SOPK v médiách – december 2012
3. 12. 2012
Hospodárske noviny
>> Investori idú aj na východ<<
Špecializovaná príloha o Košickom kraji
Zahraničné investície smerujú síce najmä na západné Slovenska, avšak ich významným prijímateľom je aj
Košický kraj. Napríklad v roku 2010 bol tretím krajom v poradí, kam išlo najviac investícií.
Bezkonkurenčne najväčšou zahraničnou investíciou v kraji, čo do objemu a zároveň aj z pohľadu
finančných vkladov, ktoré boli investované do modernizovania výroby, boli investície U.S. Steel Košice –
hovorí riaditeľ Košickej regionálnej komory SOPK Ľudovít Korotnoky. „I keď je táto téma v súčasnosti
veľmi horúca z pohľadu prípadnej zmeny majiteľa, táto železiareň sa nikam nepresťahuje a bude slúžiť – v
čo teda verím – i naďalej ako najväčší zamestnávateľ v Košickom kraji.“
hnonline.sk
>> Investori smerujú aj na východ<<
– ten istý článok (uvedený vyššie) umiestnený na webe Hospodárskych novín

Hospodárske noviny
>> Ako sa mi v Košickom kraji žije a podniká?<<
Anketa – odpovedá Miloš Jochman, podnikateľ: V súťaži Veľká cena SOPK sme ako firma v roku 2009
získali Čestné uznanie za dodržiavanie etických princípov v podnikaní.
hnonline.sk
>> Ako sa mi v Košickom kraji žije a podniká?<<
Anketa – odpovedá Miloš Jochman, podnikateľ: Vždy som sa snažil vychádzať korektne s obchodnými
partnermi, dodávateľmi i odberateľmi a tiež aj s inštitúciami a hlavne so zamestnancami. Za to sme ako
firma získali ocenenie SOPK za Dodržiavanie etických princípov v podnikaní.
Bilančná koncoročná tlačová konferencia SOPK – 3. 12. 2012 – účastníci:
– predseda SOPK Peter Mihók
– predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
3. 12. 2012
TASR
>> SOPK: Vláda by sa mala vrátiť k osvedčenému daňovému systému<<
SOPK navrhla konkrétne opatrenia, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Námety sa
týkajú oblastí ako využívanie fondov EÚ, dane a odvody, podpora exportu či verejné obstarávanie a
vymáhateľnosť práva. Pritom ide o opatrenia, ktoré možno uskutočniť zadarmo alebo s veľmi nízkymi
nákladmi. „Tieto opatrenia neboli pripravené ad hoc niekedy v septembri alebo októbri tohto roka, ale je to
v podstate výsledok skoro 20 rokov skúseností, čo má Slovenská obchodná a priemyselná komora,"
povedal na tlačovej konferencii predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
Vo verejnom obstarávaní vidí komora vysokú mieru korupcie a deformácií. Aj na základe prieskumu totiž
členovia SOPK uvádzajú, že už nemajú záujem zúčastňovať sa na verejných tendroch, pretože sú príliš
spojené s korupciou. Väčšina podnikateľov nevidí v rámci obstarávania žiadnu šancu na úspech.
Legislatívna zmena, ktorú v tejto oblasti momentálne pripravuje vláda SR, však podľa SOPK nerieši
aktuálne nedostatky. Lepšie by bolo pripraviť malú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by riešila
odblokovanie verejných zdrojov, ako aj zdrojov EÚ. Takisto by sa malo čo najskôr vyriešiť, aké subjekty sa
môžu zúčastňovať na verejnom obstarávaní. „Určite by som z verejného obstarávania vylúčil akékoľvek
sprostredkovateľské firmy,“ konštatoval predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> SOPK: Výber daní a odvodov bude aj na budúci rok horší, než predpokladá vláda SR<<
Príjmová časť rozpočtu sa nebude napĺňať tak, ako si to naplánovalo Ministerstvo financií SR, ani na
budúci rok, a to najmä pre daňovú optimalizáciu zo strany firiem. Tvrdí to predseda SOPK Peter Mihók
na základe doterajšieho vývoja. Rezort financií totiž minulý týždeň (27.11.) už po štvrtý raz v tomto roku
upravil predpoveď daňovo-odvodových príjmov. „Ľutujeme, že vláda tomuto nevenovala väčšiu pozornosť,
keď sme ju na to upozorňovali, a nešla skôr cestou riešenia daňových únikov,“ povedal na tlačovej
konferencii Mihók.

hnonline.sk
>> Biznismeni si želajú návrat rovnej dane<<
Slovenská obchodná a priemyselná komora (na snímke jej šéf Mihók) radí vláde, ako zlepšiť
podnikanie.
SOPK navrhla konkrétne opatrenia, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Námety sa
týkajú oblastí ako využívanie fondov Európskej únie (EÚ), dane a odvody, podpora exportu či verejné
obstarávanie a vymáhateľnosť práva. Pritom ide o opatrenia, ktoré možno uskutočniť zadarmo alebo s
veľmi nízkymi nákladmi.
Citovaní: predseda SOPK Peter Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
+ FOTO predsedu SOPK Petra Mihóka
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)

hnonline.sk
>>Biznismeni radia Ficovi: Vráťte rovnú daň<<
SOPK navrhla konkrétne opatrenia, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Námety sa
týkajú oblastí ako využívanie fondov Európskej únie (EÚ), dane a odvody, podpora exportu či verejné
obstarávanie a vymáhateľnosť práva. Pritom ide o opatrenia, ktoré možno uskutočniť zadarmo alebo s
veľmi nízkymi nákladmi.
Citovaní: predseda SOPK Peter Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)

Rádio Slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Agentúrny servis – Balíček opatrení nás nevyvedie z krízy<<
Vládny balíček opatrení Slovensko z krízy nevyvedie, tvrdí to SOPK. Pozitívne hodnotí zámer vlády udržať
deficit verejných financií pod kontrolou. Prostriedky na jeho dosiahnutie však považuje za nevhodné.
Predseda komory Peter Mihók aj preto v budúcom roku očakáva zhoršenie podnikateľského prostredia."
Predseda SOPK Peter Mihók: „Prijatím novelizácia Zákonníka práce, prijatím mnohých opatrení, ktoré sa
dotýkajú hlavnej daňovo-odvodovej povinnosti a neriešením otázok v oblasti vymáhateľnosti práva, sú tie
očakávania, bohužiaľ, skôr negatívne alebo stagnujúce, ako pozitívne.“
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy STV
>> Podnikatelia radia vláde<<
Podnikatelia vyzývajú vládu, aby pritvrdila v boji proti ich daňovým podvodom. Ak by sa výber daní zlepšil
aspoň o polovicu, Slovensko by vraj nepotrebovalo tak razantné úsporné opatrenia. Rezort financií
upozorňuje, že v posledných dňoch odhalil daňové podvody za desiatky miliónov eur."
Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru SOPK: „Sme krajinou, ktorá ako druhá má
najväčšie nedostatky pri výbere dani z pridanej hodnoty.“
Predseda SOPK Peter Mihók: :Malo by byť toto jeho konanie postihnuteľné presne tak isto, ako je to v
prípade neplatičov daní.“
STV Dvojka, 21.30 hod., Správy a komentáre
>> Podnikatelia radia vláde<<
Podnikatelia vyzývajú vládu, aby pritvrdila v boji proti ich daňovým podvodom. Ak by sa výber daní zlepšil
aspoň o polovicu, Slovensko by vraj nepotrebovalo tak razantné úsporné opatrenia. Rezort financií
upozorňuje, že v posledných dňoch odhalil daňové podvody za desiatky miliónov eur."
Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru SOPK: „Sme krajinou, ktorá ako druhá má
najväčšie nedostatky pri výbere dani z pridanej hodnoty.“
Predseda SOPK Peter Mihók: :Malo by byť toto jeho konanie postihnuteľné presne tak isto, ako je to v
prípade neplatičov daní.“
TA3, 15.00 hod., Správy
>> Vyššie dane? Firmy sú proti<<
Správa ako úvod na uvedenie hosťa v štúdiu:
Úsporné opatrenia vlády Slovensko z krízy nevyvedú. Tak to aspoň vidí SOPK. Aj keď kabinet Roberta
Fica podnikateľom zvýši dane, do štátnej kasy nepritečie toľko peňazí, koľko predpokladá. Firmy totiž budú
podľa odborníkov daňovú záťaž obchádzať.
Kým firmy dnes platia štátu zo zisku 19 %, od budúceho roka to má byť 23 %. Nové dane zavádza kabinet
Roberta Fica v snahe poriadne skresať dieru v štátnej pokladnici. Aktuálne čísla však podľa odborníkov
ukazujú, že také ľahké to nebude. Minister financií totiž už po štvrtý raz v tomto roku upravil odhady koľko

štát vyberie na daniach. Teraz očakáva, že tento rok vyzbiera o približne 280 miliónov eur menej ako
pôvodne chcel. Podobný výpadok očakáva aj na budúci rok. Tento problém sa podľa SOPK bude iba ďalej
prehlbovať."
TA3, 15.00 hod., Správy
>> Čo prinesú nové dane?<<
Rozhovor s hosťom v štúdiu – predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
Téma: Spomínané výpadky na daniach či nové dane, alebo dokonca obchádzanie ich platenia
openiazoch.zoznam.sk
>> Vláda by sa mala vrátiť k osvedčenému daňovému systému<<
SOPK navrhla konkrétne opatrenia, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Námety sa
týkajú oblastí ako využívanie fondov Európskej únie (EÚ), dane a odvody, podpora exportu či verejné
obstarávanie a vymáhateľnosť práva. Pritom ide o opatrenia, ktoré možno uskutočniť zadarmo alebo s
veľmi nízkymi nákladmi.
Citovaní: predseda SOPK Peter Mihók a predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)

aktuality.sk
>> Výber daní a odvodov bude aj na budúcirok horší, než predpokladá vláda SR<<
Príjmová časť rozpočtu sa nebude napĺňať tak, ako si to naplánovalo Ministerstvo financií SR, ani na
budúci rok, a to najmä pre daňovú optimalizáciu zo strany firiem. Tvrdí to predseda SOPK Peter Mihók
na základe doterajšieho vývoja. Rezort financií totiž minulý týždeň (27.11.) už po štvrtý raz v tomto roku
upravil predpoveď daňovo-odvodových príjmov. „Ľutujeme, že vláda tomuto nevenovala väčšiu pozornosť,
keď sme ju na to upozorňovali, a nešla skôr cestou riešenia daňových únikov,“ povedal na tlačovej
konferencii Mihók.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)

webnoviny.sk
>> Opatrenia Ficovej vlády podľa predsedu SOPK krajine nepomôžu<<
Krajina by sa podľa predsedu SOPK Petra Mihóka mala viac zamerať na získavanie nových trhov, na
investície do inovácií a rozvoja ľudského kapitálu. Úsporné opatrenia vlády Slovensko z krízy nevyvedú.
Na tlačovej konferencii to uviedol Peter Mihók, predseda SOPK. Dôvodom je podľa neho záťaž, ktorá
dopadne na podnikateľské subjekty v podobe väčšej snahy kabinetu zvýšiť príjmy do štátnej pokladnice.
Vláda mala ísť podľa predstaviteľov SOPK cestou riešenia daňových únikov a skvalitnenia výberu daní.
Mihók zastáva názor, že treba prísnejšie postihovať tých, čo neplatia, a nezaťažovať ešte viac tých, ktorí
platia.
(spravodajský portál agentúry SITA)

pravda.sk
>> SOPK: Úsporné opatrenia nevyvedú Slovensko z krízy<<
– tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

banky.sk
>> Úsporné opatrenia vlády Slovensko z krízy nevyvedú<<
– tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

sme.sk
>> Opatrenia vlády Slovensko z krízy nevyvedú, tvrdia obchodníci<<
– tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

openiazoch.zoznam.sk
>> Opatrenia vlády Slovensko z krízy nevyvedú, tvrdí SOPK<<
– tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

pluska.sk
>> Predseda obchodnej komory: Úsporné opatrenia Slovensko z krízy nevyvedú<<
– tá istá správa ako predošlá – prevzatá z agentúrneho servisu SITA

sme.sk
>> Nezamestnanosť stúpne aj pre zmeny v zákonoch<<
Po Národnej banke aj podnikateľské zväzy tvrdia, že firmy prepúšťajú zamestnancov aj pre zmeny
zákonov.
SOPK vláde odporučila, aby sa vrátila k daňovému systému pred jej konsolidačnými opatreniami.
4. 12. 2012
Hospodárske noviny
>> Naše podniky prepadli pesimizmu<<
Podnikatelia s nevôľou vnímajú daňové zmeny. Atmosféra je najhoršia za posledné roky.
Súčasné podnikateľské prostredie je jedným z najhorších za posledné roky. Potvrdzuje to aj prieskum
SOPK, ktorá pripravila návrhy na jeho zlepšenie. Predbežné výsledky ankety komory medzi podnikateľmi
ukázali, že firmy sú skeptické voči podnikateľskému prostrediu a jeho vplyvu na rozvoj podnikania. Iba 3 %
z nich uviedli, že prostredie bolo v roku 2012 priaznivé. „To je najväčší pokles za obdobia, ktoré máme k
dispozícii,“ tvrdí predseda komory Peter Mihók. Oproti vlaňajšku ide o výrazný prepad. V roku 2011 totiž
priaznivé podnikateľské prostredie pociťovalo 20 % firiem.
Informácia tiež o tom, že SOPK predložila vláde v polovici októbra návrh priorít na ozdravenie ekonomiky.
Doposiaľ však nedostala odpoveď. „Tieto návrhy nevznikli ad hoc, ale vyplývajú z našej dvadsaťročnej
práce a načúvania pripomienkam podnikateľov,“ hovorí predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav
Vaškovič.
hnonline.sk
>> Naše podniky prepadli pesimizmu<<
Podnikatelia s nevôľou vnímajú daňové zmeny. Atmosféra je najhoršia za posledné roky.
– ten istý článok (uvedený vyššie) umiestnený na webe Hospodárskych novín

Šport
>>Stručne z domova<<
Úsporné opatrenia vlády Slovensko z krízy nevyvedú. Uviedol to Peter Mihók, predseda Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory.
SME
>> Firmy rušia miesta v predstihu<<
Počet ľudí bez práce do konca roka stúpne. Tak to odhadujú zástupcovia podnikateľov
Po Národnej banke aj podnikateľské zväzy tvrdia, že firmy prepúšťajú zamestnancov aj pre zmeny
zákonov.
Minister financií Peter Kažimír si nemyslí, že by firmy zvažovali odchod zo Slovenska pre zmeny zákonov,
ktoré presadila súčasná vláda. „Určite nie,“ povedal v TV Markíza. Zástupcovia podnikateľov však tvrdia,
že firmy prepúšťajú skôr, prípadne zvažujú podnikanie v zahraničí aj pre legislatívne zmeny. „Jedno je isté,
firmy už na zmeny zákonov reagujú,“ povedal Marián Jusko z RÚZ. SOPK vláde odporučila, aby sa vrátila
k daňovému systému pred jej konsolidačnými opatreniami.
5. 12. 2012
Pravda
>> Rovná daň sa ruší, firmy a bohatší si priplatia<<
Deväťročná éra fungovania 19-% rovnej dane z príjmu na Slovensku od roku 2013 sa končí. Včera o tom
rozhodli poslanci parlamentu za Smer. Naplnili sa tak plány strany o progresívnejšom zdaňovaní. Dane sa
od januára zvýšia všetkým firmám z 19 na 23 % Ľuďom s platom nad 3 310 € mesačne sa daň zvýši z 19
na 25 %.
Predseda SOPK Peter Mihók tvrdí, že firmy už reagujú na budúcoročné zvyšovanie korporátnych daní v
predstihu. „Čoraz viac firiem už v tomto období ohlasuje prepúšťanie. Samozrejme, v prvom rade to súvisí
s krízou a poklesom objednávok. Zbytočne ale tento stav komplikujeme ešte zmenami v daňovoodvodovej oblasti a zmenou Zákonníka práce,“ hovorí Mihók.
pravda.sk
>>Po zrušení rovnej dane si bohatší a firmy priplatia<<
– ten istý článok (uvedený vyššie) umiestnený na webe denníka Pravda

Rádio Slovensko, 12.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Zamestnanosť v roku 2013<<
Téma: Za prudký nárast nezamestnanosti môže najmä nový Zákonník práce, myslia si to zamestnávatelia
a súvislosť pripúšťa aj NBS. Ministerstvá práce a financií však zodpovednosť odmietajú.
Zlá situácia na trhoch v Európe, zvýšenie daňovej a odvodovej povinnosti, či nešťastne naplánované
zmeny v Zákonníku práce. To sú faktory, ktoré budú mať hlavný podiel na zlom stave zamestnanosti na
Slovensku v budúcom roku, tvrdí predseda SOPK Peter Mihók. „Šetriac cez novelizáciu Zákonníka práce
vlastne sme znížili hlavne flexibilitu trhu práce. Takto to nemôže pôsobiť v prospech rozvoja
zamestnanosti.“
11. 12. 2012
Noviny Stredného Považia, 49/2012
>> Získali cenu ministra, podporujú talenty<<
Článok o SOŠ strojníckej v Nitre.
V rámci výstavy Mladý tvorca 2012 v Nitre SOŠ strojnícka získala 1.miesto v súťaži, ktorá niesla názov
Najlepšia spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre
odvetvia v pôsobnosti ministerstva hospodárstva SR o Cenu ministra hospodárstva SR.
V škole sa v spolupráci s firmou PSL Považská Bystrica a SOPK konala Medzinárodná strojárska súťaž
odborných zručností. Súťaže sa zúčastnili družstvá zo Slovenska, z Česka a Nemecka. V kvalitnej
konkurencii získali študenti SOŚ strojníckej 1. miesto.
Žilinský večerník, 50/2012
>> Pavol Vitek: Inšpiráciu čerpáme z nemeckej obchodnej kultúry<<
Rozhovor s riaditeľom a spolumajiteľom spoločnosti Aluma Pavlom Vitekom.
„Človeka nabíjajú energiou pozitívne skúsenosti. Aj také, našťastie, u nás sú. Napríklad, SOPK nám
opakovanie pomohla otvoriť dvere obchodných oddelení rôznych veľvyslanectiev doma aj v zahraničí.
Prácu pána riaditeľa Jána Mišuru v tomto smere hodnotím vysoko pozitívne.
sme.sk
>> Zamestnanci novým Zákonníkom získajú (Zmeny v prepúšťaní)
Za odpracovanú výpovednú lehotu patrí mzda. Keď sa k tomu pribalí odstupné, firmám vzrastú náklady.
Len čosi vyše roka má zamestnanec, ktorý dostal výpoveď, možnosť výberu: buď výpovedná lehota so
mzdou, alebo odstupné. Od januára 2013 bude mať nárok na oboje súčasne.
Čo platí naďalej – vymenované zmeny, ktoré od januára 2013 prináša novela Zákonníka práce.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Zákonník práce umožňuje zástupcom zamestnancov vyjadriť sa
ku skončeniu pracovného pomeru, ale neumožňuje im zmeniť rozhodnutie zamestnávateľa.“
Magazín stavenbné stroje a mechanizácia, 11/2012, 12/2012
>> Highlights<<
Informácia, že Bratislavská regionálna komora SOPK organizovala 8. 11. 2012 seminár Aplikácia
stavebného zákona v praxi a súvisiace zmeny, ktorý sa konal v Bratislave. Seminár bol určený najmä
pracovníkom stavebných úradov, dotknutým orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom,
stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov, projektantom, stavebným dodávateľom, stavebnému
dozoru tiež ostatným záujemcom.
14. 12. 2012
Transport a logistika, 12/2012
>> Kapitoly modernej logistiky<<
Informácia o odbornej konferencii ZLZ SR.
Konferenciu otvoril František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Na zasadnutí
predstavenstva ZLZ SR sa zväz rozhodol udeliť na tento rok čestné uznanie za zásluhy o rozvoj
zahraničného obchodu a logistiky na Slovensku a zároveň za reprezentáciu Slovenska v medzinárodných
orgánoch obchodných komôr Petrovi Mihókovi, predsedovi SOPK.

17. 12. 2012
The Slovak Spectator, 45/2012
>> Another year of fiscal belt-tightening
September
Slovak to head global chamber. Peter Mihók, the head of the Slovak Chamber of Commerce and
Industry becomes the first-ever Slovak to be elected head of the World Chambers Federation, the only
global institution that gathers business subjects and commercial chambers worldwide. He will hold the post
for three years, starting January 1, 2013.
Kilometer, 12/2012
>> Odborná konferencia Zväzu logistiky a zasielateľstva SR<<
Informácia o konferencii ZLZ SR, ktorej spoluorganizátormi popri Združení ČESMAD Slovakia bolia
okreminých aj SOPK a jej Sekcia logistiky a zasielateľstva,
Trenčianske noviny, 50/2012, 51/2012
>> Excelentné vyvrcholenie roka 2012<<
V závere roku 2012 pripravila Trenčianska regionálna komora SOPK podnikateľské stretnutie – KLUB
SOPK s ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským, štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva
Dušanom Petríkom a generálnym riaditeľom sekcie stratégie MH SR Ivanom Pešoutom. Čestným hosťom
bol aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček. Stretnutie viedol predseda
Trenčianskej regionálnej komory SOPK Boris Paulen. Na Klube Trenčianskej RK SOPK sa zúčastnilo
viac ako 40 organizácií súkromného i verejného sektora.
Témami spoločného stretnutia boli podnikateľské prostredie, jeho existujúci stav, perspektíva na zlepšenie
a stabilizáciu, podpora investícií do inovácií, ako i zrovnoprávnenie zahraničných a tuzemských investorov.
18. 12. 2012
Hornonitrianske noviny, 50/2012, 24/2012
>> Excelentné vyvrcholenie roka 2012<<
– ten istý článok ako predošlý, uverejnený v Trenčianskych novinách

Senec-Pezinok, 50/2012, 51/2012
>> Prepúšťanie odbory nestopnú<<
Je rozdiel, keď sa zamestnávateľ musí dohodnúť s odbormi a keď mu stačí niečo prerokovať. V druhom
prípade mu nemôžu v ničom zabrániť.
„Zákonník práce umožňuje zástupcom zamestnancov vyjadriť sa ku skončeniu pracovného pomeru, ale
neumožňuje im zmeniť rozhodnutie zamestnávateľa,“ tvrdí predseda SOPK Peter Mihók. Reálny úžitok
tejto zmeny sa môže prejaviť jedine pri súdnom spore o neplatnosť výpovede
Turčianske noviny, 50/2012, 21/2012
>> Kam kráčaš školstvo, alebo: remeslo má zlaté dno<<
Článok o absolventoch stredných škôl a možnosti ich uplatnenia v praxi. Citovaný predseda
Bratisalvského VÚC v mesačníku SOPK Obchod,priemysel, hospodárstvo: "Mladým ľuďom sa už nie
veľmi chce fyzicky pracovať. To je možno odpoveď, prečo nám rastie počet žiakov na gymnáziách.
Rodičia chcú mať z detí právnikov, advokátov, manažérov..."
TASR
>> ENVIRO: Program EKOprofit Bratislava zvýši zodpovednosť a zníži náklady firiem<<
Po približne roku a pol príprav sa v týchto dňoch spúšťa projekt EKOprofit Bratislava, ktorý má podporiť
konkurencieschopnosť bratislavských spoločností, ale aj celého západoslovenského regiónu. Stane sa tak
prostredníctvom zvýšenia zodpovednosti malých a stredných podnikov k životnému prostrediu. Je to
projekt prebratý z Rakúska, kde podobné projekty bežia už približne 15 rokov. Na projekte EKOprofit
Bratislava, ktorý potrvá približne dva roky, sa podieľa 5 slovenských a zahraničných organizácií. Okrem
spoločnosti Denkstatt je to za rakúsku stranu aj Magistrát mesta Viedeň (MA22). Zo Slovenska sa na
projekte podieľa Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Slovenská obchodná a priemyselná komora
a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

19. 12. 2012
GoodWill, 12/2012, 01/2013
>> SOPK opäť predstaví prognózu vývoja ekonomiky<<
Článok o tom, že v januári 2013 bude SOPK už 16. rok po sebe prezentovať svoju predstavu vývoja
ekonomiky a jej dopad na život spoločnosti v nadchádzajúcom roku. „Príjmová časť rozpočtu sa nebude
napĺňať ani na budúci rok tak, ako si to naplánovalo ministerstvo financií, a to najmä pre daňovú
optimalizáciu zo strany firiem,“ avizuje na základe doterajšieho vývoja predseda SOPK Peter Mihók.
Pripomienka, že vlastnú predikciu robí SOPK ako jediná podnikateľská inštitúcia v SR.
27. 12. 2012
Hospodárske noviny
>> Hľadá sa nový šéf. Pre WTO<<
Všetci kandidáti na post šéfa WTO sú z rozvojových ekonomík. Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka to
však neznamená, že by sa tým význam WTO znižoval. „Práve naopak, jej význam porastie, kvôli
ekonomickej kríze,“ hovorí. Pascal Lamy podľa Mihóka urobil veľa významných krokov, ktoré však často
narážali na odpor práve zo strany rozvíjajúcich sa ekonomík. „Dnešný trend je taký, že do vedenia
svetových organizácií sa dostávajú reprezentanti slabších ekonomík. Ich výhodou je, že majú na
plánované opatrenia iný pohľad,“ hovorí.
„ediné, čo WTO v súčasnosti oslabuje, je skupina G20. V globálnom hlasovaní však majú rozvíjajúce sa
ekonomiky významný hlas, takže už nie je možné ho ignorovať,“ dodal Mihók.
29. 12. 2012
TASR
>> Výberová chronológia ekonomických udalostí SR v roku 2012 <<
Prehľad najdôležitejších ekonomických udalostí na Slovensku v roku 2012.
26. apríla - Staronovým predsedom SOPK sa stal Peter Mihók. Rozhodlo o tom Zhromaždenie delegátov
SOPK, ktoré sa konalo v Bratislave.
30. 12. 2012
Teraz.sk
>>Peter Mihók bude predsedom Svetovej komorovej federácie<<
Agentúrna správa o tom, že predseda SOPK Peter Mihók od 1. januára 2013 preberá funkciu predsedu
Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory. Je to jediná globálna štruktúra, ktorá
združuje podnikateľské subjekty a obchodné komory vo svete. O jeho zvolení do tejto vrcholnej funkcie
rozhodla ešte v septembri Generálna rada Svetovej komorovej federácie.
(spravodajský portál agentúry TASR)

