SOPK v médiách – marec 2012
1. 3. 2012
hnonline.sk
>>Firmy: Vláda nech už nerozhoduje o stimuloch<<
Výzva zamestnávateľov združených v SOPK a Klube 500, aby vláda už neprijímala rozhodovania
o udelení investičných stimulov.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Hospodárske noviny
>>Firmy: Vláda nech už nerozhoduje o stimuloch<<
Výzva zamestnávateľov združených v SOPK a Klube 500, aby vláda už neprijímala rozhodovania
o udelení investičných stimulov.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>>Zamestnávatelia sú proti investičným stimulom<<
Informácia o výzve zamestnávateľov združených v SOPK a Klube 500, aby vláda už neprijímala
rozhodovania o udelení investičných stimulov.
Predseda SOPK Peter Mihók –vyjadrenie: „Jeden investor by nemal dvakrát po sebe dostávať podporu
na vytvorenie pracovných príležitostí.“
TASR
>> B. BYSTRICA: Cenu Krištáľový Merkúr ovládli tento rok mladí inovátori<<
Správa o odovzdaní cien Krištáľový Merkúr 2011 za inovácie v Banskej Bystrici. Ocenenia odovzdal
predseda SOPK Peter Mihók a zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Úradu
priemyselného vlastníctva SR, Mesta Banská Bystrica a regionálnej banskobystrickej komory SOPK.
sme.sk
>>Hlavnú cenu získal študent Technickej univerzity vo Zvolene František Tóth<<
Správa o odovzdaní cien Krištáľový Merkúr 2011 za inovácie v Banskej Bystrici. Ocenenia odovzdal
predseda SOPK Peter Mihók a zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Úradu
priemyselného vlastníctva SR, Mesta Banská Bystrica a regionálnej banskobystrickej komory SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
2. 3. 2012
topky.sk
>>Cenu Krištáľový Merkúr ovládli mladí inovátori<<
Správa o odovzdaní cien Krištáľový Merkúr 2011 za inovácie v Banskej Bystrici. Ocenenia odovzdal
predseda SOPK Peter Mihók a zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Úradu
priemyselného vlastníctva SR, Mesta Banská Bystrica a regionálnej banskobystrickej komory SOPK.
TASR
>>LITERATÚRA: Kníhkupectvo láka ženy: Poďte s nami podnikať<<
Správa o tom, že najväčšia sieť kníhkupectiev na Slovensku pripravuje nový projekt pre ženy s názvom
Poďte s nami podnikať zameraný na podporu podnikania žien. Na projekte sa okrem iných podieľa aj
SOPK.
webnoviny.sk
>>Panta Rhei chce sériou stretnutí podporiť podnikanie žien
Správa o tom, že najväčšia sieť kníhkupectiev na Slovensku pripravuje nový projekt pre ženy s názvom
Poďte s nami podnikať zameraný na podporu podnikania žien. Na projekte sa okrem iných podieľa aj
SOPK.

5. 3. 2012
Nitrianske noviny
>> Komora podnikateľov volila<<
Informácia o ustanovujúcom zhromaždení delegátov Nitrianskej RK SOPK na 5. volebné obdobie
a o tom, že medzi hosťami bol aj predseda SOPK Peter Mihók.
7. 3. 2012
hnonline.sk
>> Slovensko má zlú povesť<<
Rozhovor s atašé Slovenska na olympiáde v Londýne Janom Telenskym o výbere priestorov pre
Slovensko - priestory Institute of Directors, ktorý avizuje stretnutie s predsedom SOPK Petrom Mihókom
na tému, ako do týchto priestorov, kde bude aj centrum biznisu, prilákať čo najviac návštevníkov.
Hospodárske noviny
>> Slovensko má zlú povesť<<
Rozhovor s atašé Slovenska na olympiáde v Londýne Janom Telenskym o výbere priestorov pre
Slovensko - priestory Institute of Directors, ktorý avizuje stretnutie s predsedom SOPK Petrom Mihókom
na tému, ako do týchto priestorov, kde bude aj centrum biznisu, prilákať čo najviac návštevníkov.
sme.sk
>> Banku zo spisu Gorila štát odškodnil<<
Článok o tom, že Rakúska Meinl Bank, známa aj z údajného spisu SIS Gorila, dostala vlani od štátu vyše
dvojmiliónové odškodné za zrušenie privatizácie bratislavského letiska. Ak by sa zmluva vypovedala z
iných dôvodov ako z vyššej moci, mala mať Meinl Bank nárok na vyplatenie 45 miliónov korún, teda 1,49
milióna eur. Túto sumu jej aj prisúdil v máji 2009 Rozhodcovský súd pri SOPK.
8. 3. 2012
Sme
>> Rakúsku banku zo spisu Gorila štát odškodnil<<
Článok o tom, že Rakúska Meinl Bank, známa aj z údajného spisu SIS Gorila, dostala vlani od štátu vyše
dvojmiliónové odškodné za zrušenie privatizácie bratislavského letiska. Ak by sa zmluva vypovedala z
iných dôvodov ako z vyššej moci, mala mať Meinl Bank nárok na vyplatenie 45 miliónov korún, teda 1,49
milióna eur. Túto sumu jej aj prisúdil v máji 2009 Rozhodcovský súd pri SOPK.
Sme
>> Meinl Bank má odškodné<<
Rakúska Meinl Bank, ktorá ako poradca odporučila predať letiská v Bratislave a Košiciach konzorciu
skupiny Penta a viedenského letiska, dostala od štátu ako odškodné 2,2 milióna eur. Tie jej v mimosúdnej
dohode priznalo ministerstvo dopravy pod vedením Jána Figeľa(KDH). Banka mala podľa zmluvy nárok na
1,49 milióna eur, tie po zrušenej privatizácii aj vysúdila na Rozhodcovskom súde SOPK. Vláda Roberta
Fica jej však neplatila, a preto si peniaze vymáhala súdne. Odškodné jej ministerstvo priznalo pár dní pre
začatím súdneho procesu. Odôvodnilo to tým, že firma žiadala 2,5 milióna eur a štát tak 300-tisíc eur
ušetril. V Gorile sa spomína pre údajné pranie špinavých peňazí.
9. 3. 2012
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Hospodárska komora ČR oceňuje šéfa SOPK Petra Mihóka<<
Správa o tom, že predseda SOPK Peter Mihók dostane v Prahe ocenenie krištáľový Vavrín ako „výraz
ohodnotenia jeho schopností a zdatností, ktorými sa zaslúžil o dobrý počin v spoločnosti“. Rádom Vavrínu
oceňuje Hospodárska komora Českej republiky v spolupráci s Českou televíziou osobnosti, ktoré
významne prispievajú k všeobecnému blahu.
Openiazoch.zoznam.sk
>>Hospodárska komora ČR oceňuje šéfa SOPK Petra Mihóka<<

Správa o ocenení krištáľový Vavrín, ktoré predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi udelila Hospodárska
komora ČR.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
11. 3. 2012
TASR
>>VOĽBY12: SOPK: Víťaznú stranu čaká veľká zodpovednosť<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenie k neoficiálnym výsledkom parlamentných volieb.
„ Jednofarebná vláda má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane je to jasný program, na ktorý dostala
mandát. Život však ukáže, čo z programu je reálne a čo je nutné korigovať. Čím je silnejšia moc, tým je
krehkejšia ako jemný porcelán, a tým opatrnejšie treba s ňou narábať.“ Podľa P. Mihóka je dôležité, aby
vláda garantovala spoločenské procesy, najmä súdnu moc a politickú moc, z čoho sa potom odvíja aj
kvalita podnikateľského prostredia a udržanie konkurencieschopnosti Slovenska.
hnonline.sk
>>Prezident poverí Smer zostavením vlády<<
Online: Reakcie osobností Slovenska na výsledky parlamentných volieb.
Predseda SOPK Peter Mihók: Reakcia na neoficiálne výsledky parlamentných volieb. Citácia vyjadrení
o výhodách a nevýhodách jednofarebnej vlády. (viď predchádzajúca správa)
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
hnonline.sk
>.Šéf europarlamentu: Nová vláda Slovensku pomôže<<
Online: Reakcie osobností Slovenska na výsledky parlamentných volieb.
Predseda SOPK Peter Mihók: Reakcia na neoficiálne výsledky parlamentných volieb. Citácia vyjadrení
o výhodách a nevýhodách jednofarebnej vlády. (viď predchádzajúca správa)
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
hnonline.sk
>>Žitňanská: SDKÚ potrebuje zmenu<<
Online: Reakcie osobností Slovenska na výsledky parlamentných volieb.
Predseda SOPK Peter Mihók: Reakcia na neoficiálne výsledky parlamentných volieb. Citácia vyjadrení
o výhodách a nevýhodách jednofarebnej vlády. (viď predchádzajúca správa)
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
hnonline.sk
>>Žitňanská zabojuje o čelo SDKÚ<<
Online: Reakcie osobností Slovenska na výsledky parlamentných volieb.
Predseda SOPK Peter Mihók: Reakcia na neoficiálne výsledky parlamentných volieb. Citácia vyjadrení
o výhodách a nevýhodách jednofarebnej vlády. (viď predchádzajúca správa)
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
hnonline.sk
>>Lídri pravice koalíciu so Smerom odmietajú<<
Online: Reakcie osobností Slovenska na výsledky parlamentných volieb.
Predseda SOPK Peter Mihók: Reakcia na neoficiálne výsledky parlamentných volieb. Citácia vyjadrení
o výhodách a nevýhodách jednofarebnej vlády. (viď predchádzajúca správa)
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
pluska.sk
>>Zvíťazil Smer-SD: Obsadí 83 poslaneckých stoličiek<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Reakcia na neoficiálne výsledky parlamentných volieb. Citácia vyjadrení
o výhodách a nevýhodách jednofarebnej vlády. (viď predchádzajúca správa)
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)

12. 3. 2012
Plus jeden deň
>>Podnikatelia reagujú<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Reakcia na neoficiálne výsledky parlamentných volieb. Citácia vyjadrení
o výhodách a nevýhodách jednofarebnej vlády. (viď predchádzajúca správa)
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Novohradské noviny
>>SOŠ vo Fiľakove pripravuje odborníkov v najvyhľadávanejších profesiách<<
Stredná odborná škola vo Fiľakove, v spolupráci s výrobnými podnikmi regiónu a zástupcami SOPK,
pripravuje odborníkov v najvyhľadávanejších profesiách. Škola je členom Banskobystrickej RK SOPK.
Zostavovanie plánov výkonov, zaraďovanie nových odborov, ako aj záverečné skúšky v učebných
odboroch sa uskutočňujú v spolupráci s SOPK. Na záverečných skúškach žiaci dostávajú jednotné
zadanie SOPK.
15. 3. 2012
Kilometer, 03/2012
>.BEZPLATNÁ KONFRENCIA eLogistika – ako predísť krádežiam v doprave 20. marca 2012 Bratislava<<
Informácia o tom, že kampaň „Spoľahlivý dopravca“ podporila okrem iných aj SOPK.
Prednášajúcim v prvom bloku na tému Elektronický karnet ATA a elektronické osvedčenie o pôvode tovaru
v projekte bol Juraj Knopp z SOPK.
16. 3. 2012
TASR
>>Návšteva delegácie z kabinetu srbského člena Predsedníctva Bosny a Hercegoviny<<
Správa o tom, že ekonomickí experti, členovia delegácie, sa stretnú aj s predstaviteľmi Trnavskej RK
SOPK.
19. 3. 2012
Novohradské noviny, 11/2012
>>SOŠ vo Fiľakove pripravuje odborníkov v najvyhľadávanejších profesiách<<
Stredná odborná škola vo Fiľakove, v spolupráci s výrobnými podnikmi regiónu a zástupcami SOPK,
pripravuje odborníkov v najvyhľadávanejších profesiách. Škola je členom Banskobystrickej RK SOPK.
Zostavovanie plánov výkonov, zaraďovanie nových odborov, ako aj záverečné skúšky v učebných
odboroch sa uskutočňujú v spolupráci s SOPK. Na záverečných skúškach žiaci dostávajú jednotné
zadanie SOPK.
20. 3. 2012
TASR
>>Podľa zamestnávateľov má nová vláda hlavne strážiť verejný deficit<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.
openiazoch.zoznam.sk
>>Podľa zamestnávateľov má nová vláda hlavne strážiť verejný deficit<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)

openiazoch.zoznam.sk
>>Zamestnávatelia vyzvali novú vládu na fiškálnu konsolidáciu<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
aktualne.sk
>>Firmy hľadajú spoločnú reč s Ficom. Ich názory sa často rôznia<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
pravda.sk
>>Šetrite, vyzvali memorandom novú vládu zamestnávatelia<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
hnonline.sk
>>Biznismeni radia Ficovi: Treba ustrážiť deficit<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Rádio Slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenskéhorozhlasu
>>Zamestnávateľské zväzy a zruženia vyzývajú budúcu vládu na konsolidáciu financií, efektívnejší výber
daní a reformu školstva<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia k téme na tlačovej konferencii.
Rádio Slovensko, 22.00 hod., Rádiožurnál Slovenskéhorozhlasu
>>Zamestnávateľské zväzy a zruženia vyzývajú budúcu vládu na konsolidáciu financií, efektívnejší výber
daní a reformu školstva<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia k téme na tlačovej konferencii.
TA3, 19.50 hod., Téma dňa
>>Výzva budúcej vláde<<
Debata nadväzujúca na tlačovú konferenciu, na ktorej predstavitelia SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>>Zamestnávatelia chcú spolupracovať s vládou<<
Reportáž zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia k téme na tlačovej konferencii.

STV Dvojka, 21.30 hod., Komentáre
>>Zamestnávatelia chcú spolupracovať s vládou<<
Reportáž zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia k téme na tlačovej konferencii.
TV Markíza, 19.00 hod. Televízne noviny
>>Hrozí menej sviatkov<<
Reportáž zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia k téme na tlačovej konferencii.
21. 3. 2012
Rádio Slovensko, 7.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Zamestnávatelia vyzývajú budúcu vládu na konsolidáciu financií, efektívnejší výber daní a reformu
školstva<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia k téme na tlačovej konferencii.
hnonline.sk
>>Zamestnávatelia žiadajú šetriť<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Hospodárske noviny
>>Zamestnávatelia žiadajú šetriť<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Pravda
>>Zamestnávatelia a budúca vláda majú rôzne pohľady<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.
pravda.sk
>>Zamestnávatelia a budúca vláda majú rôzne pohľady<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii.

pravda.sk
>>Firmy a budúca vláda sa pozerajú inak na trh práce<<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK, RÚZ, AZZZ a Klubu 500, na ktorej ich predstavitelia
predstavili memorandum Výzva budúcej vláde. Obsahuje priority, ktoré zástupcovia zamestnávateľov a
podnikateľov žiadajú zahrnúť do Programového vyhlásenia vlády SR.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení na tlačovej konferencii – konkrétne oblasť vzdelávania.
TASR
>>P. MIHÓK: Školstvo je vo vážnej kríze, nereflektuje potreby trhu práce<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia na tlačovej konferencii pri príležitosti zhromaždenia delegátov
Žilinskej RK SOPK.
Citovaný tiež predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška.
teraz.sk
>>Zamestnávatelia nie sú spokojní s odbornosťou škôl<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia na tlačovej konferencii pri príležitosti zhromaždenia delegátov
Žilinskej RK SOPK.
Citovaný tiež predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška

openiazoch.zoznam.sk
>>Školstvo je vo vážnej kríze, nereflektuje potreby trhu práce<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia na tlačovej konferencii pri príležitosti zhromaždenia delegátov
Žilinskej RK SOPK.
Citovaný tiež predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
hnonline.sk
>>Mihók: Školstvo je vo vážnej kríze, nereflektuje potreby trhu práce<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia na tlačovej konferencii pri príležitosti zhromaždenia delegátov
Žilinskej RK SOPK.
Citovaný tiež predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
TASR
>>ŽILINA: Témami ŽRK SOPK budú naďalej diaľnic, školstvo či vymožiteľnosť práva<<
Správa zo zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia o práci Žilinskej RK SOPK, ako aj celej SOPK
Predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška: Vyjadrenia o hlavných úlohách
a témach, ktorým sa chce ŽRK SOPK v ďalšom období venovať.
openiazoch.zoznam.sk
>>Témami ŽRK SOPK budú naďalej diaľnic, školstvo či vymožiteľnosť práva<<
Správa zo zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
Predseda SOPK Peter Mihók: Vyjadrenia o práci Žilinskej RK SOPK, ako aj celej SOPK
Predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška: Vyjadrenia o hlavných úlohách
a témach, ktorým sa chce ŽRK SOPK v ďalšom období venovať.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Prioritné oblasti predstaviteľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline<<
Reportáž zo zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka
a predsedu predstavenstva ŽRK SOPK Dušana Halušku.
Knižná revue, 06/2012
>>Knihy v predaji<<
AUTNER, Rudolf - OCHOTNICKÝ, Pavol Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky
2012 Bratislava, Slovenská obchodná a priemyselná komora 2012. 1. vyd. 111 s. Brož. Štúdia. ISBN
978-80-89105-49-6

22. 3. 2012
hnonline.sk
>>Mihók: Školstvo je vo vážnej kríze<<
Slovenské školstvo je vo vážnej kríze ako celok. Odvíja sa to od kvality základných škôl, od profilovania
absolventov stredných škôl a masovej produkcie vysokoškolsky vzdelaných ľudí, absolútne nereflektujúcej
potreby trhu práce. Tvrdí to predseda (SOPK) Peter Mihók. Najviac ľudí pre trh práce by mali podľa neho
produkovať stredné odborné školy, ktoré by s ním mali byť viac prepojené. „Je veľmi zlé, ak absolventi
stredných odborných škôl nenachádzajú uplatnenie na trhu práce. Na druhej strane výrazne absentujú
absolventi s technickým zameraním.“
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Hospodárske noviny
>>>>Mihók: Školstvo je v kríze<<
Slovenské školstvo je vo vážnej kríze ako celok. Odvíja sa to od kvality základných škôl, od profilovania
absolventov stredných škôl a masovej produkcie vysokoškolsky vzdelaných ľudí, absolútne nereflektujúcej
potreby trhu práce. Tvrdí to predseda (SOPK) Peter Mihók. Najviac ľudí pre trh práce by mali podľa neho
produkovať stredné odborné školy, ktoré by s ním mali byť viac prepojené. „Je veľmi zlé, ak absolventi
stredných odborných škôl nenachádzajú uplatnenie na trhu práce. Na druhej strane výrazne absentujú
absolventi s technickým zameraním.“
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
25. 3. 2012
sme.sk
>>Brusel chce zjednotiť základ dane<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení k téme. „...Európska únia si síce na čas "vyrovná chrbát",
ale jej export do USA alebo Ázie sa spoločnou sadzbou dane predraží a podniky stratia konkurenčnú
výhodu.“
26. 3. 2012
SME
>>Spoločnú sadzbu firmy odmietajú<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie vyjadrení k téme. „...Európska únia si síce na čas "vyrovná chrbát",
ale jej export do USA alebo Ázie sa spoločnou sadzbou dane predraží a podniky stratia konkurenčnú
výhodu.“
27. 3. 2012
TASR
>>T. BOREC: Poslaním bude upokojiť situáciu a zvýšiť vymožiteľnosť práva<<
Nový minister spravodlivosti Tomáš Borec v rozhovore pre TASR o svojom poslaní na ministerskom poste.
Zmienka o tom, že od roku 2001 je členom Rozhodcovského súdu SOPK.
teraz.sk
>>T. BOREC: Poslaním bude upokojiť situáciu a zvýšiť vymožiteľnosť práva<<
Nový minister spravodlivosti Tomáš Borec v rozhovore pre TASR o svojom poslaní na ministerskom poste.
Zmienka o tom, že od roku 2001 je členom Rozhodcovského súdu SOPK.
Nový čas
>>Advokát Tomáš Borec vymení v kresle Žitňanskú<<
Správa o tom, že novým ministrom spravodlivosti bude predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš
Borec, ktorý – okrem iného – je od roku 2001 členom Rozhodcovského súdu SOPK.
topky.sk
>>Borec chce upokojiť situáciu v rezorte spravodlivosti<<
Správa o úlohách nového ministra spravodlivosti. V rámci krátkeho profesijného životopisu aj zmienka
o tom, že od roku 2001 je členom Rozhodcovského súdu SOPK.

(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
pravda.sk
>>Borec chce upokojiť situáciu v rezorte spravodlivosti<<
Správa o úlohách nového ministra spravodlivosti. V rámci krátkeho profesijného životopisu aj zmienka
o tom, že od roku 2001 je členom Rozhodcovského súdu SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
sme.sk
>>Borec chce upokojiť situáciu a zvýšiť vymožiteľnosť práva<<
Správa o tom, ako vníma Tomáš Borec svoju nomináciu na post ministra spravodlivosti a v čom vidí svoje
bezprostredné poslanie. V rámci krátkeho profesijného životopisu aj zmienka o tom, že od roku 2001 je
členom Rozhodcovského súdu SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR a SITA)
hnonline.sk
>>Borec: Chcem upokojiť situáciu a vzýšiť vymožiteľnosť práva<<
Správa o tom, ako vníma Tomáš Borec svoju nomináciu na post ministra spravodlivosti a v čom vidí svoje
bezprostredné poslanie. V rámci krátkeho profesijného životopisu aj zmienka o tom, že od roku 2001 je
členom Rozhodcovského súdu SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
sme.sk
>>Fico si pri tvorbe programu mimovládky nevšimol<<
Správa o tom, že Robert Fico síce zvolal okrúhly stôl so sociálnymi partnermi, aby s nimi konzultoval
program vlády, ale zástupcov tretieho sektora nepozval.
Medzi pozvanými sa uvádza SOPK.
28. 3. 2012
SME
>>Fico si nevšimol mimovládky<<
Správa o tom, že Robert Fico síce zvolal okrúhly stôl so sociálnymi partnermi, aby s nimi konzultoval
program vlády, ale zástupcov tretieho sektora nepozval.
Medzi pozvanými sa uvádza SOPK.
Pravda
>>K Sociálnym partnerom SMER radí aj cirkev<<
Správa o tom, že na príprave programového vyhlásenia vlády sa budú podieľať aj sociálni partneri, preto
ich vedenie Smeru pozvalo k okrúhlemu stolu. Medzi nimi aj predstaviteľov katolíckej a evanjelickej cirkvi,
na druhej strane nepozvali zástupcov tretieho sektora.
Medzi pozvanými sa uvádza SOPK.
Pravda
>>Odborníci výber Borca oceňujú<<
Článok, v ktorom sa vymenúvajú niektoré úlohy, ktoré čakajú na nového ministra spravodlivosti Tomáša
Borca. Zmienka tiež o tom, že od roku 2001 pôsobí aj ako rozhodca Rozhodcovského súdu SOPK.
pravda.sk
>>Odborníci výber Borca oceňujú<<
Článok, v ktorom sa vymenúvajú niektoré úlohy, ktoré čakajú na nového ministra spravodlivosti Tomáša
Borca. Zmienka tiež o tom, že od roku 2001 pôsobí aj ako rozhodca Rozhodcovského súdu SOPK.
TA3, 15.00 hod., Správy
>>Príprava vládneho programu<<
Reportáž z rokovania za okrúhlym stolom, ku ktorému sociálnych partnerov pozval Robert Fico. Pri
vymenúvaní niektorých pozvaných spomína SOPK.

webnoviny.sk
>>Do programového vyhlásenia prispeje cirkev či akademici<<
Citácie Roberta Fica, ktorý vysvetľuje, prečo zvolal okrúhly stôl so sociálnymi partnermi k príprave
programového vyhlásenia vlády, a zároveň medzi pozvanými spomína SOPK.
(agentúrny servis SITA)
topky.sk
>>Fico: V diskusii o programovom vyhklásení bude aj cirkev či akademici<<
Citácie Roberta Fica, ktorý vysvetľuje, prečo zvolal okrúhly stôl so sociálnymi partnermi k príprave
programového vyhlásenia vlády, a zároveň medzi pozvanými spomína SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
sme.sk
>>Do vládneho programu prehovorí aj cirkev či akademici<<
Citácie Roberta Fica, ktorý vysvetľuje, prečo zvolal okrúhly stôl so sociálnymi partnermi k príprave
programového vyhlásenia vlády, a zároveň medzi pozvanými spomína SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
29. 3. 2012
Pravda
>>Navrhnuté sadzby dane sa môžu zmeniť<<
Článok o tom, aké dane budú od roku 2013 platiž bohatší ľudia a firmy.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Dostali sme od strany Smer prísľub, že sú v otázke percent pripravení na
diskusiu. Je otázne, k akej zhode všetci dospejeme, keďže my principiálne nie sme za zvyšovanie daní. Tá
sadzba by preto mala byť aspoň miernejšia.“
pravda.sk
>>Navrhnuté sadzby dane sa môžu zmeniť<<
Článok o tom, aké dane budú od roku 2013 platiž bohatší ľudia a firmy.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Dostali sme od strany Smer prísľub, že sú v otázke percent pripravení na
diskusiu. Je otázne, k akej zhode všetci dospejeme, keďže my principiálne nie sme za zvyšovanie daní. Tá
sadzba by preto mala byť aspoň miernejšia.“
30. 3. 2012
sme.sk
>>Ani 500, ani sopka<<
Komentár týkajúci sa hľadania a výberu kandidáta na post ministra hospodártva.
TASR
>>SMER-SD: R. Fico zostavil vládu, berie si do nej troch nestraníkov<<
Správa o rokovaní predsedníctva Smeru-SD, na ktorom potvrdili nominácie na jednotlivé ministerské posty
okrem rezortu hospodárstva. Citácie Roberta Fica, ktorý uviedol: „Spustili sme kolo rozhovorov so
zamestnávateľskými zväzmi a SOPK. Pokiaľ padne rozhodnutie, že Ján Valko nebude ministrom
hospodárstva, ale bude zastávať inú dôležitú úlohu, privítal by som, keby nový minister vzišiel z
komunikácie so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.“
topky.sk
>>Poznáme mená ministrov, šéf hospodárstva je otázny<<
Správa o rokovaní predsedníctva Smeru-SD, na ktorom potvrdili nominácie na jednotlivé ministerské posty
okrem rezortu hospodárstva. Informácia o tom, že Smer-SD hľadá v dialógu so zamestnávateľskými
zväzmi a SOPK človeka, ktorý by mohol viesť rezort hospodárstva.
webnoviny.sk
>>Robert Fico predstavil novú vládu, jeden minister mu chýba<<

Správa o rokovaní predsedníctva Smeru-SD, na ktorom potvrdili nominácie na jednotlivé ministerské posty
okrem rezortu hospodárstva. Informácia o tom, že Smer-SD hľadá v dialógu so zamestnávateľskými
zväzmi a SOPK človeka, ktorý by mohol viesť rezort hospodárstva.
(agentúrny servis SITA)
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Robert Fico zostavil vládu, berie si do nej zatiaľ troch nestraníkov, štvrtý je nateraz otázny<<
Správa o rokovaní predsedníctva Smeru-SD, na ktorom potvrdili nominácie na jednotlivé ministerské posty
okrem rezortu hospodárstva. Citácie Roberta Fica, ktorý uviedol, že spustili kolo rozhovorov so
zamestnávateľskými zväzmi a s SOPK, pokiaľ padne rozhodnutie, že Ján Valko nebude ministrom
hospodárstva, ale bude zastávať inú dôležitú úlohu, privítal by, keby nový minister vzišiel z komunikácie so
zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
etrend.sk
>>Fico predstavil novú vládu<<
Správa o rokovaní predsedníctva Smeru-SD, na ktorom potvrdili nominácie na jednotlivé ministerské posty
okrem rezortu hospodárstva. Informácia o tom, že Smer-SD hľadá v dialógu so zamestnávateľskými
zväzmi a SOPK človeka, ktorý by mohol viesť rezort hospodárstva.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
TA3, 15.00 hod., Správy
>>Druhá vláda Roberta Fica<<
Reportáž o rokovaní predsedníctva Smeru-SD, na ktorom potvrdili nominácie na jednotlivé ministerské
posty okrem rezortu hospodárstva. Vyjadrenia Roberta Fica, že spustili kolo rozhovorov so
zamestnávateľskými zväzmi a s SOPK, pokiaľ padne rozhodnutie, že Ján Valko nebude ministrom
hospodárstva, ale bude zastávať inú dôležitú úlohu, privítal by, keby nový minister vzišiel z komunikácie so
zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
31. 3. 2012
TASR
>>MONITOR: PREMIÉRKA: Nebudem sa vyjadrovať k nomináciám na ministrov<<
Monitoring diskusnej relácie Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Pripomienka vyjadrenia Roberta Fica z predchádzajcúeho dňa, že spustili kolo rozhovorov so
zamestnávateľskými zväzmi a s SOPK, pokiaľ padne rozhodnutie, že Ján Valko nebude ministrom
hospodárstva, ale bude zastávať inú dôležitú úlohu, privítal by, keby nový minister vzišiel z komunikácie so
zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
pravda.sk
>>Radičová: Ak by som odvolala Mikloša, vláda by ihneď padla<<
Monitoring diskusnej relácie Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Pripomienka vyjadrenia Roberta Fica z predchádzajcúeho dňa, že spustili kolo rozhovorov so
zamestnávateľskými zväzmi a s SOPK, pokiaľ padne rozhodnutie, že Ján Valko nebude ministrom
hospodárstva, ale bude zastávať inú dôležitú úlohu, privítal by, keby nový minister vzišiel z komunikácie so
zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
Aktuality.sk
>>I. Radičová: Žitňanskej treba dať šancu<<
Monitoring diskusnej relácie Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Pripomienka vyjadrenia Roberta Fica z predchádzajcúeho dňa, že spustili kolo rozhovorov so
zamestnávateľskými zväzmi a s SOPK, pokiaľ padne rozhodnutie, že Ján Valko nebude ministrom
hospodárstva, ale bude zastávať inú dôležitú úlohu, privítal by, keby nový minister vzišiel z komunikácie so
zamestnávateľskými zväzmi a SOPK.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR a SITA)
Pravda
>>Po Ficovi bude najväčší tlak na ministra práce<<

Článok o tom, ako bude vyzerať kabinet Roberta Fica, s tým, že jedným z najväčších prekvapení novej
vlády je minister spravodlivosti Tomáš Borec. V rámci profesijného životopisu zmienka o tom, že od roku
2001 pôsobí ako rozhodca Rozhodcovského súdu SOPK.
pravda.sk
>>Ako bude vyzerať kabinet Roberta Fica? Pozrite si vizitky ministrov<<
Článok o tom, ako bude vyzerať kabinet Roberta Fica, s tým, že jedným z najväčších prekvapení novej
vlády je minister spravodlivosti Tomáš Borec. V rámci profesijného životopisu zmienka o tom, že od roku
2001 pôsobí ako rozhodca Rozhodcovského súdu SOPK.
Šport
>>Ficovo takmer hotovo<<
Článok o tom, že Smer-SD hľadá v dialógu so zamestnávateľskými zväzmi a SOPK človeka, ktorý by
mohol viesť rezort hospodárstva.
SME
>>Ani 500, ani sopka<<
Komentár týkajúci sa hľadania a výberu kandidáta na post ministra hospodártva.
Új Szó
>>Fico kabinetjében már csak egy poszt kérdéses<<
Valko személye kérdéses
Az, hogy a párton kívüli közgazdász, Valko kerül-e a gazdasági tárca élére, csak a jövő hét elején derül ki.
Bár soha nem volt a Smer tagja, a párt mégis többször javasolta különböző tisztségekbe. Például a
Közbeszerzési Hivatal élére, ám Iveta Radičová kormányfő akkor elutasította személyét. "Úgy van
elraktározva a fejemben, hogy még egy fontos posztra esélyes lenne, a végleges jelölést hétfőn vagy
kedden terjesztem a párt elnöksége elé" – mondta Fico azzal, egy másik jelöltről is egyeztet a Szlovák
Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) és a Klub 500 gazdasági szervezet képviselőivel . "Ha végül úgy
döntenénk, hogy nem Valko lesz a miniszter, akkor örülnék, ha az új tárcavezető neve a SOPK és a Klub
500 képviselővel való megegyezés után válna ismertté" mondta a Smer elnöke.

