SOPK v médiách – apríl 2013
4. 4. 2013
TASR
>> Zeman: Slovenským aj českým podnikateľom pomôže z krízy rast investícií <<
Z hospodárskej krízy sa podľa českého prezidenta Miloša Zemana musia slovenskí a českí podnikatelia
preinvestovať von. „Pretože investície, dámy a páni, nemajú volebné právo. A populistickí politici sprava
aj zľava budú lákať voličov na najrôznejšie sľuby,“ povedal v rámci ekonomického seminára SOPK a
bilaterálnych rokovaní českých a slovenských firiem Zeman.
teraz.sk – spravodajský portál agentúry TASR
>> Rast investícií pomôže z krízy podnikateľom z ČR a SR, tvrdí M. Zeman <<
Z hospodárskej krízy sa podľa českého prezidenta Miloša Zemana musia slovenskí a českí podnikatelia
preinvestovať von. „Pretože investície, dámy a páni, nemajú volebné právo. A populistickí politici sprava
aj zľava budú lákať voličov na najrôznejšie sľuby,“ povedal v rámci ekonomického seminára SOPK a
bilaterálnych rokovaní českých a slovenských firiem Zeman.
sme.sk
>> Zeman navrhol podnikateľom sa z krízy preinvestovať <<
Vyššie uvedená agentúrna správa prevzatá zo servisu TASR
hnonline.sk
>> Zeman radil slovenským firmám, aby investovali <<
Vyššie uvedená agentúrna správa prevzatá zo servisu TASR
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovenským aj českým podnikateľom pomôže z krízy rast investícií <<
Vyššie uvedená agentúrna správa prevzatá zo servisu TASR
TASR
>> Hospodárstvo: Peter Mihók a Rijád al-Malkí o rozšírení spolupráce <<
Agentúrna správa o tom, že predseda SOPK Peter Mihók sa v Bratislave stretol s ministrom zahraničných
vecí Palestínskeho štátu Rijádom al-Malkím. Hovorili o dvojstrannej obchodnej a hospodárskej
spolupráci.
Slovenský výber, 03/2013
>> Podnikatelia predpokladajú stagnáciu <<
Článok o výsledkoch ekonomického prieskumu SOPK o očakávaniach podnikateľskej sféry týkajúcich sa
vývoja slovenskej ekonomiky a podnikateľského prostredia v roku 2013. Autor: Ján Vlčko
12. 4. 2013
Hospodárske noviny
>> Pripravujeme misiu do Severnej Kórey <<
Rozhovor s predsedom Slovensko-kórejského hospodárskeho výboru SOPK Jozefom Federičom.
hnonline.sk
>> Pripravujeme misiu do Severnej Kórey <<
Rozhovor s predsedom Slovensko-kórejského hospodárskeho výboru SOPK Jozefom Federičom.
TASR
>> Koncom mája zamestnávatelia zverejnia, akých absolventov potrebujú v regiónoch <<
Sedem zamestnávateľských zväzov sa spojilo, aby spolu reformovali odborné vzdelávanie. Tvrdia totiž,
že nevedia nájsť kvalifikovaných absolventov
„Z celkového počtu viac ako 60-tisíc absolventov za posledné tri roky nám viac ako 30 % išlo na úrady
práce ako nezamestnaní. Jednou z príčin je, že nie sú pripravení na povolanie, to znamená, že
absolvovali školy, ktoré nedávajú možnosť zamestnať sa, čiže sú nezamestnateľní,“ vyhlásil Jaroslav

Holeček z SOPK. Tvrdí, že anomáliou je aj to, aby išlo na vysoké školy na Slovensku okolo 50 %
stredoškolákov, keď v Nemecku či vo Švajčiarsku je to vyše 20 %. „Hovorí sa, že miera nezamestnanosti
je nižšia u vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale na to, aby niekto robil v automobilke alebo pri pokladni,
nepotreboval študovať päť rokov na vysokej škole,“ zdôvodnil.
teraz.sk – spravodajský portál agentúry TASR
>> Zamestnávatelia zverejnia, akých absolventov potrebujú v regiónoch <<
Sedem zamestnávateľských zväzov sa spojilo, aby spolu reformovali odborné vzdelávanie. Tvrdia totiž,
že nevedia nájsť kvalifikovaných absolventov
„Z celkového počtu viac ako 60-tisíc absolventov za posledné tri roky nám viac ako 30 % išlo na úrady
práce ako nezamestnaní. Jednou z príčin je, že nie sú pripravení na povolanie, to znamená, že
absolvovali školy, ktoré nedávajú možnosť zamestnať sa, čiže sú nezamestnateľní,“ vyhlásil Jaroslav
Holeček z SOPK. Tvrdí, že anomáliou je aj to, aby išlo na vysoké školy na Slovensku okolo 50 %
stredoškolákov, keď v Nemecku či vo Švajčiarsku je to vyše 20 %. „Hovorí sa, že miera nezamestnanosti
je nižšia u vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale na to, aby niekto robil v automobilke alebo pri pokladni,
nepotreboval študovať päť rokov na vysokej škole,“ zdôvodnil.
sme.sk
>> Zamestnávatelia v máji povedia, akých chcú stredoškolákov <,
Vyššie uvedená agentúrna správa prevzatá zo servisu TASR
hnonline.sk
>> Koncom mája zamestnávatelia zverejnia, akých absolventov potrebujú v regiónoch <<
Vyššie uvedená agentúrna správa prevzatá zo servisu TASR
openiazoch.zoznam.sk
>> Koncom mája zamestnávatelia zverejnia, akých absolventov potrebujú v regiónoch <<
Vyššie uvedená agentúrna správa prevzatá zo servisu TASR
noviny.sk
>> Škola nevychodá tých, čo potrebuje zamesstnávateľ <<
Rovnaká téma ako v predošlých správach.
Firmám chýbajú kvalifikovaní elektromechanici alebo ľudia, ktorí vedia pracovať s kovmi. Praktická
výučba na stredných odborných školách totiž výrazne zaostáva. A tak radšej fabriky vyučujú vlastných
zamestnancov. V najbližších rokoch by sa to však už malo zmeniť.
„Chýbajú ľudia, ktorí dokážu pracovať s kovom, všetky kovoobrábačské profesie. Napríklad nevyučujeme
vôbec nástrojárov,“ hovorí zase Jaroslav Holeček z SOPK. Zamestnávatelia chcú situáciu riešiť
TA3, Správy, 16.00 hod.
>> Výchova vlastných detí <<
Rovnaká téma ako v predošlých správach – reforma stredného odborného školstva.
Jaroslav Holeček, SOPK: „Či ten žiak, ktorý skončí tú strednú školu, či má tú kvalitu, ktorú požadujeme
my ako zamestnávatelia, to je jedna vec a druhá vec je, že či tá úspešnosť tých absolventov je
reflektovaná aj na trhu práce.“
JOJ, Noviny o 17.00
>> Chýbajú kvalifikovaní absolventi <<
Rovnaká téma ako v predošlých správach – reforma stredného odborného školstva.
Firmám chýbajú kvalifikovaní elektromechanici, alebo ľudia, ktorí vedia pracovať s kovmi. Praktická
výučba totiž na stredných odborných školách výrazne zaostáva. A tak radšej fabriky vyučujú vlastných
zamestnancov. V najbližších rokoch by sa to však už malo zmeniť.
Jaroslav Holeček, SOPK:: „Chýbajú ľudia, ktorí, ktorí dokážu pracovať s kovom, čiže všetky
kovoobrábačské profesie napríklad dnes nevyučujeme takmer vôbec nástrojár.“

JOJ, Noviny TV Joj, 19.30 hod.
>> Reformy reforiem <<
Rovnaká téma ako v predošlých správach – reforma stredného odborného školstva.
V roku 1991 sme patrili k špičke v rámci krajín OECD a teraz sme takmer na chvoste. Školy nemajú
učebnice už niekoľko rokov a analytici hovoria o tom, že sme sa postupným reformovaním dostali zo
špičky až takmer na chvost krajín OECD. A prikyvujú aj zamestnávatelia, ktorí si spomínajú na rok 2003.
Jaroslav Holeček, SOPK: „Vznikol normatív na žiaka. Čiže vlastne žiak sa v tom od tohto obdobia stal
tovarom.“
13. 4. 2013
Nový čas
>> 6 rád, prečo sa mladým oplatí vyučiť remeslu <<
Rovnaká téma ako v predošlých správach – reforma stredného odborného školstva.
„Ešte v roku 1991 bolo Slovensko na prvom mieste v rámci krajín OECD v pripravenosti a uplatnitenosti
absolventov v praxi, dnes je na treťom mieste od konca,“ povedal Jaroslav Holeček z SOPK.
„Výsledkom je fakt, že takmer vo všetkých profesiách chýbajú kvalifikovaní odborníci,“ dodal.
Zamestnávatelia Slovenska združení pri Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu prichádzajú s
programom transformácie stredného odborného školstva. Chcú, aby každý absolvent mal svoje
uplatnenie.
cas.sk
>> Názor odborníka: 6 rád, prečo sa mladým oplatí vyučiť remeslu! <<
Ten istý článok ako predchádzajúci – uverejnený na webe denníka Nový čas.
Rádio Lumen, Infolumen 17.30
>> Program transformácie stredného odborného školstva <<
Rovnaká téma ako v predošlých správach – reforma stredného odborného školstva.
Transformácia stredného odborného školstva je postavená na piatich pilieroch.
Jaroslav Holeček, SOPK:: „Prvý pilier je definovanie potrieb trhu práce, druhý pilier je nastavenie
výkonu škôl, teda to, čo sa má na školách vyučovať podľa potrieb trhu práce, tretí pilier je pilier zavedenia
polytechnickej výuky a kariérne poradenstvo na základných školách, pretože sme tej mienky, že
smerovanie na strednú školu musí začať už na základných školách. Štvrtý pilier je samotná kvalita výuky
na stredných školách, či po obsahovej, materiálnej, pedagogickej, alebo iných stránkach, a piaty pilier je
meranie kvality tých, ktorí idú na tie stredné školy, ale aj tých, ktorí odchádzajú z tých stredných škôl."
Pravda
>> Akých učňov treba, bude jasné v máji <<
Rovnaká téma ako v predošlých správach – reforma stredného odborného školstva.
Triedy v stredných odborných školách sa majú od septembra budúceho roka otvárať podľa odhadov toho,
akých odborníkov bude v danom regióne treba. Odhady potrieb pracovného trhu na päť rokov majú firmy
zverejniť v máji. Odborníci, zamestnávatelia v Rade vlády pre odborné vzdelávanie i ministerstvo školstva
sa zhodujú, že odborným školám chýba prepojenie s praxou a trhom práce. Podľa zamestnávateľov
odborné školy vychovávajú absolventov v takých odboroch, v ktorých sa mladí ľudia ťažko uplatnia, kým
napr. v automobilkách treba na zváračských linkách zaúčať aj vyučených kuchárov a čašníkov. „Dostali
sme sa do štádia, keď sa systém buď zmení, alebo o pár rokov nebudeme mať s kým robiť,“ hovorí
Jaroslav Holeček z SOPK.
14. 4. 2013
pravda.sk
>> Akých učňov treba, bude jasné v máji <<
Ten istý článok ako predchádzajúci – uverejnený na webe denníka Pravda.

pravda.sk
>> Zamestnávatelia: Ak sa nezlepší vzdelávanie, nebude mať kto robiť <<
Rovnaká téma ako v predošlých správach – reforma stredného odborného školstva.
Zamestnávatelia sa obávajú, že ak sa nezlepší systém vzdelávania na odborných školách, nebude mať
kto u nás pracovať. Zároveň to odradí aj zahraničných investorov, varujú. „My keď sa nezobudíme, tak tu
nebude mať kto robiť,“ upozornil Jaroslav Holeček z SOPK. Firmy pôsobiace u nás v súčasnosti si
podľa neho ešte nejako pomôžu. Spomenul napríklad, že všetky tri automobilky u nás vybudovali centrá
odborného vzdelávania a človek, ktorého zamestnajú, ide najmenej na šesť týždňov na zaškolenie.
Negatívne to však ovplyvňuje podnikateľské prostredie u nás, čo vedia aj zahraniční investori.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA)
topky.sk
>> Zamestnávatelia varujú: Ak sa nezlepší vzdelávanie, nebude tu mať kto robiť! <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá, prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA
tvnoviny.sk
>> Ak sa nezlepší vzdelávanie, nebude mať kto robiť <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá, prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA
aktualne.sk
>> Zamestnávatelia: Ak sa nezlepší vzdelávanie, nebude mať kto robiť <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá, prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA
zenskyweb.sk
>> Ak sa nezlepší vzdelávanie, nebude mať kto robiť <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá, prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA
TASR
>> SOPK: Sofistikovaná výroba, inovácie a výskum by mali byť budúcnosťou priemyslu <<
Podnikateľské prostredie, ktoré umožní zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských firiem či rozvoj
podnikov s vyššou pridanou hodnotou a sofistikovanou výrobou. Toto by malo byť podľa predsedu
SOPK Petra Mihóka budúcnosťou slovenského priemyslu.
– rozhovor pre tlačovú agentúru TASR
teraz.sk – spravodajský portál agentúry TASR
>> Sofistikovaná výroba, inovácie a výskum môžu byť budúcnosťou priemyslu <<
Podnikateľské prostredie, ktoré umožní zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských firiem či rozvoj
podnikov s vyššou pridanou hodnotou a sofistikovanou výrobou. Toto by malo byť podľa predsedu
SOPK Petra Mihóka budúcnosťou slovenského priemyslu.
– rozhovor pre tlačovú agentúru TASR
15. 4. 2013
Šport, 87/2013
>> Keď sa nezobudíme... <<
Téma: reforma stredného odborného školstva.
Zamestnávatelia sa obávajú, že ak sa nezlepší systém vzdelávania na odborných školách, nebude mať
kto u nás pracovať. Zároveň to odradí aj zahraničných investorov, varujú. „My keď sa nezobudíme, tak tu
nebude mať kto robiť,“ upozornil Jaroslav Holeček z SOPK. Z viac ako 68-tisíc absolventov, ktorí opustili
stredné školy počas posledných troch rokov, je asi jedna tretina nezamestnaných.
GoodWill, 04/2013
>> Zeman: Out of Crisis Through Investments <<
Správa o vystúpení prezidenta ČR Miloša Zemana na seminári, ktorý pri príležitosti jeho oficiálnej
návštevy v Bratislave zorganizovala SOPK.

Revue priemyslu, 04/2013
>> Slnko v sieti po celý rok <<
Prestížnu cenu Krištáľový Merkúr za rok 2012 v kategórii produktová inovácia získala spoločnosť
Thermo|Solar zo Žiaru nad Hronom za kompaktné tepelné čerpadlo systému Duo-Plus. Cenu mu udelila
Banskobystrická regionálna komora SOPK a Banskobystrický samosprávny kraj a slávnostne ju
odovzdal jej garant, predseda SOPK Peter Mihók.
16. 4. 2013
Pravda
>> Elektrina lacnie o 3 percentá, ceny asi poklesnú aj v lete <<
Počnúc dneškom sa znižujú ceny elektriny na Slovensku v priemere o 3 %. Ide už o druhý pokles cien po
tom, čo v januári elektrina zlacnela pre rodiny o 3,3 %. Domácnosti aj podnikatelia získajú teraz na
zmiernení ekologických dotácií.
Na regulačný úrad sa z podnikateľských kruhov začiatkom roka zniesla spŕška kritiky. Vyslovil ju
napríklad aj šéf energetickej sekcie SOPK Róbert Zelenay s tým, že slovenské firmy platia podľa neho
najvyššie regulačné poplatky v celej EÚ. „Sme radi, že naše podniky si budú môcť konečne vydýchnuť a
stanú sa tým viac konkurencieschopné voči zahraničným výrobcom.“
Zhromaždenie delegátov SOPK 16. 4. 2013
16. 4. 2013
TASR
>> SOPK: Podporujeme rozpočtovú politiku vlády, no dopady treba lepšie rozložiť <<
Agentúrna správa z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka pred delegátmi a hosťami počas
slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK.
SOPK podporuje zodpovednú rozpočtovú politiku vlády Roberta Fica. Zvyšuje totiž kredibilitu krajiny a
nastavuje lepšie parametre pre dostupnosť a cenu finančných zdrojov. „Súčasne by sme však
jednoznačne uvítali proporcionálnejšie rozloženie jej dopadov medzi verejný a súkromný sektor a
osobitne na ekonomickú a podnikateľskú sféru.“
sme.sk
>> Obchodná a priemysselná komora podporuje rozpočtovú politiku vlády <<
Tá istá agentúrna správa ako predošlá z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka pred delegátmi
a hosťami počas slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
Rádio Slovensko, Rádiožurnál slvoenského rozhlasu, 18.00
>> Stručne z domova – Prorastové opatrenia <<
Čítaná agentúrna správa:
Podnikatelia očakávajú od vlády, že v tomto roku naštartuje prorastové opatrenia, vyhlásil predseda
SOPK Peter Mihók. Bez rastu nie je podľa neho možné dosiahnuť vyššiu zamestnanosť.
TASR
>> Premiér: Prídeme s opatreniami, ktoré umožnia vznik 60-tisíc pracovných miest<<
Agentúrna správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas slávnostnej časti
Zhromaždenia delegátov SOPK.
V najbližších dňoch predstaví vláda Roberta Fica rad konkrétnych opatrení, ktoré na Slovensku umožnia
vznik väčšieho množstva nových pracovných miest. Vláda o nich bude rokovať so svojimi partnermi v
rámci Rady solidarity. „Prvé kvalifikované odhady, ktoré máme k dispozícii, potvrdzujú, že tento rad
prorastových opatrení by mal viesť k vytvoreniu ďalších 60-tisíc pracovných miest na Slovensku,“
informoval Fico na Zhromaždení delegátov SOPK v Bratislave
teraz.sk – spravodajský portál agentúry TASR
>> Premiér sľúbil opatrenia, ktoré umožnia vznik 60-tisíc pracovných miest <<
Tá istá agentúrna správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas
slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK

V najbližších dňoch predstaví vláda Roberta Fica rad konkrétnych opatrení, ktoré na Slovensku umožnia
vznik väčšieho množstva nových pracovných miest. Vláda o nich bude rokovať so svojimi partnermi v
rámci Rady solidarity. „Prvé kvalifikované odhady, ktoré máme k dispozícii, potvrdzujú, že tento rad
prorastových opatrení by mal viesť k vytvoreniu ďalších 60-tisíc pracovných miest na Slovensku,“
informoval Fico na Zhromaždení delegátov SOPK v Bratislave
aktualne.sk
>> Premiér Fico sľubuje vznik 60-tisíc nových pracovných miest <<
Agentúrna správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas slávnostnej časti
Zhromaždenia delegátov SOPK, v ktorom avizuje vznik 60-tisíc nových pracovných miest.
Text je doplnený aj informáciou o vystúpení predsedu SOPK Petra Mihóka pred delegátmi a hosťami
počas slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK, ktorý vyhlásil, že SOPK podporuje zodpovednú
rozpočtovú politiku vlády Roberta Fica (viď 1. správa v bloku o Zhromaždení delegátov SOPK).
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
topky.sk
>> Ficov smelý plán: Slúbil, že zoženie prácu 60-tisíc Slovákom! <<
Agentúrna správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas slávnostnej časti
Zhromaždenia delegátov SOPK, v ktorom avizuje vznik 60-tisíc nových pracovných miest.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
openiazoch.zoznam.sk
>> Fico: Prídeme s opatreniami, ktoré umožnia vznik 60-tisíc pracovných miest <<
Agentúrna správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas slávnostnej časti
Zhromaždenia delegátov SOPK, v ktorom avizuje vznik 60-tisíc nových pracovných miest.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
hnonline.sk
>> Fico sľubuje, že vytvorí 60-tisíc miest <<
Agentúrna správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas slávnostnej časti
Zhromaždenia delegátov SOPK, v ktorom avizuje vznik 60-tisíc nových pracovných miest.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
TASR
>> Prezident: V tomto roku je zníženie deficitu pod úroveň 3 % HDP reálne <<
Agentúrna správa z vystúpenia prezidenta Ivana Gašparoviča pred delegátmi a hosťami počas
slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK.
Zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu je vcelku reálne. Na
Zhromaždení delegátov SOPK to vyhlásil prezident SR Ivan Gašparovič na základe rozhovoru s
ministrom financií Petrom Kažimírom. V tejto súvislosti tiež ocenil snahu vlády Roberta Fica, a to aj
napriek tomu, že hodnota deficitu bude len veľmi mierne pod úrovňou 3 %.
sme.sk
>> Gašparovič: Zníženie deficitu pod tri percentá je reálne <<
Agentúrna správa z vystúpenia prezidenta Ivana Gašparoviča pred delegátmi a hosťami počas
slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
TASR
>> Ľ. Vážny: Schvaľovanie partnerskej dohody s EK ide podľa plánu, termíny stíhame <<
Agentúrna správa z vystúpenia vicepremiéra pre investície Ľubomíra Vážneho pred delegátmi a hosťami
počas slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK
Slovensko stihne splniť svoj záväzok, že do konca apríla tohto roku predloží Európskej komisii (EK) návrh
partnerskej dohody v súvislosti s čerpaním eurofondov na roky 2014 až 2020.

17. 4. 2013
Rádio Slovensko, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu, 7.00
>> Z domova – Prorastové opatrenia <<
Čítaná agentúrna správa:
Podnikatelia očakávajú od vlády, že v tomto roku naštartuje prorastové opatrenia, vyhlásil predseda
SOPK Peter Mihók. Bez rastu nie je podľa neho možné dosiahnuť vyššiu zamestnanosť.
21. 4. 2013
etrend.sk
>> Záujem o raje <<
Súhrn udalostí v slovenskej ekonomike v 3. aprílovom týždni:
Podnikatelia očakávajú v tomto roku od slovenskej vlády naštartovanie prorastových opatrení. „Dnes
možno viac ako v nedávnej minulosti platí, že umenie žiť nie je umením hrať s dobrými kartami, ale
umením je hrať so zlými kartami dobrú hru. Práve v tejto hre sa preveruje, či máme vládu, ktorá má tento
potenciál, ale aj či máme tak štruktúrovanú ekonomickú a podnikateľskú sféru, ktorá ju dokáže úspešne
zvládnuť,“ povedal šéf SOPK Peter Mihók počas zhromaždenia delegátov.
22. 4. 2013
investujeme.sk
>> Týždeň vo financiách: V boji proti daňovým únikom aj holub aj atómová bomba <<
Správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas slávnostnej časti
Zhromaždenia delegátov SOPK, v ktorom avizuje vznik 60-tisíc nových pracovných miest.
pluska.sk
>> Fico si trúfa vytvoriť 60-tisíc pracovných miest, čo na to hovoria odborníci?<<
Agentúrna správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas slávnostnej časti
Zhromaždenia delegátov SOPK, v ktorom avizuje vznik 60-tisíc nových pracovných miest.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
23. 4. 2013
Plus jeden deň
>> Fico si trúfa vytvoriť 60-tisíc pracovných miest<<
Agentúrna správa z vystúpenia premiéra Roberta Fica pred delegátmi a hosťami počas slávnostnej časti
Zhromaždenia delegátov SOPK, v ktorom avizuje vznik 60-tisíc nových pracovných miest.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––18. 4. 2013
TASR
>> SOPK: Slovenskí podnikatelia skúmajú možnosti podnikania v Čiernej Hore <<
Agentúrna správa z prijatia predsedu vlády Čiernej Hory Mila Djukanoviča u predsedu SOPK Petra
MIhóka. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia niektorých slovenských firiem, hovorilo sa o možnostiach
ekonomickej spolupráce.
teraz.sk – spravodajský portál agentúry TASR
>> Slovenskí podnikatelia skúmajú možnosti podnikania v Čiernej Hore <<
Tá istá agentúrna správa z prijatia predsedu vlády Čiernej Hory Mila Djukanoviča u predsedu SOPK
Petra MIhóka. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia niektorých slovenských firiem, hovorilo sa
o možnostiach ekonomickej spolupráce.

openiazoch.zoznam.sk
>> Slovenskí podnikatelia skúmajú možnosti podnikania v Čiernej Hore <<
Agentúrna správa z prijatia predsedu vlády Čiernej Hory Mila Djukanoviča u predsedu SOPK Petra
MIhóka. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia niektorých slovenských firiem, hovorilo sa o možnostiach
ekonomickej spolupráce.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
22. 4. 2013
Trnavské noviny, 16/2013
>> Zamestnávatelia zverejnia, akých absolventov potrebujú v regiónoch <<
Agentúrna správa z 12. 4. 2013 o potrebe reformy stredného odborného školstva.
Sedem zamestnávateľských zväzov sa spojilo, aby spolu reformovali odborné vzdelávanie. Tvrdia totiž,
že nevedia nájsť kvalifikovaných absolventov
Citovaný Jaroslav Holeček z SOPK.
23. 4. 2013
TASR
>> Turizmus: Žilinská a Leskovačská hospodárska komora chcú posilniť cestovný ruch <<
Agentúrna správa o Slovensko-srbskom fóre cestovného ruchu, ktoré sa konalo v Žiline a jeho cieľom
bolo vytvoriť možnosti na zintenzívnenie cestovného ruchu medzi Slovenskom a Srbskom.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura: „Podobne, ako v projekte s komorou v Kikinde, kde
sme z takmer nulového vzájomného obratu medzi Vojvodinou a Žilinským krajom dosiahli miliónové
obraty, chceme dosiahnuť aspoň vzájomnú výmenu turistov medzi Slovenskom a Srbskom.“
openiazoch.zoznam.sk
>> Žilinská a Leskovačská hospodárska komora chcú posilniť cestovný ruch <<
Agentúrna správa o Slovensko-srbskom fóre cestovného ruchu, ktoré sa konalo v Žiline a jeho cieľom
bolo vytvoriť možnosti na zintenzívnenie cestovného ruchu medzi Slovenskom a Srbskom.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
TASR
>> P. Bystrica: Spolupráca s SOPK má prilákať investorov a znížiť nezamestnanosť<<
Zlepšenie informačných tokov medzi samosprávou a zamestnávateľskými subjektmi a optimalizácia
podnikateľského prostredia sú hlavným cieľom kontaktov medzi mestom Považská Bystrica
a Trenčianskou RK SOPK. Vyššiu formu dalo vzájomným vzťahom podpísanie vyhlásenia o spolupráci
medzi oboma subjektmi.
Citovaný predseda Trenčianskej RK SOPK Boris Baulen: „Podnikatelia žijú v rámci prostredia
samospráv a tie vytvárajú podnikateľské prostredie. Ak si vzájomne nebudeme odovzdávať informácie
a skúsenosti, tak to nepôjde. Ak chceme, aby sa naše návrhy dostali k samospráve neskreslené, je
najlepšie ich interpretovať priamo. Naopak, zamestnávatelia často nechápu kroky samospráv. Nie preto,
že by boli zlé, ale jednoducho ich nechápeme. Ak si ich vysvetlíme, vieme zmeniť aj názor.“
24. 4. 2013
SME
>> Žiak sa stal pre strednú školu tovarom, v praxi je nepoužiteľný <<
Článok vychádzajúci z témy o potrebe reformy stredného odborného školstva, ktorá rezonovala
v médiách 12. 4. 2013.
Sedem zamestnávateľských zväzov sa spojilo, aby spolu reformovali odborné vzdelávanie. Tvrdia totiž,
že nevedia nájsť kvalifikovaných absolventov
Citovaný Jaroslav Holeček z SOPK.

25. 4. 2013
STV Jednotka, Reportéri, 21.40
>> Podnikanie s DPH <<
Téma: daňové úniky
V januári tohto roku SOPK navrhla jednoduchý infosystém – automatizované spracovanie daňových
priznaní a špeciálne čerpania nadmerných odpočtov, kde by v konečnom dôsledku nezrovnalosti faktúr
systém avizoval daňovému úradu.
Predseda SOPK Peter Mihók: „Tento systém, ktorý navrhujeme, má v sebe zakódované niečo ako
antivírový systém, to znamená, že on každú nezrovnalosť okamžite daňovému úradníkovi avizuje.
Návratnosť investície do tohto systému je zhruba jeden kvartál, čo, keď si povieme, o akých peniazoch
hovoríme, tak myslíme si, že je to ako fantastický výkon a vieme v prvej etape cez tento systém zlepšiť
výber daní alebo znížiť daňové úniky zhruba o 20 % a upgradeovaním toho systému až do výšky 50 %
zníženia daňových únikov.“ „...avízo zo strany ministerstva financií bolo: My už máme návrh náš vlastný
na riešenie.“
26. 4. 2013
TASR
>> Hospodárstvo: Juhovýchodná Ázia otvára svoje trhy pre slovenské podniky <<
Agentúrna správa o pripravovanej konferencii predstaviteľov krajín Združenia krajín juhovýchodnej Ázie
ASEAN vo Viedni. Informácia o tom, že účasť slvoenských podnikateľov na konferencii zabezpečuje
SOPK.
teraz.sk – spravodajský portál agentúry TASR
>> Juhovýchodná Ázia otvára svoje trhy pre slovenské podniky <<
Agentúrna správa o pripravovanej konferencii predstaviteľov krajín Združenia krajín juhovýchodnej Ázie
ASEAN vo Viedni. Informácia o tom, že účasť slvoenských podnikateľov na konferencii zabezpečuje
SOPK.
hnonline.sk
>> Juhovýchodná Ázia otvára svoje trhy Slovákom <<
Agentúrna správa o pripravovanej konferencii predstaviteľov krajín Združenia krajín juhovýchodnej Ázie
ASEAN vo Viedni. Informácia o tom, že účasť slvoenských podnikateľov na konferencii zabezpečuje
SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
aktuality.sk
>> Juhovýchodná Ázia otvára svoje trhy pre slovenské podniky <<
Agentúrna správa o pripravovanej konferencii predstaviteľov krajín Združenia krajín juhovýchodnej Ázie
ASEAN vo Viedni. Informácia o tom, že účasť slvoenských podnikateľov na konferencii zabezpečuje
SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)

