SOPK v médiách
február 2015
2. 2. 2015
JOJ, 12.00 hod., Noviny o 12.00
>> „Áčko“ pre Slovensko <<
Téma: Udelenie ratingového hodnotenia A s pozitívnym výhľadom A pre slovenskú ekonomiku od
agentúry Standard & Poor's.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
JOJ, 17.00 hod., Noviny o 17.00
>> „Áčko“ pre Slovensko <<
Ten istý príspevok, ktorý bol odvysielaný aj o 12.00 hod. vrátane vyjadrení predsedu SOPK Petra
Mihóka.
3. 2. 2015
Hospodárske noviny
>> Zmätok a spory. To je vydávanie z gastráčov <<
Téma viacstranovej prílohy: Gastrolístky
Citovaný predseda Sekcie obchodu SOPK Adrián Ďurček.
hnporadna.hnonline.sk (zaradenie: Servisné prílohy, Poradca)
>> Zmätok a spory. To je vydávanie z gastráčov <<
Tá istá téma ako v printovom vydaní denníka, tentoraz na jeho webe, vrátane vyjadrení predsedu Sekcie
obchodu SOPK Adriána Ďurčeka k téme.
JOJ, 19.30 hod., Noviny TV JOJ
>> Slovákovi bude tento rok lepšie <<
Téma: Zvýšenie odhadu rastu slovenskej ekonomiky na tento rok – oznámil ho minister financií Peter
Kažimír.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: „Nízka cena ropy, nízky kurz eura voči doláru, čo všetko
zlepšuje pozíciu aj Slovenska, ale aj celej Európskej únie v oblasti exportu.“
11. 2. 2015
TASR
>> PREŠOV: Podnikatelia žiadajú od SOPK rokovanie s vládou o znížení daní <<
Agentúrna správa o rokovaní Zhromaždenia delegátov Prešovskej regionálnej komory SOPK. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók: „Veľmi významnou témou zasadnutia bola požiadavka podnikateľov
z tohto regiónu o zníženie daňového a odvodového zaťaženia, ktoré považujú za neúmerne vysoké, ako aj
o nižšiu administratívnu náročnosť. Veľmi konkrétna požiadavka bola aj na zmenu spôsobu platenia
odpočtu DPH až pri zaplatení faktúry. Dnes sa platí DPH vtedy, keď sa vyfakturuje, bez ohľadu na to, či
podnikateľ dostane zaplatené, čím sa dostáva do problémov.“
12. 2. 2015
TASR
>> NITRA: Exekútor stiahol kraju z účtov peniaze za súdne trovy <<
Nitriansky samosprávny kraj bol nútený vyplatiť súdnemu exekútorovi viac ako 258-tisíc €. Podľa slov
predsedu VÚC Milana Belicu ide o sumu, ktorú kraj musel zaplatiť v súvislosti s vedením súdnych sporov.
Týkajú sa právnych úkonov, ktoré urobil bývalý zástupca predsedu kraja Miklós Fehér. Podľa Belicu vtedy
zastupiteľstvo neoprávnene schválilo Fehérom podpísané zmluvy aj s doložkou, že v prípade sporov sa
nimi bude zaoberať Rozhodcovský súd pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore.
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teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> NITRA: Exekútor stiahol kraju z účtov peniaze za súdne trovy <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Rozhodcovskom
súde SOPK.
13. 2. 2015
nitra.dnes24.sk
>> Kraj musel zaplatiť exekútorovi: Prišiel o viac ako 250-tisíc eur <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe TASR, zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
Rádio Regina Bratislava, 10.00 hod., Regionálne správy z Bratislavy
>> Nitriansky kraj bol nútený vyplatiť súdnemu exekútorovi viac ako 258-tisíc eur <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe TASR a článku na webe nitra.dnes24.sk, zmienka o
Rozhodcovskom súde SOPK.
16. 2. 2015
TRANSPORT a LOGISTIKA (02/2015)
>> Elektronizácia medzinárodného obchodu <<
Téma: Finančná správa spustila 15. decembra 2014 do prevádzky Národný projekt - Elektronické služby
Centrálneho elektronického priečinka (ES CEP). Nový informačný systém výrazne zjednoduší
podnikateľom, ale i príslušným štátnym organizáciám viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom,
vývozom a tranzitom tovaru.
Informácia o tom, že do projektu sa okrem ministerstiev zapojila aj SOPK spolu so Zväzom logistiky a
zasielateľstva SR.
17. 2. 2015
Obecné noviny (07/2015, 08/2015)
>> Trenčiansky samosprávy kraj má ako jediný na Slovensku „Hrdinu remesla“ <<
Téma: Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl nie je úplne spokojný so spôsobom
náborov na odborné školy. Chce ho preto zmeniť. Ako jediný na Slovensku pripravil kampaň pre nábor
žiakov na odborné školy.
Začínajúci projekt „Hrdina remesla“ predstavili predseda TSK Jaroslav Baška, zmienka o tom, že prítomný
za zamestnávateľov bol aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA) – zaradenie Ekonomika
>> Podnikatelia dali Ficovi návrhy, chcú posilniť právny štát <<
Návrhy na lepšie fungovanie právneho štátu pripravilo štrnásť podnikateľských združení,
zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr, ktoré sú zoskupené v Iniciatíve za vládu zákona (Rule
of Law).
Stanovisko zaslali aj prezidentovi a predsedovi parlamentu. O vytvorení iniciatívy informovali podnikatelia
vládu ešte v júni 2014.
Súčasťou iniciatívy sú napríklad Klub 500, Slovenská banková asociácia, PAS, RÚZ, SOPK či AZZZ SR.
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA) – zaradenie Podnikám
>> Podnikatelia chcú posilniť právny štát <<
Tá istá agentúrna správa agentúry SITA, tentoraz zaradená v jej servise v kategórii Podnikám. Zmienka
o tom, že súčasťou iniciatívy Rule of Law je aj SOPK.
sme.sk
>> Podnikatelia tlačia na Fica, chcú posilniť právny štát <<
Tá istá agentúrna správa agentúry SITA. Zmienka o tom, že súčasťou iniciatívy Rule of Law je aj SOPK.
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18. 2. 2015
dnes24.sk
>> Niektoré stredné školy zrejme čaká zmena názvu: Označenie „akadémia“ sa má zrušiť <<
Hotelové či obchodné akadémie zrejme budú musieť zmeniť názov. Zákon o odbornom vzdelávaní a
príprave, ktorý je momentálne v parlamente, počíta aj s racionalizáciou niektorých typov stredných
odborných škôl prostredníctvom zrušenia označenia „akadémia“.
Ministerstvo školstva tak akceptovalo zásadnú pripomienku vznesenú v rámci medzirezortného
pripomienkovania zo strany RÚZ, SOPK či ZAP.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Zákon o odbornom vzdelávaní má priniesť aj zmenu názvu niektorých škôl <<
Agentúrna správa agentúry TASR uverejnená na jej spravodajskom webe, informácia o tom, že
ministerstvo školstva akceptovalo pripomienku RÚZ, SOPK či ZAP – zákon o odbornom vzdelávaní by mal
zrušiť označenie niektorých stredných odborných škôl „akadémia“.
aktuality.sk
>> Ak schvália zákon o odbornom vzdelávaní, z názvu nektorých škôl vypadne „akadémia“ <<
Tá istá agentúrna správa TASR, zmienka o tom, že ministerstvo školstva akceptovalo pripomienku RÚZ,
SOPK či ZAP.
20. 2. 2015
TASR
>> SOPK: Podnikaniu v Prešove i v okolí by pomohlo centrum obchodu s Ukrajinou <<
Agentúrna správa po rokovaní Zhromaždenia delegátov Prešovskej RK SOPK. Citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
Podnikateľom na východe Slovenska by pomohla lepšia vzájomná spolupráca, zlepšenie infraštruktúry
i posilnenie intelektuálneho potenciálu regiónu. Najmä mestu Prešov by prospelo, keby sa tu vybudovalo
centrum obchodu s Ukrajinou.
„Špecifickým problémom tohto regiónu je dosť silné intelektuálne vyprázdňovanie regiónu, pretože veľa
ľudí práve preto, že je tu málo príležitostí, odchádza mimo región. Toto môže do budúcnosti výrazne
negatívne ovplyvniť rozvoj regiónu, pretože bez intelektuálneho potenciálu sa bude tento región veľmi
ťažko rozvíjať.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> MIHÓK: Podnikaniu v Prešove by pomohlo centrum obchodu s Ukrajinou <<
Tá istá správa agentúry TASR uverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Podnikaniu v Prešove i v okolí by pomohlo centrum obchodu s Ukrajinou <<
Tá istá správa agentúry TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
22. 2. 2015
ruzomberok.dnes24.sk
>> Bude sa musieť ružomberská Obchodná akadémia premenovať?
Správa o jednom z dôsledkov nového zákona o odbornom vzdelávaní – zrušenie označenia „akadémia“
v názve niektorých stredných odborných škôl. Informácia o tom, že ministerstvo školstva tak akceptovalo
zásadnú pripomienku vznesenú v rámci medzirezortného pripomienkovania zo strany RÚZ, SOPK či ZAP.
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23. 2. 2015
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Zamestnávateľov znepokojili zmeny zákona o duálnom vzdelávaní <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie stavovských a profesijných organizácií združených v Rade vlády
pre odborné vzdelávanie a prípravu 23. februára 2015 v Bratislave. Za SOPK Jaroslav Holeček – foto
všetkých účastníkov.
Téma: zákon o odbornom vzdelávaní.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Zamestnávateľov znepokojili zmeny zákona o duálnom vzdelávaní <<
VIDEO z tlačovej konferencie – viď správa vyššie
STV Dvojka, 17.30 hod., Správy RTVS z regiónov
>> Zamestnávatelia sa obávajú, že duálne vzdelávanie nebude fungovať <<
Zamestnávatelia tvrdia, že zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý je už v parlamente, stále nemotivuje firmy
aby pripravovali žiakov stredných a odborných škôl u seba. Daňová úľava je podľa nich nedostatočná.
Žiadajú preto zaviesť priamu platbu 1 500 – 2 000 € ročne na jedného žiaka.
Jaroslav Holeček, SOPK: „My sme dostali predložený návrh, v ktorom táto úzka súčinnosť nie je
súčinnosťou a preto sme povedali, že v prípade, že by zamestnávatelia mali principiálne z tohto zákona
vypadnúť a mal by vzniknúť nejaký štátny duálny systém vzdelávania, no tak navrhujeme tento zákon
stiahnuť z parlamentu a debatovať ešte rok o ňom.“
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy RTVS
>> Výhrady k zákonu o odbornom vzdelávaní <<
Tá istá reportáž,ktorá bola odvysielaná o 17.30 hod. na STV2. Vyjadrenia Jaroslava Holečka (SOPK)
k téme.
noviny.sk
>> Prepojenie škôl s praxou chcú koordinovať zamestnávatelia <<
Tá istá téma ako v STV – zákon o odbornom vzdelávaní. Citovaný Jaroslav Holeček:
Ako povedal Jaroslav Holeček zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zamestnávateľské
zväzy nemajú problém s návrhom zákona, ktorý je v legislatívnom procese. Holeček sa obáva toho, že
celú koordináciu systému na seba prevezme štát, bez súčinnosti so zamestnávateľskými zväzmi.
Nitrianske noviny (07/2015)
>> Župa bude vymáhať škodu. Zrejme aj od bývalého podžupana <<
Agentúrna správa TASR o tom, že Nitriansky VÚC musel zaplatiť exekútorovi 258-tisíc € v súvislosti
s právnymi úkonmi, ktoré urobil bývalý podžupan Miklós Fehér. Podľa župana Milana Belicu zastupiteľstvo
neoprávnene schválilo Fehérom podpísané zmluvy aj s doložkou, že v prípade sporov sa nimi bude
zaoberať Rozhodcovský súd pri SOPK. Ten o spornej zmluve rozhodoval v roku 2008 a žalobu kraja
zamietol.
Trenčianske noviny (07/2015)
>> Trenčiansky samosprávny kraj má ako jediný na Slovensku „Hrdinu remesla“ <<
Trenčiansky samosprávny kraj ako jediný na Slovensku pripravil kampaň pre nábor žiakov na odborné
školy.
Začínajúci projekt „Hrdina remesla“ predstavili predseda TSK Jaroslav Baška, zmienka o tom, že prítomný
za zamestnávateľov bol aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
STV Dvojka, 17.45 hod., Hírek – správy
>> Fórum zamerané na rozvoj podnikania <<
Úlohu partnerstva ako motora ekonomiky zdôraznili účastníci fóra zameraného na rozvoj podnikania, ktoré
cez víkend v Košiciach usporiadal Generálny konzulát Maďarska a Maďarsko-slovenská obchodná a
priemyselná komora. Maďarsko chce malým a stredným podnikateľom pomôcť presadiť sa na trhu
medzinárodnou sieťou na rozvoj obchodu. Jej súčasťou majú byť aj kancelárie na Slovensku."
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Pravda
>> Poctivé firmy štát odmiení, podnikatelia sú skeptickí <<
Firma, ktorá platí dane načas, vykazuje finančnú stabilitu a podporuje aj tretí sektor, by mala dostať od
štátu úľavy. Finančná správa by sa k takýmto podnikateľom mala správať „nadštandardne“. Inými slovami,
nemala by ich obťažovať administratívnou náročnosťou. S takýmto návrhom prichádza ministerstvo
financií.
Podnikatelia na Slovensku nové ratingové hodnotenie nepotrebujú. Riešiť chcú predovšetkým korupciu v
štáte. Návrhy na lepšie fungovanie právneho štátu nedávno pripravilo 14 podnikateľských združení,
zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr, ktoré sú zoskupené v Iniciatíve za vládu zákona (Rule
of Law).
Zástupcovia podnikateľskej koalície minulý týždeň premiérovi Robertovi Ficovi odovzdali stanovisko, v
ktorom konštatujú, že súčasný stav justície, miera výskytu korupcie a nepredvídateľný legislatívny proces
majú negatívny dosah na hospodársky rast a životnú úroveň občanov a predstavujú nielen spoločenský,
ale aj ekonomický problém. Stanovisko zaslali aj prezidentovi a predsedovi parlamentu.
Súčasťou iniciatívy sú napríklad Klub 500, Slovenská banková asociácia, PAS, RÚZ, SOPK či AZZZ.
24. 2. 2015
pravda.sk
>> Poctivé firmy štát odmiení, podnikatelia sú skeptickí <<
Ten istý článok – o iniciatíve Rule of Law, uverejnený deň predtým v printovom vydaní denníka. Zmienka
o tom, že súčasťou iniciatívy je aj SOPK.
Noviny Stredného Považia (07/2015)
>> Trenčiansky samosprávny kraj má ako jediný na Slovensku „Hrdinu remesla“ <<
Trenčiansky samosprávny kraj ako jediný na Slovensku pripravil kampaň pre nábor žiakov na odborné
školy.
Začínajúci projekt „Hrdina remesla“ predstavili predseda TSK Jaroslav Baška, zmienka o tom, že prítomný
za zamestnávateľov bol aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
Hornonitrianske noviny (07/2015)
>> Trenčiansky samosprávny kraj má ako jediný na Slovensku „Hrdinu remesla“ <<
Trenčiansky samosprávny kraj ako jediný na Slovensku pripravil kampaň pre nábor žiakov na odborné
školy.
Začínajúci projekt „Hrdina remesla“ predstavili predseda TSK Jaroslav Baška, zmienka o tom, že prítomný
za zamestnávateľov bol aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
Topoľčianske noviny (07/2015)
>> Župa bude vymáhať škodu. Zrejme aj od bývalého podžupana <<
Agentúrna správa TASR o tom, že Nitriansky VÚC musel zaplatiť exekútorovi 258-tisíc € v súvislosti
s právnymi úkonmi, ktoré urobil bývalý podžupan Miklós Fehér. Podľa župana Milana Belicu zastupiteľstvo
neoprávnene schválilo Fehérom podpísané zmluvy aj s doložkou, že v prípade sporov sa nimi bude
zaoberať Rozhodcovský súd pri SOPK. Ten o spornej zmluve rozhodoval v roku 2008 a žalobu kraja
zamietol.
25. 2. 2015
TASR
>> Podnikatelia sa ešte môžu prihlásiť do súťaže o Veľkú cenu SOPK <<
Agentúrna správa na pripomenutie, že už len do konca februára sa môžu podnikatelia prihlásiť do súťaže
Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Ide o 13. ročník súťaže jedinej na
Slovensku, v rámci ktorej sa hodnotí etické správanie sa firiem, ich spoľahlivosť v obchodných vzťahoch,
dôvera zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti. Víťaza vyhlási SOPK v apríli 2015 na svojom
výročnom Zhromaždení delegátov. Záštitu nad súťažou prevzal predseda vlády Robert Fico.
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TASR
>> OTS: SOPK po 13. raz ocení podnikateľov za etiku v podnikaní <<
Tá istá správa – pripomienka uzávierky súťaže Veľká cena SOPK, uverejnená v servise v časti OTS.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> SOPK po 13. raz ocení podnikateľov za etiku v podnikaní <<
Tá istá správa agentúry TASR– pripomienka uzávierky súťaže Veľká cena SOPK, uverejnená na jej
spravodajskom webe.
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