SOPK v médiách – október 2013
2. 10. 2013
hnonline.sk
>> Košice dostali stimul. Prvý po piatich rokoch <<
Päť rokov. Toľko si musela metropola východu – Košice počkať na pomoc od štátu. Teraz však peniaze
dostala, a to rovno na IT. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) včera odklepol pre IT spoločnosti T-Systems a
IBM investičné stimuly za viac ako šesť miliónov eur. Firmy vďaka tomu v najbližších rokoch zamestnajú
päťsto ľudí, prevažne vysokoškolákov. Pri hľadaní hotových ľudí však môžu mať problém. Ako samy
upozorňujú – mladí ovládajú teóriu, ale chýbajú im takzvané mäkké zručnosti.
Práve rozhýbanie duálneho vzdelávania má byť prioritou číslo jeden aj podľa predsedníčky SOPK v
Košiciach Márie Grochovej.
3. 10. 2013
HOSPODÁRSKE NOVINY (zaradenie: Ekonomika)
>> Košice dostali stimul. Prvý po piatich rokoch <<
Ten istý článok ako deň predtým na webe, tentoraz v printovom vydaní (citovaná predsedníčka Košickej
RK SOPK Mária Grochová).
HOSPODÁRSKE NOVINY (zaradenie: Moja kariéra)
>> Naše firmy majú problém. Mladí nevedia dobre rozprávať, prezentovať a vyjednávať <<
Informácie z HNClubu
TRH PRÁCE l Firmy a personálne agentúry sa zhodujú, že za nedostatok ,,soft skills" môže do veľkej
miery školský systém.
Citovaná predsedníčka Košickej RK SOPK Mária Grochová: „Duálne vzdelávanie vidíme ako
maximálnu prioritu na rast pracovných síl na východnom Slovensku.
4. 10. 2013
OBCHOD (10/2013)
>> Pribudlo špecializované Centrum odborného vzdelávania <<
Pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch 9. 9. 2013 slávnostne otvorili
Centrum odborného vzdelávania a prípravy v cestovnom ruchu, hotelových službách a v obchode. Škola
je členom Zväzu obchodu a CR SR. Slávnostnú pásku Centra prestrihol doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), Ing. Eva Szabóová za ZOCR SR a Ing. Jana
Machatová za Nitriansku regionálnu komoru SOPK.
6. 10. 2013
PRAVDA (zaradenie: Spravodajstvo)
>> Investorom na severe krajiny chýba diaľnica <<
Severné Slovensko prestáva byť zaujímavé pre investorov. Výstavba diaľničnej siete totiž nenapreduje,
hoci mala vláda na začiatku smelé plány. Na severe krajiny chýba súvislá diaľnica. Štát namiesto jej
dokončenia plánuje iné úseky.
„Už existujúci podnikatelia, firmy a investori na severnom Slovensku nie sú obsluhovaní súvislou diaľnicou,
ktorú tu plánuje ministerstvo už 20 rokov. Noví investori nám hovoria, že už nedôverujú našej lokalite na
investovanie, pretože po roku 2012 sa len sľubuje a nezačala sa výstavba žiadneho nového úseku D1 a
D3," hovorí Ján Mišura, riaditeľ Žilinskej RK SOPK.
7. 10. 2013
PRAVDA (zaradenie: Správy)
>> Investorom na severe krajiny chýba diaľnica <<
Rovnaká správa ako predošlý deň (citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura).

9. 10. 2013
PRAVDA (zaradenie: Titulná strana)
>> Regióny sa búria. Žiadajú štát, aby staval diaľnice <<
Rovnaká téma ako v predošlé dni, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
PRAVDA (zaradenie: Spravodajstvo)
>> Regióny sa búria. Žiadajú štát, aby staval diaľnice <<
Pokračovanie článku z titulnej strany, opäť citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
PRAVDA (zaradenie: Kvalitné potraviny)
>> Čiu pieseň spievajú spotrebitelia <<
„Na pultoch je mlieko z Česka či z Poľska, nehovoriac o širokej palete zahraničných mliečnych výrobkoch.
Ak si našinec kúpi importovaný mliečny produkt, posiela do autu slovenských chovateľov,“ hovorí Vladimír
Chovan, bývalý minister pôdohospodárstva a dnes podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK.
10. 10. 2013
TASR
>> SOPK: Minimálne 50 % nezamestnaných v SR nechce, nevie a nemá potenciál pracovať <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie SOPK na tému nezamestnanosť. Citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
„Podľa mňa minimálne 50 % sú neprispôsobiví občania, ktorí nebudú pracovať, nechcú pracovať, nevedia
pracovať a nemajú na to žiaden potenciál. To je tvrdá realita, ktorú nevyriešia žiadne opatrenia
navrhované vládou. A nedokážu ju vyriešiť ani samotní podnikatelia. Toto potrebuje nejaké iné riešenia
mimo sféry zamestnanosti.“
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> SOPK: Minimálne 50 % nezamestnaných v SR nechce alebo nevie pracovať <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR (citovaný predseda SOPK Peter Mihók).
aktualne.sk
>>Minimálne 50 % nezamestnaných v SR nechce, nevie a nemá potenciál pracovať<<
Agentúrna správa TASR z tlačovej konferencie SOPK na tému nezamestnanosť. Citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>>Minimálne 50 % nezamestnaných v SR nechce, nevie a nemá potenciál pracovať<<
Agentúrna správa TASR z tlačovej konferencie SOPK na tému nezamestnanosť. Citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
pluska.sk
>>Minimálne 50 % nezamestnaných v SR nechce, nevie a nemá potenciál pracovať<<
Agentúrna správa TASR z tlačovej konferencie SOPK na tému nezamestnanosť. Citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
TA3, 15.00 hod. Správy
>> Ako na nezamestnanosť <<
Hosť v štúdiu: predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
Rádio Expres, 17.00 Infoexpres
>> Polovica nezamestnaných nechce pracovať <<
Informácie z tlačovej konferencie SOPK na tému nezamestnanosť: Vyjadrenia predsedu SOPKPetra
Mihóka, ako odzneli na tlačovej konferencii.

webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Zamestnanosti pomôžu investície do ekonomiky, tvrdí Mihók <<
SOPK poukazuje najmä na potrebu riešenia školského systému, ktorý produkuje veľa absolventov bez
uplatnenia.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók (z tlačovej konferencie na tému nezamestnanosť).
aktuality.sk
>> 40. ročník Ekotopfilmu má svojich víťazov – porota vybrala najlepšie filmy <<
Cenu Bratislavskej regionálnej komory SOPK získal americký film Okysľovanie oceánov režisérky Deny
Seidel.
11. 10. 2013
TASR
>> ROZPOČET: SOPK: Zníženie dane z príjmu firiem je pozitívom rozpočtu <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR – hodnotenie vládou schváleného rozpočtu na rok
2014.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> SOPK: Zníženie dane z príjmu firiem je pozitívom rozpočtu <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR (citovaný predseda SOPK Peter Mihók).
TASR
>> OZNÁMENIE: Minister priemyslu a obchodu Srí Lanky s 15-člennou podnikateľskou... <<
Informácia o tom, že štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter
Burian prijal ministra priemyslu a obchodu Srí Lanky Rishada Bathiudeena, ktorý je na Slovensku
sprevádzaný 15-člennou podnikateľskou delegáciou
V novembri tohto roku bude Srí Lanka organizovať v hlavnom meste Kolombo veľké obchodné fórum,
ktoré bude sprievodným podujatím stretnutia hláv štátov Commonwealthu. Toto fórum predstavuje
príležitosť pre slovenské firmy spoznať krajinu a jej obchodný potenciál. „Prostredníctvom Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory ministerstvo bude informovať slovenské firmy o možnosti zúčastniť
sa na nadchádzajúcich podujatiach a nadviazať obchodné kontakty na Srí Lanke,“ uviedol P. Burian.
TASR
>> MZVaEZ: Minister M. Lajčák prijal guvernéra malajského štátu Sabah <<
Informácia o historicky prvej návšteve guvernéra malajského federálneho štátu Sabah Tun Datuk Seri
Panglima Haji Juhar bin Haji Mahiruddina na Slovensku sprevádzaného delegáciou podnikateľov. „Verím,
že aj spoločné podnikateľské fórum, ktoré organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora,
prispeje k prehĺbeniu vzájomných hospodárskych vzťahov,“ uviedol minister M. Lajčák
14. 10. 2013
etrend.sk
>> Aj škola, aj podnikanie <<
Junior Chamber International-Slovakia v spolupráci s SOPK vyhlasujú súťaž pre študentov VŠ
„Študentská podnikatelská cena 2013“. Cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a
prípravu študentov na svoje budúce povolania. Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti,
že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na
VŠ.
HOSPODÁRSKE NOVINY (zaradenie: Nájdite si biznis s HN)
>> Škola a biznis idú dokopy <<
Článok o vyhlásení ďalšieho ročníka súťaže Študentská podnikateľská cena. Vyhlasovateľom je Junior
Chamber International - Slovakia a SOPK.

TRANSPORT a LOGISTIKA (10/2013)
>> Širokorozchodná – beh na dlhú trať <<
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Projekt širokorozchodnej železnice má pre Slovensko
geopolitický rozmer a keby sa napokon nerealizoval, malo by to negatívny dosah na
konkurencieschopnosť krajiny.“ Ak by sa terminál postavil v hraničnom priestore SR, bude to mať prínos
nielen pre Bratislavu, ale aj celú krajinu. Projekt by tak mal prispieť k znižovaniu regionálnych rozdielov
medzi západom a východom Slovenska. „Takýto veľký infraštruktúrny projekt cez územie Slovenska
prinesie zákazky pre slovenské firmy, ktoré zvýšia aj zamestnanosť na samotnom východe a juhu
Slovenska.“
15. 10. 2013
HOSPODÁRSKE NOVINY (zaradenie: Veltrh ELO SYS)
>> Sprievodný program trenčianskeho veľtrhu elektrotechniky <<
9.30 – 14.00 h Seminár Špecifiká a prekážky obchodu s Ukrajinou. Odborný garant: Trenčianska
regionálna komora SOPK
16. 10. 2013
ROĽNÍCKE NOVINY (zaradenie: Spravodajstvo)
>> Chýba tu živná pôda <<
Téma nezamestnanosť (z tlačovej konferencie SOPK). Citovaný predseda SOPK Peter Mihók, predseda
Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič a predseda Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa.
17. 10. 2013
TASR
>> SOPK: Slovensko vo vymožiteľnosti práva prehráva na celej čiare <<
Rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR o stave podnikateľského prostredia v SR. „Slovensko
urobilo najmenší pokrok pri zlepšovaní podnikateľského prostredia v oblasti vymožiteľnosti práva. Veľa si
na jednej strane sľubujeme ako podnikatelia od rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku, ktorý by mal
po novom nastaviť niektoré základné normy. Na druhej strane rizikom je dlhodobé nedodržiavanie už
platných zákonov, čo kritizujú aj zahraniční partneri.“
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Slovensko vo vymožiteľnosti práva prehráva na celej čiare <<
Ten istý rozhovor (TASR) uverejnený na webe TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
18. 10. 2013
HOSPODÁRSKE NOVINY (zaradenie: Ekonomika)
>> Prehrávame vo vymožiteľnosti práva <<
Vyššie spomenutá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
20. 10. 2013
STV JEDNOTKA, 11.55 hod. O 5 minút 12
>> Ján Richter verzus Jozef Mihál <<
V otázke moderátorky odvolávka na vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: „Pán minister, podľa
predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka je prvoradé pre lepšie čísla
zamestnanosti dobré podnikateľské prostredie. Ako ho vnímate dnes? Nesťažila sa úloha niektorým
podnikateľom, alebo je to niečím kompenzované?“

21. 10. 2013
ŽILINSKÉ NOVINY (42/2013)
>> Žiaci predviedli teóriu i prax na súťaži Mladý remeselník <<
Článok o 5. ročníku medzinárodnej súťaže v remeselných zručnostiach Mladý remeselník 2013, ktorý sa
konal 14. októbra v priestoroch praktického vyučovania SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste v Žiline pod
záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Informácia o tom, že na slávnostnom otvorení súťaže
sa zúčastnil aj predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška.
22. 10. 2013
KYSUCKÉ NOVINY (42/2013)
>> Žiaci predviedli teóriu i prax na súťaži Mladý remeselník <<
Ten istý článok ako v predošlý deň v Žilinských novinách, spomenutý predseda predstavenstva Žilinskej
RK SOPK Dušan Haluška.
KORZÁR (246/2013 , zaradenie: Spišskonovoveský)
>> Kam za kultúrou, športom a zdravím <<
Podujatia:
XII. slovensko–poľské hospodárske fórum
Pozvánka s avízom, že na fóre sa zúčastnia predsedovia Poľsko-slovenskej aj Slovensko-poľskej
obchodnej a priemyselnej komory a tiež riaditeľ Košickej RK SOPK.
23. 10. 2013
korzar.sme.sk
>> Poľsko ponúka slovenským firmám spoluprácu <<
Pozvánka na XII. Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktorá bola uverejnená deň predtým v printovom
vydaní denníka.
TASR
>> Podnikatelia podľa T. Malatinského cítia pôsobenie Eximbanky pozitívne <<
„V otázke organizovania obchodných misií z dielne Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
chceme na vládnej úrovni spolu s ministrom zahraničných vecí vypracovať jednotnú metodiku, aby sme
vedeli, kto má, ktoré náležitosti v tejto veci zastrešovať,“ povedal T. Malatinský.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Podnikatelia podľa T. Malatinského cítia pôsobenie Eximbanky pozitívne <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR.
24. 10. 2013
gemerland.sk
>> Burza informácií o trhu práce <<
Pozvánka ÚPSVaR Rimavská Sobota na burzu s dôrazom na voľbu povolania pre žiakov základných škôl
a výber zamestnania pre študentov stredných škôl s informáciou, že spoluorganizátorom projektu je
Banskobystrická RK SOPK.
28. 10. 2013
gemerland.sk
>> Na burze informácií o trhu práce sa prezentovalo 39 škôl <<
Článok o burze práce v Rimavskej Sobote. Burza informácií sa konala v rámci medzinárodného projektu –
Pracuj doma! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania. Projekt realizuje ÚPSVR
Rimavská Sobota, Obchodná a priemyselná komora Župy Heveš, Banskobystrická RK SOPK, Obec
Jesenské a Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári. Cieľom projektu, ktorý spolufinancuje EÚ,
je tvorba nových pracovných miest a zvyšovanie zamestnanosti v Severomaďarskom a Stredoslovenskom
regióne, zníženie negatívnych vplyvov migračných procesov v prihraničnej oblasti, ako aj zastavenie
klesajúcej ekonomiky a hospodárskeho rozvoja pomocou aplikácií efektívnych nástrojov trhu práce.

ŽILINSKÉ NOVINY (43/2013)
>> Vychovávajú žiakov pre prax <<
Článok o Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline, kde otvorili Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre stavebníctvo. Čestnými hosťami boli zástupcovia SOPK.
29. 10. 2013
ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY (43/2013)
>> Aktivity na podporu zamestnanosti v Banskobystrickom kraji <<
Článok o tom, že Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári v spolupráci s ďalšími partnermi,
medzi nimi aj Banskobystrickou RK SOPK, realizuje projekt pod názvom „Pracuj doma! Integrovaný trh
práce a program sprostredkovania vzdelávania“. Súčasťou projektu je viacero aktivít smerujúcich k
podpore zamestnanosti v kraji – informácia o Burze informácií o trhu práce v Rimavskej Sobote.
BANSKOBYSTRICKÉ NOVINY (43/2013)
>> Aktivity na podporu zamestnanosti v Banskobystrickom kraji <<
Rovnaký článok ako v Zvolensko-podpolianskych novinách.
30. 10. 2013
Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> Poklepali základný kameň úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité <<
Redaktorka: „Diaľnica bude mať veľký význam aj podľa podnikateľov, hovorí riaditeľ Slovenskej
obchodne a priemyselnej komory v Žiline Ján Mišura."
TASR
>>Oznámenie: Zasadnutie zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce
<<
Agentúrna správa o prvom zasadnutí Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej
spolupráce v Bratislave. Popri ňom sa uskutočnilo aj slovensko-maďarské podnikateľské fórum, na ktorom
sa zúčastnilo 53 podnikateľských subjektov. Na záver rokovania Obchodná a priemyselná komora župy
Pešť, štatutárne župné mesto Érd a Bratislavská regionálna komora SOPK podpísali memorandum
o spolupráci.
openiazoch.zoznam.sk
>> Zasadnutie zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce <<
Prevzatá predchádzajúca správa z agentúrneho servisu TASR, spomenutá Bratislavská RK SOPK.

