SOPK v médiách – júl 2012
2. 7. 2012
Hospodárske noviny
>>Delta má dostať miliónový stimul<<
Ministerstvo hospodárstva odporúča schváliť 8,2-miliónový stimul pre
elektrotechnickú firmu Delta Electronics, ktorá v Dubnici nad Váhom zamestnáva
približne 800 ľudí. V roku 2006 dostala od štátu výhody za vyše 6 mil. €.
Predseda SOPK Peter Mihók je proti poskytovaniu opakovanej investičnej pomoci.
„Stimul má slúžiť na rozbehnutie investičnej činnosti, a ak nie je investícia
profitabilná, tak ani tento stimul neudrží firmu na Slovensku.“
hnonline.sk
>>Delta má dostať miliónový stimul<<
Ministerstvo hospodárstva odporúča schváliť 8,2-miliónový stimul pre
elektrotechnickú firmu Delta Electronics, ktorá v Dubnici nad Váhom zamestnáva
približne 800 ľudí. V roku 2006 dostala od štátu výhody za vyše 6 mil. €.
Predseda SOPK Peter Mihók je proti poskytovaniu opakovanej investičnej pomoci.
„Stimul má slúžiť na rozbehnutie investičnej činnosti, a ak nie je investícia
profitabilná, tak ani tento stimul neudrží firmu na Slovensku.“
3. 7. 2012
Pravda
>>Premiér chce biznis cesty, orientuje sa na úniu<<
Premiér Robert Fico nechce chodiť na zdvorilostné zahraničné služobné cesty.
Prednosť dáva takým, ktoré prinesú úžitok v podobe podpísaných obchodných
kontraktov. Prihovára sa preto za ekonomickú dimenziu návštev, na ktoré by cestoval
spolu so slovenskými podnikateľmi. Prioritou premiéra sú krajiny EÚ. Sústrediť by
sme sa však podľa neho mali aj na Ukrajinu, Rusko, Čínu, Vietnam alebo Latinskú
Ameriku.
Predseda SOPK Peter Mihók upozorňuje, že podpisu kontraktov musí predchádzať
dlhá príprava a potom sa dá načasovať spolu s oficiálnou štátnou návštevou. „Cesty
s ústavnými činiteľmi majú hlavne kontaktnú funkciu a preukázanie určitej bonity voči
zahraničnému partnerovi.“ Pri vymenovaní krajín okrem štátov EÚ by bol Mihók
opatrný v prípade Latinskej Ameriky. Skôr menoval región Stredného a Blízkeho
východu a krajiny Balkánu.
pravda.sk
>>Premiér chce biznis cesty, orientuje sa na úniu<<
Premiér Robert Fico nechce chodiť na zdvorilostné zahraničné služobné cesty.
Prednosť dáva takým, ktoré prinesú úžitok v podobe podpísaných obchodných
kontraktov. Prioritou premiéra sú krajiny EÚ. Sústrediť by sme sa však podľa neho
mali aj na Ukrajinu, Rusko, Čínu, Vietnam alebo Latinskú Ameriku.
Predseda SOPK Peter Mihók upozorňuje, že podpisu kontraktov musí predchádzať
dlhá príprava a potom sa dá načasovať spolu s oficiálnou štátnou návštevou. „Cesty
s ústavnými činiteľmi majú hlavne kontaktnú funkciu a preukázanie určitej bonity voči

zahraničnému partnerovi.“ Pri vymenovaní krajín okrem štátov EÚ by bol Mihók
opatrný v prípade Latinskej Ameriky. Skôr menoval región Stredného a Blízkeho
východu a krajiny Balkánu.
11. 7. 2012
TASR
>>HOSPODÁRSTVO: Obchodné komory budú podporovať stavbu cestného
prepojenia SR a ČR<<
Spoločná podpora výstavby rýchlostných komunikácií R 49 na českom úseku Zlín –
Střelná a na slovenskom úseku R6 Střelná – Púchov je hlavným bodom dohody
medzi Krajskou hospodárskou komorou (KHK) Zlínskeho kraja a Žilinskou RK SOPK,
ktorú v Žiline podpísali predseda predstavenstva KHK v Zlíne Jiří Přemyslovský a
riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura. S výstavbou tohto komunikačného
prepojenia medzi Slovenskou a Českou republikou sa má začať v roku 2014. Oba
úseky sú súčasťou budúceho diaľničného prepojenia Paríža s Kyjevom.
Citácie vyjadrení riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
openiazoch.zoznam.sk
>> Obchodné komory budú podporovať stavbu cestného prepojenia SR a ČR<<
Agentúrna správa o podpise dohody medzi Krajskou hospodárskou komorou (KHK)
Zlínskeho kraja a Žilinskou RK SOPK. Jej hlavným bodom je Spoločná podpora
výstavby rýchlostných komunikácií R 49 na českom úseku Zlín – Střelná a na
slovenskom úseku R6 Střelná – Púchov. Dohodu podpísal predseda predstavenstva
KHK v Zlíne Jiří Přemyslovský a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura. Citácie
vyjadrení riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
openiazoch.zoznam.sk – predchádzajúca správa doplnená o ďalšie informácie
>> Obchodné komory budú podporovať stavbu cestného prepojenia SR a ČR (2)<<
Agentúrna správa o podpise dohody medzi Krajskou hospodárskou komorou (KHK)
Zlínskeho kraja a Žilinskou RK SOPK. Jej hlavným bodom je Spoločná podpora
výstavby rýchlostných komunikácií R 49 na českom úseku Zlín – Střelná a na
slovenskom úseku R6 Střelná – Púchov. Dohodu podpísal predseda predstavenstva
KHK v Zlíne Jiří Přemyslovský a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura. Citácie
vyjadrení riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
GoodWill, 07, 08//2012
>>Ekonomická diplomacia je celoplošná priorita MZV<<
Správa o tom, že koncom júna sa uskutočnila diskusia o nastavení optimálneho
modelu slovenskej ekonomickej diplomacie za účasti ministra zahraničných vecí
Miroslava Lajčáka, zástupcov SOPK, štátnej správy a podnikateľskej sféry.
Ekonomickú diplomaciu považuje Ministerstvo zahraničných vecí SR podľa jeho šéfa
za celoplošnú prioritu celej zahraničnej služby
Parlamentný kuriér, 207, 208/2012
>>Talianske investície na Slovensku<<
Rozhovor s novozvoleným prezidentom Taliansko-slovenskej obchodnej komory
Albertom Gerottom. V odpovedi na otázku, ako vníma spluprácu obchodných

a priemyselných komôr Slovenska a Talianska, okrem iného pripomína, že SOPK má
zastúpenie v predsedníckej rade Taliansko-slovenskej obchodnej komory Talianske
investície na Slovensku.
16. 7. 2012
Žilinské noviny
>>Kraje podpísali dohodu<<
V Žiline sa uskutočnila konferencia zástupcov Krajskej hospodárskej komory
Zlínskeho kraja a Univerzity Tomáša Baťu so zástupcami SOPK Žilinského regiónu.
Dohodli sa na budúcej spolupráci v oblasti obchodu, infraštruktúry, cestovného ruchu
a odborného vzdelávania. Zástupcovia spoločne prerokovali pripravované
slovenskočeské projekty. Komory sa dohodli, že okrem podporovania vzájomných
investícií zlepšia vývoj v oblasti technológií, vzdelávania či cestovného ruchu.
„Očakávame, že projekt rozšíri možnosť vytvárania obchodu a zlepší cestu za
vzdelaním," uviedol riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura. „Projekt by sa mal
začať tento rok v decembri a bude trvať jeden a pol roka.“ Z konkrétnych návrhov
chcú presadiť výstavbu rýchlostných ciest R49/R6 medzi Slovenskom a Českom, čím
by znížili náklady firmám na dopravu výrobkov a služieb a urýchlili tým prepravu v
smere západ-východ v Európe.
teraz.sk
>>Oslavy 125. výročia vzniku SOŠD v Martine – Priekope<<
Oslavy sprevádzali významné podujatia: 4. ročník Autosalónu–junior, Výstava 150
rokov Košicko – Bohumínskej trate, prezentácia tuningu automobilov žiakov školy,
výstavka minimodelov automobilov, predvádzanie pojazdných veteránov, turnaj v
stolnom tenise a turnaj o putovný Pohár Cechu predajcov a autoservisov SR v
minifutbale.
Oslavy sa konali za účasti Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho
kraja; Andreja Hrnčiara, primátora mesta Martin, riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána
Mišuru a ďalších hostí.
(spravodajský portál agentúry TASR)
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>>Koniec letov z Hričova do Prahy<<
Letisko v Dolnom Hričove pri Žiline príde od augusta o pravidelné spojenie s Prahou.
Linku zaviedli pred siedmimi rokmi, lietali na nej České aerolínie. Jej zrušenie
pripraví hričovské letisko o väčšinu cestujúcich. Útlm prevádzky letiska sa môže
dotknúť aj rozvoja v kraji.
Riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura: „Bola by to tragédia aj pre investorov a pre
návštevníkov turistického priemyslu.“
Revue priemyslu, 07, 08/2012
>>Ženy – vzdelanie – podnikanie<<
Informácie o slovensko-rakúskom projekte Regionfemme, ktorého cieľom je podpora
podnikania žien a cezhraničnej spolupráce žien z prihraničných oblastí Slovenska a
Rakúska. Avízo na najbližšie podujatia v rámci projektu. Jeho organizátorom je
Bratislavská RK SOPK.

18. 7. 2012
sme.sk
>>Malokarpatská vínna cesta bude reprezentovať Slovensko v európskej súťaži<<
Projekt Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) vyhodnotila Národná agentúra
pre rozvoj malého a stredného podnikania ako jeden z dvoch, ktoré budú Slovensko
reprezentovať v európskom kole súťaže o Európske ceny za podporu podnikania
2012.
Okrem Združenia MVC bude Slovensko reprezentovať aj Bratislavská RK SOPK s
projektom Regionfemme v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 15. novembra na Cypre.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
30. 7. 2012
Hospodárske noviny
>>Čo hovoríte na zákon o osobitných odvodoch z podnikani?<<
Anketa
Predseda SOPK Peter Mihók: Na Rade solidarity a rozvoja som tento zákon
kritizoval. Zvyšovanie daní a odvodov je podľa mňa zlá cesta. Zákon nie je celkom v
poriadku ani z hľadiska európskej legislatívy. Nedá sa vylúčiť, že firmy sa obrátia so
sťažnosťou na európske inštitúcie. Výsledok by bol pomerne otvorený.
hnonline.sk
>>Anketa: Je prijatie zákona o osobitnom odvode z podnikania správny krok na
konsolidovanie verejných financií?<<
Predseda SOPK Peter Mihók: Na Rade solidarity a rozvoja som tento zákon
kritizoval. Zvyšovanie daní a odvodov je podľa mňa zlá cesta. Zákon nie je celkom v
poriadku ani z hľadiska európskej legislatívy. Nedá sa vylúčiť, že firmy sa obrátia so
sťažnosťou na európske inštitúcie. Výsledok by bol pomerne otvorený.
TASR
>>SOCIÁLNE: SOPK žiada odložiť účinnosť Zákonníka práce o rok<<
SOPK žiada posunúť účinnosť novely ZP o rok neskôr, t. j. od 1. 1. 2014. K návrhu
novely predložila 14 pripomienok, z toho takmer polovicu tvoria pripomienky
zásadného charakteru.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie jeho argumentov.
pravda.sk
>>Firmy: Posuňte zmeny v Zákonníku práce, inak tisíce skončia na ulici<<
Správa z tlačovej konferencie RÚZ, ktorá odmieta novelu ZP a žiada odložiť jej
účinnosť.
Aj SOPK žiada posunúť účinnosť novely Zákonníka práce o rok neskôr, teda od 1. 1.
2014. „Dôležité je, aby bola prijatá novela, ktorá bude reflektovať dopady ostatných
právnych noriem na podnikateľské prostredie. Prílišná koncentrácia negatívnych
faktorov ovplyvní negatívne výkonnosť slovenskej ekonomiky a v dôsledku toho hrozí
zhoršenie podnikateľského prostredia,“ vysvetlil predseda SOPK Peter Mihók.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
pluska.sk
>>Zamestnávatelia považujú pripravovanú novelu Zákonníka práce za škodlivú<<

Správa z tlačovej konferencie RÚZ, ktorá odmieta novelu ZP a žiada odložiť jej
účinnosť.
Aj SOPK žiada posunúť účinnosť novely Zákonníka práce o rok neskôr, teda od 1. 1.
2014. „Dôležité je, aby bola prijatá novela, ktorá bude reflektovať dopady ostatných
právnych noriem na podnikateľské prostredie. Prílišná koncentrácia negatívnych
faktorov ovplyvní negatívne výkonnosť slovenskej ekonomiky a v dôsledku toho hrozí
zhoršenie podnikateľského prostredia,“ vysvetlil predseda SOPK Peter Mihók.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
webnoviny.sk
>>Zmeny v Zákonníku práce môžu pripraviť o prácu 50-tisíc ľudí<<
Správa z tlačovej konferencie RÚZ, ktorá odmieta novelu ZP a žiada odložiť jej
účinnosť.
Aj SOPK žiada posunúť účinnosť novely Zákonníka práce o rok neskôr, teda od 1. 1.
2014. „Dôležité je, aby bola prijatá novela, ktorá bude reflektovať dopady ostatných
právnych noriem na podnikateľské prostredie. Prílišná koncentrácia negatívnych
faktorov ovplyvní negatívne výkonnosť slovenskej ekonomiky a v dôsledku toho hrozí
zhoršenie podnikateľského prostredia,“ vysvetlil predseda SOPK Peter Mihók.
(spravodajský portál agentúry SITA)
hnonline.sk
>>Obchodná komora chce posunúť zákonník<<
Agentúrna správa o tom, že SOPK žiada posunúť účinnosť novely ZP o rok neskôr, t.
j. od 1. 1. 2014. K návrhu novely predložila 14 pripomienok, z toho takmer polovicu
tvoria pripomienky zásadného charakteru.
Predseda SOPK Peter Mihók: Citácie jeho argumentov.
(prevzaté z agentúrneho servisu TASR)
openiazoch.zoznam-sk
>>RÚZ žiada neskôršiu účinnosť zmien v Zákonníku práce<<
Správa z tlačovej konferencie RÚZ, ktorá odmieta novelu ZP a žiada odložiť jej
účinnosť.
Aj SOPK žiada posunúť účinnosť novely Zákonníka práce o rok neskôr, teda od 1. 1.
2014. „Dôležité je, aby bola prijatá novela, ktorá bude reflektovať dopady ostatných
právnych noriem na podnikateľské prostredie. Prílišná koncentrácia negatívnych
faktorov ovplyvní negatívne výkonnosť slovenskej ekonomiky a v dôsledku toho hrozí
zhoršenie podnikateľského prostredia,“ vysvetlil predseda SOPK Peter Mihók.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)
webnoviny.sk
>>Nový zákonník práce môže pripraviť o chlieb tisíce Slovákov<<
Správa z tlačovej konferencie RÚZ, ktorá odmieta novelu ZP a žiada odložiť jej
účinnosť.
Aj SOPK žiada posunúť účinnosť novely Zákonníka práce o rok neskôr, teda od 1. 1.
2014. „Dôležité je, aby bola prijatá novela, ktorá bude reflektovať dopady ostatných
právnych noriem na podnikateľské prostredie. Prílišná koncentrácia negatívnych
faktorov ovplyvní negatívne výkonnosť slovenskej ekonomiky a v dôsledku toho hrozí
zhoršenie podnikateľského prostredia,“ vysvetlil predseda SOPK Peter Mihók.
(spravodajský portál agentúry SITA)

Rádio FM, 15.00, Správy
>>RÚZ žiada odložiť zmeny v Zákonníku práce<<
Republiková únia zamestnávateľov žiada odložiť účinnosť pripravovanej novely
zákonníka práce. Jej prezident Marián Jusko vyhlásil, že novelu odmietajú
a považujú ju za škodlivú zvlášť v tomto neistom ekonomickom období. Podľa neho
už aj konsolidačný balíček negatívne postihne podnikateľské prostredie. K únii sa
pripája aj SOPK, ktorá taktiež žiada posunúť účinnosť novely o rok, najskôr teda od
1. januára 2014.
TA3, 15.00, Správy
>>RÚZ proti Zákonníku práce<<
Rozhovor s prezidentom RÚZ Mariánom Juskom
Otázka redaktorky:
To, čo vy navrhujete, je odklad týchto zmien. Podobne sa dnes vyjadrila aj
Slovenská obchodná a priemyselná komora. Oni hovoria aj o konkrétnom čísle.
Vraj by sme mali všetky tieto zmeny posunúť minimálne o rok. Súhlasíte vy s nimi?
Rádiio Slovensko, 20.00, Správy
>>Novela Zákonníka práce<<
Blok agentúrnych správ:
Republiková únia zamestnávateľov žiada odložiť účinnosť pripravovanej novely
Zákonníka práce. Podľa jej prezidenta Mariána Juska je novela v neistom
ekonomickom období škodlivá. Viceprezident únie Luboš Sirota vníma návrh novely
ako bezprecedentný útok na slovenský pracovný trh a likvidáciu jeho flexibility.
Posunúť účinnosť novely Zákonníka práce o rok neskôr žiada aj Slovenská
obchodná a priemyselná komora.
31. 7. 2012
Új Szó
>>Állások forognak kockán<<
Ha a munka törvénykönyvét a szociális minisztérium elképzelései alapján
módosítják, akkor az 35-50 ezer új munkanélkülit vonna maga után – állítják a
munkaadók. A szaktárca érzi az ellenállást, ezért visszakozott: a tervezett évi 100
túlóra helyett maradhat a 150 túlóra.
A Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) szintén a módosítások ellen érvelt a
gazdaság versenyképességének megőrzése érdekében.
(prevzaté z agentúrneho servisu SITA)

