SOPK v médiách
marec 2015
1. 3. 2015
STV Jednotka, 11.5 hod., O 5 minút 12
>> Zákon o odbornom vzdelávaní <<
Hostia v štúdiu:
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Miroslav Beblavý, podpredseda strany Sieť, poslanec NR SR
V reportáži vyjadrenia predsedu Výboru SOPK pre vzdelávanie Jaroslava Holečka + zmienka o SOPK
vo vyjadreniach Tibora Gregora z Klubu 500.
2. 3. 2015
Trenčianske noviny (08/2015)
>> Nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky <<
Článok obsahujúci základné informácie o SOPK, jej poslaní, cieľoch, kontaktné údaje a odkaz na webovú
stránku Trenčianskej RK SOPK.
3. 3. 2015
TASR
>> L. ROVNE: Memorandum o duálnom vzdelávaní podpísala už tretina škôl v TSK <<
Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja je desiatou školou v kraji, ktorá podpísala memorandum o spolupráci so
zamestnávateľmi. Informácia o tom, že medzi subjektmi, s ktorými škola memorandum podpísala, je aj
Trenčianska RK SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Memorandum o duálnom vzdelávaní podpísala už tretina škôl v TSK <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Trenčianskej RK
SOPK.
Rádio Slovensko, 12.30 hod. Z prvej ruky
>> Európska komisia kritizovala spôsob regulácie cien elektriny na Slovensku <<
Hosť v štúdiu:
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pán Jozef Holjenčík
Hosť na telefóne:
Martin Hošták– RÚZ
V otázke moderátora odvolávka na SOPK, ktorá podľa neho na jeseň minulého roka kritizovala zvýšenie
tarify za prevádzkovanie systému o 10 % a povedala, že rozhodnutie regulačného úradu je v kontraste
s krokmi ostatných členských štátov únie, ktoré vynakladajú maximálne úsilie na ochranu svojho priemyslu
a na zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti.
4. 3. 2015
pravda.sk
>> Zákon o odbornom vzdelávaní má aj podporu zamestnávaeľov <<
Ministerstvo školstva sa dohodlo so zástupcami zamestnávateľských zväzov na konečnej podobe zákona
o odbornom vzdelávaní. Firmy tak budú môcť prakticky vzdelávať žiakov odborných škôl. Informoval o tom
minister školstva Juraj Draxler spolu so zástupcami zamestnávateľských organizácií na tlačovej
konferencii.
Citovaný generálny tajomník SOPK Martin Hrivík, ktorý sa za SOPK zúčastnil na tlačovej konferencii.
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TASR
>> HOSPODÁRSTVO: V rámci duálneho vzdelávania sa posilnia kompetencie ŠIOV <<
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) bude mať v systéme duálneho vzdelávania posilnené
kompetencie. Zamestnávatelia sa budú môcť na ŠIOV obrátiť v prípade, že nezískajú certifikát na
pôsobenie v rámci duálneho vzdelávania. Podniky budú certifikovať stavovské a profesijne organizácie.
Ministra podporili SOPK, SPPK, Slovenská banská komora, SŽK, RÚZ, AZZZ, KOZ, Slovensko-nemecká
obchodná a priemyselná komora, ZAP a Volkswagen.
6. 3. 2015
GoodWill (01/2015)
>> Úskalia zákona o duálnom vzdelávaní <<
Slovenskí zamestnávatelia nie sú jednotní pri koncipovaní zákona o duálnom vzdelávaní.
Zamestnávateľské organizácie reprezentované v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu (vrátane
AZZZ a SOPK) vyjadrili znepokojenie nad novou verziou zákona, ktorú už parlament postúpil do druhého
čítania.
9. 3. 2015
STV Dvojka, 16.27 hod. Hírek – správy
>> V Štúrove sa konalo podnikateľské fórum<<
Podpora prihraničného obchodu, ako aj exportu a investícií malých a stredných podnikateľov zo zahraničia
boli témy fóra podnikateľov, ktoré v Štúrove zorganizovala Maďarsko-slovenská obchodná a
priemyselná komora a Maďarské národné centrum pre obchod a obchodovanie.
11. 3. 2015
Knižná revue (05/2015)
>> Nové knihy <<
Systém spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti kultúry, cestovného ruchu a priemyslu v
juhovýchodnej Európe Bratislava, Slovenská obchodná a priemyselná komora 2014. 1. vyd. 76 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-89105-57-1
12. 3. 2015
TASR
>> HRON: Objasňujeme, ako sa môžu zamestnávatelia zapojiť do školstva <<
Zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý dnes schválila Národná rada (NR) SR, dáva podľa viceprezidenta
ZAP SR Júliusa Hrona kompetenciu komorám a profesijným združeniam, aby sa pripravili na realizáciu
povinností.
Foto z tlačovej konferencie stavovských a profesijných organizácií združených v Rade vlády pre odborné
vzdelávanie a prípravu 23. februára 2015 v Bratislave, na snímke tiež Jaroslav Holeček za SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> HRON: Objasňujeme, ako sa môžu zamestnávatelia zapojiť do školstva << Tá istá agentúrna
správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.
TASR
>> Cenu za inováciu získal študent za policu, ktorá reaguje na pohyb <<
Za policu s názvom Mimosa získal študent nábytkárskeho dizajnu na Drevárskej fakulte Technickej
univerzity vo Zvolene Oliver Morocz hlavnú cenu v kategórii Mladý inovátor na 21. ročníku súťaže inovácií
Krištáľový Merkúr. Odovzdávanie cien bolo súčasťou Valného zhromaždenia Banskobystrickej RK
SOPK.
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hn.hnonline.sk
>> Mladý Slovák vytvoril poličku, ktorý reaguje na pohyb, vyhral cenu za inovácie <<
Tá istá správa prevzatá z agentúrneho servisu TASR, zmienka o valnom zhromaždení Banskobystrickej
RK SOPK.
sme.sk
>> Cenu za inovácie získal študent, za policu, ktorá reaguje na pohyb <<
Tá istá správa prevzatá z agentúrneho servisu TASR, zmienka o valnom zhromaždení Banskobystrickej
RK SOPK.
STV Jednotka, 19.00 hod. Správy RTVS
>> Ocenili mladých vynálezcov <<
Tá istá téma – Krištáľový Merkúr a valné zhromaždenie Banskobystrickej RK SOPK + vyjadrenia
predsedu SOPK Petra Mihóka.
13. 3. 2015
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR) – zaradenie: Školský servis
>> Cenu za inovácie získal študent za policu, ktorá reaguje na pohyb <<
Tá istá agentúrna správa TASR (oceňovanie mladých inovátorov cenou Krištáľový Merkúr) zverejnená na
jej spravodajskom webe, zmienka o Banskobystrickej RK SOPK.
sme.sk
>> Cenu za inovácie získal študent za policu, ktorá reaguje na pohyb <<
Tá istá správa prevzatá z agentúrneho servisu TASR, zmienka o valnom zhromaždení Banskobystrickej
RK SOPK.
15. 3. 2015
sme.sk
>> Young Stars v boji proti nezamestnanosti mladých <<
Článok rakúskeho veľvyslanca v SR Holfrieda Carla na tému duálne vzdelávanie.
Zmienka o tom, že v máji 2014 SOPK oznámila, že bude vydávať certifikáty o uznaní odborného
vzdelania. Projekt odštartoval na jeseň 2014 s 33 žiakmi odborného učilišťa v Zlatých Moravciach.
16. 3. 2015
SME
>> Young Stars v boji proti nezamestnanosti mladých <<
Ten istý článok rakúskeho veľvyslanca v SR Holfrieda Carla na tému duálne vzdelávanie, ktorý bol
uverejnený deň predtým na webe denníka, zmienka o SOPK.
Revue priemyslu
>> Pozvánka na veľtrh STAINLESS 2015, Brno <<
Trenčianska RK SOPK - Sekcia výrobných strojov a náradia, organizuje účasť slovenských firiem na
medzinárodnom veľtrhu nehrdzavejúcich ocelí STAINLESS 2015, konanom 5. – 6. 5. 2015 v Brne.
17. 3. 2015
Kysucké noviny (10/2015)
>> Vinníci sa budú pred súdom zodpovedať z havárie nádrže <<
V Snežnici je obecnou raritou utrhnutá nádrž. Problém s touto stavbou, ktorá sa minula účelu, považujú
miestni obyvatelia doslova za kuriózny. Obec čaká vyše štyri roky na jej odstránenie.
Konečný verdikt má dať Rozhodcovský súd SOPK. Kedy sa tak stane, nevedno.
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Obecné noviny (11/2015, 121/2015)
>> V Trenčianskom kraji podpísali už desiate memorandum s odbornou školou <<
Už desiata škola v Trenčianskom samosprávnom kraji podpisom memoranda spečatila vzájomnú
spoluprácu so zamestnávateľmi. Zmienka o tom, že je medzi nimi aj Trenčianska RK SOPK.
Obecné noviny (11/2015, 121/2015)
>> V Trenčianskom kraji podpísali memorandum už s jedenástou školou <<
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška podpísal s riaditeľom Strednej odbornej
školy Považská Bystrica Jánom Kunovským memorandum o spolupráci. Zmienka o tom, že jednou zo
zmluvných strán je aj Trenčianska RK SOPK.
18. 3. 2015
TASR
>> SOŠ v Handlovej podpísala memorandum o spolupráci s 26 subjektmi <<
Správa o tom, že aj SOŠ v Handlovej podpísala memorandum o spolupráci v oblasti odborného
vzdelávania so zamestnávateľmi, medzi nimi aj s Trenčianskou RK SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR) – zaradenie: Školský servis
>> SOŠ v Handlovej podpísala memorandum o spolupráci s 26 subjektmi <<
istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Trenčianskej RK SOPK.
19. 3. 2015
Považské ECHO (05/2015)
>> 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 modernou a pútavou formou pre deti.
Kampaň je prioritne určená pre žiakov siedmych a ôsmych ročníkov, ale aj ešte nerozhodnutých
deviatakov základných škôl a je zameraná na nábor pre odborné školy a remeselné odbory.
Na predstavení projektu verejnosti prostredníctom médií sa okrem iných zúčastnil aj riaditeľ Trenčianskej
RK SOPK Ján Václav.
22. 3. 2015
sme.sk
>> Samosprávny kraj má ako jediný na Slovensku „Hrdinu remesla“ <<
Tá istá správa ako predchádzajúca prevzatá z agentúrneho servisu TASR, zmienka o Trenčianskej RK
SOPK.
TASR
>> TRENČÍN: Projekt Hrdina remesla pozná už 12.000 ľudí a 11 zamestnávateľov <<
Trenčiansky samosprávny kraj projekt zatiaľ predstavili spoločnostiam Delta Electronics, Leoni Slovakia
Trenčianska Teplá, Vacuumschmelze Horná Streda, Jamp Svorada, Matador Dubnica, Askoll Slovakia
Potvorice, H. F. NaJUS Dubnica nad Váhom, Prievidzské pekárne a cukrárne, Danfoss Považská Bystrica,
Carcoustics Slovakia Nováky, Nestlé Prievidza a zástupcom Trenčianskej RK SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Projekt Hrdina remesla pozná už 12.000 ľudí a 11 zamestnávateľov <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Trenčianskej RK
SOPK.
sme.sk
>> Memorandum o spolupráci podpísala ďalšia škola <<
Správa o tom, že SOŠ Handlová podpísala memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania so
zamestnávateľmi, medzi nimi aj s Trenčianskou RK SOPK.
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TASR
>> PRIEMYSEL: Na hornej Nitre by mal vzniknúť priemyselný klaster <<
Priemyselný klaster, ktorý by združoval podniky s týmto zameraním na hornej Nitre, plánuje vybudovať
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra. Projekt je v štádiu prípravy a združenie ho realizuje
s Trenčianskou RK SOPK.
Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra plánuje vybudovať priemyselný klaster <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o Trenčianskej RK SOPK.
23. 3. 2015
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR) – Zaradenie: Školský servis
>> Projekt Hrdina remesla pozná už 12.000 ľudí a 11 zamestnávateľov <<
Agentúrna správa TASR o kampani Trenčianskeho samosprávneho kraja na nábor žiakov na SOŠ
zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Trenčianskej RK SOPK.
sme.sk
>> Projekt Hrdina remesla pozná už 12.000 ľudí a 11 zamestnávateľov <<
Tá istá správa ako rpedchádzajúca prevzatá z agentúrneho servisu TASR, zmienka o Trenčianskej RK
SOPK.
Trenčianske noviny (11/2015)
>> Originálny komiks spoznávajú ľudia i regionálni zamestnávatelia <<
Článok o projekte Hrdina remesla, ktorého cieľom je nábor žiadov na SOŠ pútavou formou. Zmienka
o Trenčianskej RK SOPK.
24. 3. 2015
Noviny Stredného Považia (11/2015)
>> Originálny komiks spoznávajú ľudia i regionálni zamestnávatelia <<
Tá istá správa o projekte Hrdina remesla, ktorá bola uverejnená deň predtým v Trenčianskych novinách.

26. 3. 2015
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Žilinská RK SOPK žiada zrušenie sankcií vo Ruskej federácii <<
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura, podľa ktorého sa na tomto stanovisku zhodli delegáti výročného
Zhromaždenia delegátov regionálnej komory.

teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Žilinská regionálna komora SOPK žiada zrušenie sankcií vo Ruskej federácii <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján
Mišura.

openiazoch.zoznam.sk
>> Žilinská regionálna komora SOPK žiada zrušenie sankcií vo Ruskej federácii <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> Žilinská regionálna komora SOPK je proti sankciám voči Ruskej federácii a žiada ich zrušenie <<
Tá istá agentúrna správa TASR, vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.

TASR
>> TRENČÍN: TVK má podozrenie z poškodzovania veriteľa, podáva trestné oznámenie <<
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť Trenčín je na základe rozhodnutia Rozhodcovského súdu
SOPK povinná zaplatiť Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám dlh 960-tisíc €, úroky z omeškania
a súdne trovy.
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teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> TVK má podozrenie z poškodzovania veriteľa, podáva trestné oznámenie <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Rozhodcovskom
súde SOPK.
sme.sk
>> TRENČÍN: TVK má podozrenie z poškodzovania veriteľa, podáva trestné oznámenie <<
Tá istá správa prevzatá z agentúrneho servisu TASR, zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
27. 3. 2015
TASR
>> ŠKOLSTVO: Študentská firma Diacar získala cenu za najlepší podnikateľký nápad <<
Študentská firma Diacar zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave získala na Veľtrhu
študentských spoločností v Bratislave cenu za najlepší podnikateľský nápad. Porotu totiž zaujal jej
diagnostický prístroj pre autoservisy a domácich mechanikov. Podujatie organizovala nezisková
vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko.
Informácia o tom, že na Výročnom zasadnutí SOPK sa bude udeľovať prestížne ocenenie TOP študentský
tím aplikovanej ekonómie. Pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka bude 21. apríla v Bratislave
ocenený študentský tím Victory z Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach za mimoriadnu tvorivosť,
odvahu a podnikavosť. Pod vedením učiteľky Márie Kovaříkovej vymysleli študenti želatínový cukrík
s výťažkami z BIO zmesi bylín, ktoré upokojujú organizmus a pomáhajú zaspať.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR) – Zaradenie: Školský servis
>> Študentská firma Diacar získala cenu za najlepší podnikateľký nápad <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK a predsedovi
SOPK Petrovi Mihókovi.
30. 3. 2015
sme.sk
>> Študentská firma z Trnavy získala cenu za najlepší podnikateľký nápad <<
Tá istá správa prevzatá z agentúrneho seervisu TASR, zmienka o SOPK a predsedovi SOPK Petrovi
Mihókovi.
Trenčianske noviny (12/2015)
>> Spoločnosť TVK podáva trestné oznámenie <<
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť je na základe rozhodnutia Rozhodcovského súdu SOPK
povinná zaplatiť Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám dlh 960-tisíc €.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť dlhuje Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám takmer 2,5 mil.
€, rozhodcovský rozsudok SOPK padol 27. februára a zaväzoval Trenčiansku vodohospodársku
spoločnosť zaplatiť do 10 dní od jeho právoplatnosti.
31. 3. 2015
Obecné noviny (13/2015, 14/2015)
>> Originálny komiks už poznajú tisíce ľudí a 11 regionálnych zamestnávateľov <<
Článok o projekte Hrdina remesla, kampani zameranej na nábor žiakov na SOŠ. Informácia o tom, že v
priebehu februára a prvej polovice marca sa s ním zoznámili aj niektorí významní zamestnávatelia z
Trenčianskeho kraja, medzi nimi aj Trenčianska RK SOPK.
Spracované z monitoringu TASR
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