SOPK v médiách – jún 2013
4. 6. 2013
TASR
>> Oznámenie: Štátny tajomník Peter Burian prezentoval na východnom Slovensku aktivity ekonomickej
diplomacie <<
Agentúrna správa o tom, že štátny tajomnk MZV Peter Burian absolvoval sériu stretnutí na východnom
Slovensku s podnikateľmi, honorárnymi konzulmi, ako aj s predstaviteľmi miestnych samospráv
zameraných na prezentáciu aktivít ekonomickej diplomacie. Informácia o tom, že jedným zo
spoluorganizátorov bola SOPK.
5. 6. 2013
webnoviny.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Činnosť SARIO bude kontrolovať nový dozorný orgán <<
Agentúrna správa o tom, že členovia Rady vlády pre podporu exportu a investícií navrhli vytvorenie
dozorného orgánu, ktorý by mal kontrolovať činnosť SARIO. Rada pre strategické riadenie, koordináciu a
kontrolu SARIO bude mať šesť členov. Štyria z nich budú zastupovať premiéra a príslušných ministrov,
ďalší dvaja podnikateľskú sféru. Členov by mal vymenovať minister hospodárstva Tomáš Malatinský
vymenovať do konca júna. Informácia o tom, že „v rade sedia aj zástupcovia SOPK...“
openiazoch.zoznam.sk
>> SARIO bude mať nový dozorný orgán <<
Tá istá správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.
11. 6. 2013
Hospodárske noviny
>> Práca nemôže byť krytá podvodom <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
Téma: Grandwood a jeho žiadosť o stimuly.
hnonline.sk
>> Práca nemôže byť krytá podvodom <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom na webe ako v printovom vydaní HN.
Téma: Grandwood a jeho žiadosť o stimuly.
Žilinský večerník, 24/2013
>> Kysuckí strojári ukončili štúdium s certifikátmi v rukách <<
Článok o tom, že absolventi Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta získali nielen
vysvedčenia, osvedčenia a certifikáty, ale aj potvrdenia o absolvovaní odbornej praxe.
Informácia o tom, že maturanti, ktorí splnili podmienky, získali aj osvedčenia od SOPK, čo zvyšuje ich
kredit na trhu práce.
Parlamentný kuriér, 219/2013
>> Podpora stredoškoslkého odborného vzdelávania je jedným z nástrojov na zlepšovanie
podnikateľského prostredia na Slovensku <<
Rozhovor s generálnym riaditeľom sekcie stratégie MH SR Ivanom Pešoutom.
Na výstavisku Agrokomplex– Výstavníctvo Nitra sa 18. – 20. apríla 2013 konal 21. ročník celoslovenskej
prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2013, ktorú pripravilo MH SR. Ide o
najväčšiu výstavu stredoškolského vzdelávania na Slovensku. Počas troch dní výstavy sa na ploche 4 000
m2 prezentovalo 122 vystavovateľov – stredných škôl zo Slovenska, ale i z Česka svoju činnosť a širokú
škálu učebných a študijných odborov, ktoré vyučujú. Do hodnotiacich komisií súťaží boli nominovaní
zástupcovia SOPK, RÚZ, AZZZ SR, ZAP SR, ZEP SR, ZDP SR, SŽK a SŽZ. SOPK a ZAP SR poskytli aj
ceny pre súťažiacich.

12. 6. 2013
webnoviny.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Slovenským podnikateľkám pomáhajú mentori <<
Agentúrna správa o tom, že pilotný mentoringový projekt vytvoril sieť mentorov začínajúcich podnikateliek
a predstavil mentoring ako nástroj, ktorý má za úlohu rozvinúť schopnosti, zlepšiť výkon a maximalizovať
potenciál žien. Informácia o tom, že jednou z partnerských inštitúcií NARMSP je aj SOPK.
aktuality.sk
>> Slovenským podnikateľkám pomáhajú mentori <<
Tá istá správa ako predchádzajúca.
gemerland.sk
>> Cesta do najbohatšieho ruského regiónu mala zmysel <<
Článok o návšteve oficiálnej delegácie, zloženej z predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja
a zástupcov podnikateľov regiónu, družobného Chanty-Mansijského autonómneho okruhu – Jugry.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová, ktorá viedla podnikateľskú časť
delegácie.
TRANSPORT a LOGISTIKA, 06/2013
>> Spojenie s regiónom ASEAN <<
Článok o perspektívach železničnej dopravy pre strednú Európu – citovaný hlavný poradca thajskej
premiérky Pansak Vinyaratn, ktorý bol v polovici mája vo Viedni na medzinárodnej konferencii členov
ASEAN (Združenie krajín juhovýchodnej Ázie). Zmienka o tom, že s účastníkmi konferencie,
predstaviteľmi ASEAN, sa stretli slovenskí podnikatelia a zástupcovia SOPK.
(prevzatá správa zo servisu tlačovej agentúry TASR)
13. 6. 2013
Revue priemyslu, 06/2013
>> Moderné materiály do praxe <<
Článok o projekte Innovmat, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007 –
2013.
V projekte sa osvedčilo prepojenie výskumno-vývojovej platformy s praxou, nakoľko popri Technickej
univerzite Viedeň, Slovenskej akadémii vied a Slovenskej technickej univerzite sa na projekte zúčastnili aj
zástupcovia podnikateľov, Rakúska hospodárska komora a Bratislavská RK SOPK.
Autor článku: Juraj Majtán, riaditeľ Bratislavskej RK SOPK.
14. 6. 2013
Rádio Lumen, 17.30, Infolumen
>> Doprastav má nadosah najväčšiu diaľničnú zákazku súčasnej vlády <<
Téma: výstavba úseku diaľnice D1, tunela Višňové za takmer 383 mil. €.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru, podľa ktorého na tunel Višňové čakajú aj žilinskí
podnikatelia. Jeho nebudovanie obmedzuje ekonomiku a pritom patrí do európskeho koridoru. „Stále tomu
neveríme, lebo už sme zažili klepkanie na kameň na tunel Višňové Dubná skala a nakoniec sa to zastavilo
aj s 22 % zľavou.“
16. 6. 2013
Rádio Lumen, 17.30, Infolumen
>> Kysuckú diaľnicu D3 budeme môcť financovať cez eurofondy <<
Na význam D3-ky dlhodobo poukazujú aj žilinskí podnikatelia. Podľa riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána
Mišuru bude mať významný vplyv na rozvoj priemyslu. Navyše sme sa k jej výstavbe zaviazali aj v zmluve
s Poľskom. „Poľsko bude mať na budúci rok z 50 km ciest, ktoré musia postaviť k slovenskej hranici,
hotových 40 km v prevádzke a Slovensko má od Žiliny má v prevádzke len tunel okolo Čadce a
rozostavaná stavba v Skalitom stojí už 12 rokov a končí v lese.“

openiazoch.zoznam.sk
>> Hospodársky klub v 21. roku svojho života <<
Avízo, že najbližšie 96. riadne zhromaždenie a celkovo 236. klubové podujatie združenia Neformálne
ekonomické fórum Hospodársky klub sa uskutoční 20. júna 2013. Účasť potvrdili minister hospodárstva
SR T. Malatinský, predseda NKÚ SR J. Jasovský, predseda Svetovej komorovej federácie a predseda
SOPK Peter Mihók, viacerí členovia diplomatického zboru a 81 riadnych členov združenia.
17. 6. 2013
Žilinské noviny, 24/2013
>> Maďarskí podnikatelia chcú spoluprácu <<
Správa o stretnutí slovenských a maďarských podnikateľov z Békescsaby v Žiline. Citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
18. 6. 2013
pravda.sk
>> Firmám sa zdá byť 4-tisíc eur veľa za záväzné stanoviská daniarov <<
Zástupcovia podnikateľov nesúhlasia s návrhom ministerstva financií spoplatniť vydávanie záväzných
stanovísk finančného riaditeľstva sumou minimálne 4-tisíc eur. S navrhovaným spoplatňovaním
vydávaných stanovísk zásadne nesúhlasí ani SOPK, podľa ktorej by takto spoplatnené záväzné
stanoviská zhoršili pozíciu najmä malých a stredných podnikateľov, ktorí nie sú tak kapitálovo silní.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA)

banky.sk
>> Podnikatelia nesúhlasia s výškou poplatkov za záväzné stanoviská <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.

sme.sk
>> Podnikateľom sa nepáči výška poplatkov za záväzné stanoviská <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.

Kysucké noviny, 24/2013
>> Na kysuciach sa pohnú s diaľnicou dopredu <<
Brusel prisľúbil ministerstvu dopravy na jej výstavbu uvoľniť zdroje z eurofondov.
Pre rozvoj Kysúc je výstavba úsekov D3 a R5 nevyhnutnou, na čom sme sa zhodli so Združením miest a
obcí Kysúc, podnikateľmi pôsobiacimi na Kysuciach, SOPK a v nadväznosti na uzatvorenú spoluprácu v
rámci združenia EZÚS aj s Moravskosliezskym krajom, Sliezskym a Opoským vojvodstvom
21. 6. 2013
Fleet, 02/2013
>> Žilinská Kia medzi európskou špičkou <<
V tomto roku získala spoločnosť Kia Motors Slovakia ocenenie nielen v zahraničí, ale aj na domácej
pôde.SOPK jej udelila Veľkú cenu SOPK 2012 za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Ocenenie
si z rúk podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho a predsedu SOPK Petra Mihóka, ktorý
je zároveň aj predsedom Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, prevzal
prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia, Eek-Hee-Lee.
23. 6. 2013
STV Jednotka, 19.00, Správy RTVS
>> Hospodárstvo má oživiť aj voľný obchod <<
Téma: Pripravované dohody o voľnom obchode – Nielen automobilkám, ale aj iným odvetviam zabrzdenej
ekonomiky by mohli pomôcť nové dohody o voľnom obchode. Ide najmä o odstránenie ciel, či prirážok.
Európska únia roku je o zmluvách so Spojenými štátmi, Kanadou, či krajinami východnej Európy, ako je
napríklad Ukrajina.

Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: „Z pohľadu slovenských exportných záujmov, keby som ich
bral veľmi konkrétne, ide o chemické výrobky, môže ísť o farmaceutické výrobky, strojárske výrobky,
potraviny. “
25. 6. 2013
Hospodárske noviny
>> Chýbajúce diaľnice stoja firmy milióny eur <<
Článok o regionálnom HNClube, ktorý sa konal v Žiline na tému výstavba diaľnic.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
hnonline.sk
>> Žilinčania majú šancu na novú prácu <<
Ten istý článok o regionálnom HNClube v Žiline na tému výstavba diaľnic ako v printovom vydaní
uverejnený aj na webe HN.
Banskobystrické noviny, 25/2013
>> Projekt „Pracuj doma“ – nástroj integrácie trhu práce <<
Článok o tom, že Banskobystrická RK SOPK sa v spolupráci s obcou Jesenské, Centrom prvého
kontaktu pre podnikateľov v Poltári a Maďarskou obchodnou komorou v Egri rozhodla realizovať projekt z
fondov EÚ s názvom Dolgozz itthon!/Pracuj doma! Zámerom projektu je pozitívne ovplyvniť návrat hlavne
kvalifikovanej pracovnej sily, poskytovaním komplexných informácií o trhu práce v Banskobystrickom kraji
a Župe Novohrad a podpora dialógu medzi dôležitými partnermi v prihraničných regiónoch
prostredníctvom vybudovania účinného informačného systému a systému kontaktov, ktorý podporí
podnikateľské aktivity, posilní obchodné väzby, zníži negatívne vplyvy migračných procesov, zmierni
klesajúcu tendenciu ekonomiky.
27. 6. 2013
Hospodárske noviny
>> Diaľnice očami podnikateľov <<
V samostatnej časti denníka venovanej regionálnemu HNClubu, ktorý sa konal v Žiline na tému výstavba
diaľnic citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
28. 6. 2013
STV Dvojka, 19.40, Hírek – správy
>> Záverečné skúšky kuchárov a čašníkov v Komárne<<
Záverečné skúšky študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne sa konajú za účasti
zástupcov profesijných organizácií. Citovaná zástupkyňa riaditeľa školy: „Od SOPK dostanú žiaci, ktorí
prospejú s vyznamenaním a známkou veľmi dobrý certifikát, ktorý je platný v našej republike, ale aj v
ostatných štátoch Európskej únie.“
30. 6. 2013
pravda.sk
>> Daňové informácie za tisíce eur sú aj inde, obhajuje štát poplatky <<
Navrhnuté spoplatnenie vydávania záväzných stanovísk finančného riaditeľstva sumou minimálne 4-tisíc
eur je podľa ministerstva financií porovnateľné s okolitými krajinami EÚ. Rezort to uviedol v rámci
vyhodnotenia pripomienkového konania k pripomienkam zo strany zamestnávateľov, ktorí požadovali
napríklad znížiť sumy za vydanie stanoviska a zrušiť ich naviazanie na hodnotu obchodného prípadu. S
navrhovaným spoplatňovaním vydávaných stanovísk zásadne nesúhlasí aj SOPK, podľa ktorej by takto
spoplatnené záväzné stanoviská zhoršili pozíciu najmä malých a stredných podnikateľov, ktorí nie sú tak
kapitálovo silní.

