministerstvo kultúry. V rade sedia aj zástupcovia SOPK, AZZZ,
RÚZ, SAV, Ekonomickej univerzity, ale aj SARIO, SACR a Eximbanky. Rada bude zasadať najmenej
dvakrát do roka a jej členovia nebudú mať za výkon funkcie nárok za odmenu.
TA3, 15.00 hod., Správy
>>Export a investície<<
Téma: Prvé zasadnutie Rady vlády na podporu exportu a investícií.
Hosť v štúdiu: Dagmar Repčeková, generálna riaditeľka sekcie hospodárskej spolupráce na ministerstve
zahraničných vecí
„...Čo má byť jej úlohou (Rady), je jasné z jej názvu. Čo je nové, je to, že spája po prvýkrát podnikateľov
a štát, to znamená v rade sú združení zástupcovia podnikateľskej obce cestou svojich organizácií, či už je
to Klub 500, RÚZ, SOPK, máme tam zástupcov ekonomických rezortov, ústredných orgánov štátnej
správy, máme tam zastúpenie SARIO, SACR, máme zastúpenú Eximbanku, čiže všetkých aktérov
pokope. A cieľ je jasný – synergia, hľadanie zdrojov na čo najefektívnejší prienik na zahraničné trhy.“
JOJ, 19.30 hod., Noviny TV Joj
>>Cyprus nepôjde do bankrotu<<
Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Nočné rokovania ukázali, že Cyprus síce dostane od Európy desať miliárd,
no ako záruku si Únia vezme vklady boháčov v cyperských bankách. Problém je v tom, že sú to najmä
peniaze ruských firiem a občanov.“
Peter Mihók, predseda SOPK: „Dúfam, že to nebude akože bič na konci plieska, najlepšie, že sa nebude
dotýkať práve Slovenska.“

