SOPK v médiách
jún 2015
2. 6. 2015
aktualne.sk
>> Podniká sa ťažko, investori neprichádzajú. Slovensko padá a vyhliadky nie sú dobré <<
Citácie predsedu SOPK Petra Mihóka na tému nezamestnanosť a riešenie tohto problému – nielen
v rámci Slovenska, ale celej Európskej únie.
TA3, 19.50 hod. – Téma dňa
>> Budúcnosť pôdohospodárstva <<
Hostia v štúdiu: minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek a bývalý minister pôdohospodárstva
Vladimír Chovan.
V rámci diskusie krátky exkurz do minulosti do obdobia, keď sa na Slovensku zavádzalo euro, zmienka
o zriadení cenovej rady, ktorú viedol predseda SOPK Peter Mihók.
3. 6. 2015
Hospodárske noviny
>> Bohatšie rodiny. Tým pomôže Ficov balíček <<
Téma: Zníženie DPH na vybrané potraviny
Vláda chce vytvoriť kontrolné hliadky, a to zo seniorov. Tí by kontrolovali obchody, či naozaj potraviny
zlacnili. Podľa predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska Jána Lipianskeho majú so systémom kontrol
skúsenosť, a to z čias, keď sa zavádzalo euro. „S vládou sa však aj tak budeme musieť dohodnúť, ako si
tieto kontroly predstavuje. Predpokladám, že to bude o spolupráci so Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou,“ dodáva Lipiansky.
hn.hnonline.sk
>> Bohatšie rodiny. Tým pomôže Ficov balíček <<
Téma: Zníženie DPH na vybrané potraviny
Ten istý článok ako v printovom vydaní denníka, zmienka o SOPK.
4. 6. 2015
Rádio Slovensko, 12.30 hod. – Z prvej ruky
>> Transatlantická dohoda o investíciách a voľnom obchode <<
Hostia diskusie v štúdiu: Juraj Paľa, SOPK, a Igor Šarmír, SPPK.
Téma: Užšia spolupráca a odstránenie bariér medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami,
Európskou úniou a Spojenými štátmi. To je cieľom tzv. transatlantickej dohody o investíciách a voľnom
obchode. Jej základné rysy pripravovali zástupcovia oboch strán takmer dva roky.
8. 6. 2015
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> História dopravnej akadémie v Žiline siaha do 50. rokov <<
Rozhovor s riaditeľom akadémie Rudolfom Michalcom.
„V súčasnosti máme v rámci medzinárodnej certifikačnej spoločnosti IES jeden z najvyšších certifikačných
stupňov – BBB+. To znamená, vysoko erudovaná profesionálne vedená inštitúcia. Čo sa týka materiálov a
technického vybavenia, sme jedna z najlepšie vybudovaných škôl na Slovensku. Môžem to záväzne
povedať aj z pozície predsedu celoslovenskej odbornej sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, kde združujeme 120 odborných škôl v
rámci celého Slovenska. Preto sme aj boli vybratí do projektu rozvoja stredného odborného vzdelávania,
ktorý sa teraz pokúša zavádzať aj systém duálneho vzdelávania. Sme v tom tri školy na Slovensku v rámci
automobilového priemyslu – v Trnave, Košiciach a my v Žiline.“
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TASR
>> ŠKOLY SR: V žilinskej Dopravnej akadémii je aj centrum odborného vzdelávania <<
Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre automobilový priemysel vzniklo v roku 2013
v Dopravnej akadémii v Žiline ako prvé na Slovensku.
Citovaný riaditeľ akadémie Rudolf Michalec: „Vzniklo 1. 1. 2013 a zriaďovateľom je Slovenská obchodná
a priemyselná komora v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Ako jediné centrum odborného
vzdelávania a prípravy máme akreditované vzdelávacie programy na ministerstve školstva, ktoré nám
zabezpečujú, že vzdelávame žiakov i pedagógov z iných škôl v rámci celého Slovenska. Čiže, chodia
k nám sa dovzdelávať. S tým, že takéto služby a akreditované vzdelávanie poskytujeme i mnohým
podnikateľským subjektom na Slovensku.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR) Zaradenie: Školský servis
>> V žilinskej Dopravnej akadémii je aj centrum odborného vzdelávania <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.
9. 6. 2015
energia.dennikn.sk
>> Róbert Zelenay: Drahší G-komponent by zlikvidoval menších výrobcov <<
Rozhovor s Róbertom Zelenayom, predsedom Sekcie energetiky pri SOPK.
STV Dvojka, 17.30 hod. – Správy RTVS z regiónov
>> Začali raziť tunel Višnové <<
Téma: Vo Višňovom pri Žiline dnes začali raziť najdlhší diaľničný tunel. 7,5 kilometrové rúry budú súčasťou
diaľničného úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala, ktorý bude stáť viac ako 400 miliónov eur."
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
STV Jednotka, 19.00 hod. – Správy RTVS
>> Začali raziť tunel Višnové <<
Tá istá téma ako na STV Dvojke o 17.30 hod.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
10. 6. 2015
TASR
>> SOPK: V Turíne sa začal 9. svetový kongres obchodných komôr <<
Agentúrna správa o kongrese, jeho hlavnej téme i programe, uvedené niektoré myšlienky z otváracieho
vystúpenia predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a predsedu
SOPK Petra Mihóka.
11. 6. 2015
TASR
>> A. GARTH: Britská vláda dáva priestor na podnikanie pre slovenské podniky <<
Britská vláda otvára priestor pre slovenské podniky, ktoré chcú podnikať vo Veľkej Británii. Slovenská
obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Britsko-slovenským biznis centrom zorganizovala
Britsko-slovenské podnikateľské fórum, ktoré sa konalo dnes v Bratislave. Témou bolo „Podnikanie vo
Veľkej Británii pre malé a stredné firmy“. Citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>>GARTH: Britská vláda dáva priestor na podnikanie pre slovenské podniky <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK
ako spoluorganizátorovi podnikateľského fóra. Citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
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24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>>GARTH: Britská vláda dáva priestor na podnikanie pre slovenské podniky <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK
ako spoluorganizátorovi podnikateľského fóra. Citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
aktualne.sk
>> Britská vláda dáva priestor na podnikanie slovenským podnikom <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o SOPK ako spoluorganizátorovi podnikateľského
fóra. Citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
15. 6. 2015
Žilinské noviny, 23/2015
>> Spolupráca Žilinskej župy s chorvátskymi partnermi <<
Delegácia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pod vedením riaditeľa Úradu ŽSK Pavla Holeštiaka v
máji navštívila Primorsko-goranskú župu v Chorvátskej republike
Dôležitou súčasťou návštevy bolo rokovanie o hospodárskej spolupráci medzi slovenskými partnermi a
Chorvátskou obchodnou komorou, kde sa črtá zaujímavá spolupráca medzi žilinskou Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou a Chorvátskou obchodnou komorou.
Žilinský večerník, 25/2015
>> Spolupráca Žilinskej župy s chorvátskymi partnermi <<
Tá istá správa ako predchádzajúca. Zmienka o tom, že dôležitou súčasťou návštevy bolo rokovanie o
hospodárskej spolupráci medzi slovenskými partnermi a Chorvátskou obchodnou komorou, kde sa črtá
zaujímavá spolupráca medzi žilinskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a
Chorvátskou obchodnou komorou.
Liptovské noviny, 23/2015
>> Spolupráca Žilinskej župy s chorvátskymi partnermi <<
Tá istá správa ako predchádzajúca. Zmienka o SOPK.
Oravské noviny, 23/2015
>> Spolupráca Žilinskej župy s chorvátskymi partnermi <<
Tá istá správa ako predchádzajúca. Zmienka o SOPK.
Kysucké noviny, 23/2015
>> Spolupráca Žilinskej župy s chorvátskymi partnermi <<
Tá istá správa ako predchádzajúca. Zmienka o SOPK.
Turčianske noviny, 23/2015
>> Spolupráca Žilinskej župy s chorvátskymi partnermi <<
Tá istá správa ako predchádzajúca. Zmienka o SOPK.
Hornonitrianske noviny, 23/2015
>> Ďalšia stredná škola bude viac spolupracovať s firmami <<
Vedenie Strednej odbornej školy na Ulici T. Vansovej v Prievidzi podpísalo memorandum o užšej
spolupráci s 18 spoločnosťami. Podpis pod dokument dal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, ale tiež
zástupcovia Slovenského zväzu výrobcov tepla a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
19. 6. 2015
Magazín stavebné stroja a mechanizácia, 03/2015
>> Slovenský zázrak v oblasti presnosti <<
Profil strojárskej spoločnosti SPINEA. Zmienka o tom, že na Slovensku spolupracuje s Prešovskou RK
SOPK a so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR.
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TASR
>> STANOVISKO: MŠVVaŠ SR: Konferencia zhodnotila transformáciu odborného školstva <<
Informácia o v poradí už tretej medzinárodnej konferencii venovanej problematike transformácie
odborného vzdelávania a prípravy. O skúsenostiach s prípravou žiakov na budúce povolanie hovorili
predstavitelia Rakúska, Nemecka a krajín V4. Prvý deň konferencie pokračoval príspevkami
o transformácii odborného vzdelávania z pohľadu uplynulých troch rokov v podaní Jaroslava Holečka,
predsedu výboru SOPK pre vzdelávanie a vystúpením Júliusa Hrona, koordinátora zamestnávateľov
združených v Rade vlády pre OVP o vízii odborného vzdelávania na Slovensku.
22. 6. 2015
Hospodárske noviny
>> Slovensko-poľská obchodná komora <<
Profil Slovensko-poľskej obchodnej komory. Spomenuté spoločné aktivity so Žilinskou RK SOPK.
23. 6. 2015
aktualne.sk
>> Zoberú nám imigranti prácu? Na niektorých miestach by sa zišli <<
Viac ako tisíc imigrantov môže prísť na Slovensko. Máme sa obávať o svoje pracovné miesta alebo ide iba
o mýtus? S migráciou treba rátať, tvrdia odbory, zamestnávateľom sa vidí imigračná politika príliš prísna.
Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka je síce starnutie jeden z najväčších problémov, no ľudia zo
zahraničia nám s ním nepomôžu.
„Ako Európan musím povedať, že imigrácia situáciu nevyrieši,“ povedal ešte na májovom seminári pre
podnikateľov Mihók. „Imigrácia zmení obraz Európy, zhorší ho, prídeme o vlastnú európsku kultúru.“
25. 6. 2015
Obecné noviny
>> Na skvalitnení stredoškolského vzdelávania spolupracuje už približne 250 subjektov
v trenčianskej župe <<
V pondelok 8. júna 2015 sa k stredným odborným školám, ktoré spoluprácu s firmami spečatili podpisom
memoranda, pridala aj Stredná priemyselná škola Myjava. K podpisu memoranda okrem Trenčianskej RK
SOPK pristúpilo až 27 podnikateľských subjektov.
Šestnástou školou v poradí, ktorá dokument o spolupráci podpísala, je Stredná odborná škola so sídlom
na Vansovej ulici v Prievidzi, ktorá ako jediná v meste pripravuje žiakov v oblasti remesiel. Spoluprácu
vďaka memorandu, podpísanému v utorok 9. júna, rozvinie s 18 firmami a spoločnosťami, vrátane
Slovenského zväzu výrobcov tepla a Trenčianskej RK SOPK
29. 6. 2015
aktualne.sk
>> Zakážu Rusi aj dovoz áut? Slovensko sa nemá čoho báť <<
Téma: V ruských médiách sa to ozýva opäť – v krajnom prípade možno rozšíriť zoznam zakázaných
tovarov aj o autá z EÚ. Ruský trh s autami zažíva ťažké časy a ani predĺženie sankcií atmosfére
nepomohlo.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „K absolútnemu zákazu dovozu vozidiel z EÚ do Ruskej
federácie vlastne ani nemôže dôjsť, pretože by to výrazne poškodilo obidve strany.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> V Krásne nad Kysucou sa lúčili s absolventmi <<
Téma: Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne
nad Kysucou.
Ocenení a úspešní absolventi získali osvedčenie, ktoré slúži ako potvrdenie o úspešnom ukončení
odborného vzdelávania podľa požiadaviek Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, za účelom
vyššej úrovne odborného vzdelávania absolventov a vzdelávania na školách.
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30. 6. 2015
TASR
>> P. MIHÓK: Migráciu by mala riešiť OSN, zastaví ju stabilizácia režimov <<
Migrácia by sa mala riešiť na pôde OSN. Zastaviť ju môže len politická bezpečnosť v krajinách afrického
kontinentu, Blízkeho a Stredného východu. Skonštatoval to dnes pre TASR predseda SOPK a predseda
Svetovej komorovej federácie MOK Peter Mihók. Migrácia podľa Mihóka nie je v záujme krajín, z
ktorých obyvatelia odchádzajú, a zväčša je sociálne motivovaná.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> MIHÓK: Migráciu by mala riešiť OSN, zastaví ju stabilizácia režimov <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> MIHÓK: Migráciu by mala riešiť OSN, zastaví ju stabilizácia režimov <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
TASR
>> J.-HOLEČEK: SOPK prijala viac ako polovicu žiadostí firiem o duálne vzdelávanie <<
Do procesu výučby žiakov na stredných odborných školách a učilištiach sa už na nadchádzajúci školský
rok 2015/2016 zapojilo prostredníctvom siedmich zamestnávateľských zväzov a združení celkom 131
zamestnávateľov. Ponúkli viac ako 1 700 učebných miest. Viac ako polovica žiadostí, až 78 zo 131,
spadalo pod gesciu SOPK, pričom certifikáty dostalo 75 zamestnávateľov. Citovaný predseda Výboru
SOPK pre vzdelávanie Jaroslav Holeček na tlačovej konferencii SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> HOLEČEK: SOPK prijala viac ako polovicu žiadostí firiem o duálne vzdelávanie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda
Výboru SOPK pre vzdelávanie Jaroslav Holeček.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> HOLEČEK: SOPK prijala viac ako polovicu žiadostí firiem o duálne vzdelávanie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda
Výboru SOPK pre vzdelávanie Jaroslav Holeček.
sme.sk Zaradenie: Slovensko
>> Do projektu duálneho vzdelávania sa zapojilo 131 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, citovaný predseda Výboru SOPK pre vzdelávanie
Jaroslav Holeček.
sme.sk Zaradenie: Z domova
>> Podmienky duálneho vzdelávania treba doriešiť, proces je zložitý <<
Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave je relatívne v poriadku. Stále je však potrebné doriešiť vytvorenie
podmienok, aby mohol dobre fungovať. Citovaný predseda Výboru SOPK pre vzdelávanie Jaroslav
Holeček (na tlačovej konferencii SOPK).
STV Jednotka, 16.00 hod. – Správy STV
>> Priemyselná komora o duálnom vzdelávaní <<
Reportáž z tlačovej konferencie SOPK, téma: duálne vzdelávanie.
Vyjadrenia predsedu Výboru SOPK pre vzdelávanie Jaroslava Holečka.
STV Dvojka, 17.30 hod. – Správy RTVS z regiónov
>> Hodnotenie duálneho vzdelávania na školách <<
Tá istá reportáž, ktorá bola odvysielaná o 16.00 hod. na STV Jednotke. Vyjadrenia predsedu Výboru
SOPK pre vzdelávanie Jaroslava Holečka.
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TASR
>> VYJADRENIE: Posilnenie obchodno-ekonomickej spolupráce s Keňou <<
Agentúrna správa o tom, že štátny tajomník MZVaEZ SR Igor Slobodník prijal predstaviteľov kenskej
obchodnej delegácie pod vedením Kiprono Kittonyho, predsedu Kenskej národnej obchodnej a
priemyselnej komory (KNCCI).
Zmienka o tom, že ide o v poradí druhú návštevu KNCCI na Slovensku, pričom jej prvá cesta k nám sa
uskutočnila v júli 2013 a priniesla podpis memoranda o porozumení medzi KNCCI a SOPK.
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