SOPK v médiách – február 2014
1. 2. 2014
RÁDIO SLOVENSKO, 12.10 hod. Sobotné dialógy
>> Stav slovenského školstva <<
Téma: Po prvý raz výrazne pod priemerom vyspelých krajín OECD – i také sú aktuálne výsledky
medzinárodného renomovaného testovania PISA, ktoré testovalo našich pätnásťročných žiakov. Zhoršuje
sa tak naša matematická, ale i čitateľská gramotnosť. Narastá počet žiakov, ktorí majú problém so
zvládnutím prečítaného textu. A rastie počet absolventov škôl, ktorí si nevedia nájsť žiadnu prácu.
Hostia v štúdiu: minister školstva D. Čaplovič a exminister školstva M. Fronc.
Zo záznamu: vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
„Školstvo, ktoré by nám malo vychovávať odborníkov, ktorí nás posunú dopredu, nám generuje
nezamestnaných ľudí. Toto považujeme ako absolútne za jednu z kľúčových vecí do budúcna a vláda sa
musí veľmi rýchlo poponáhľať, lebo tá zmena, ten efekt zmeny sa neprejaví ani za dva, ani za tri roky, to je
efekt na desať až pätnásť rokov. A nám tu nastáva diera a nám sa môže jedna veľmi nepríjemná vec stať,
že príde očakávané oživenie, ale to oživenie nám vo finále vytvorí problém, lebo my nebudeme mať
pracovnú silu, ktorú by firmy mohli využiť na rast výroby na Slovensku.“
TASR
>> MONITOR: P. MIHÓK: Vzdelávanie sa stáva brzdou rozvoja slovenskej ekonomiky <<
Monitoring:
Vzdelávanie sa podľa predsedu SOPK Petra Mihóka stáva brzdou ďalšieho rozvoja slovenskej
ekonomiky. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako
poznamenal, liberalizáciou školstva bez akéhokoľvek regulačného nástroja sa dospelo k tomu, že väčšina
absolventov škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovala, pričom spoločnosť dala do ich vzdelania finančné
zdroje. Nepozdáva sa mu skutočnosť, že na Slovensku sa pokračuje v nezmyselných odboroch, pričom,
ako upozornil, školstvo je tým pádom najväčším producentom nezamestnaných. „Malo by vychovávať
odborníkov, ktorí nás posunú dopredu, ale generuje nezamestnaných ľudí.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> P. MIHÓK: Vzdelávanie sa stáva brzdou rozvoja slovenskej ekonomiky <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR (citovaný predseda SOPK Peter Mihók
k téme školstvo v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu).
hnonline.sk
>> Naša ekonomika má brzdu. Vzdelávanie
Tá istá agentúrna správa ako predošlá (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók (k téme školstvo
v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu).
+ FOTO – portrét P. Mihók
sme.sk
>> Naše školstvo už škodí ekonomike, zhodujú sa odborníci <<
Použité správy oboch tlačových agentúr – TASR + SITA, citovaný predseda SOPK Peter Mihók (k téme
školstvo v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu).
sme.sk (zaradenie: Novohrad – Naši podnikatelia)
>> Podnikateľ Ing. Vladimír Mužila: Všade a vo všetkom musí existovať rovnováha <<
Rozhovor
Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a. s
„Doteraz som nebol politicky organizovaný, aj keď v spoločenských organizáciách som sa angažoval.
Dnes pracujem v SOPK v Banskobystrickej regionálnej komore, ako jej podpredseda.“
RÁDIO SLOVENSKO, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Minimum absolventov technických odborov <<
Stručný výber najdôležitejších informácií, ktoré odzneli v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu na
tému školstvo. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

RÁDIO SLOVENSKO, 22.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Minimum absolventov technických odborov <<
Ten istý príspevok, ktorý odznel o 18.00 hod. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka na tému školstvo
v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.
2. 2. 2014
RÁDIO SLOVENSKO, 7.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Minimum absolventov technických odborov <<
Ten istý príspevok, ktorý odznel deň predtým (o 18.00 a 22.00 hod.) Vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka na tému školstvo v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.
pluska.sk
>> Mihók: Vzdelávanie brzdí rast ekonomiky. Mladí nepracujú v odboroch, ktoré vyštudovali <<
Agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók (k téme školstvo v Sobotných dialógoch
Slovenského rozhlasu).
3. 2. 2014
STV DVOJKA, 20.00 hod. Hérek – správy
>> Domáci vzdelávací systém v paľbe kritiky <<
Reportáž na tému školstvo, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka v Sobotných dialógoch
Slovenského rozhlasu.
Új Szó
>> Rossz a szakképzés, hiányoznak a szakemberek <<
Pozsony. A szlovák oktatási rendszer ma már az ország gazdasági növekedését veszélyezteti –
nyilatkozta Peter Mihók, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) elnöke a közszolgálati rádió
szombati vitaműsorában, amelyben a politikusok és a munkáltatók ütköztették véleményüket a szlovák
iskolaügyről. Mihók szerint az ország valós gazdasági szükségleteit szem előtt tartó szakemberképzést
elhanyagolják, az iskolákból kikerülők ezért a munkanélküliek népes táborát szaporítják. Az SOPK elnöke
gyors döntéseket vár a kormánytól, ezek hatása ugyanis csak 10–15 év múlva érződhet.
The Slovak Spectator (04/2014)
>> Made in Czechoslovakia <<
Peter Mihók, chairman of the Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK), considers the concept
to re-introduce the ‘Made in Czechoslovakia’ label interesting but unrealistic due to EU customs directives
and consumer protection regulations. Moreover, he believes that instead of returning to the old label,
Slovakia should focus on building the ‘Made in Slovakia’ one. According to Mihók, labelling products with
‘Made in Czechoslovakia’ would be considered unfair and misleading to consumers, since Czechoslovakia
no longer exists. In some countries such labelling would even be punishable. Mihók believes that in the
end using Czechoslovakia as the country of origin for Slovak products might harm Slovakia’s image and
reputation as a member of the European Union and the World Trade Organisation.
4. 2. 2014
NOVOHRADSKÉ NOVINY (04/2014)
>> Podnikateľ Ing. Vladimír Mužila: Všade a vo všetkom musí existovať rovnováha <<
Rozhovor (uverejnený 1. 2. 2014 na www.sme.sk)
Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a. s
„Doteraz som nebol politicky organizovaný, aj keď v spoločenských organizáciách som sa angažoval.
Dnes pracujem v SOPK v Banskobystrickej regionálnej komore, ako jej podpredseda.“

SPPK (tlačová správa)
>> Úspešný Danubius Gastro <<
Postrehy:
Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka, ktorý sa takisto zastavil v expozícii SPPK, nie je naše
poľnohospodárstvo a potravinárstvo bez šancí úspešne prekonať súčasné zložité obdobie. "Aktuálne
potravinové aféry potvrdzujú, že absolútnou prioritou musí byť kvalita a bezpečnosť potravín," zdôraznil P.
Mihók. Európa sa začala viac orientovať na bioprodukciu a menej na množstvá výroby a rast jednotkovej
produkcie. Ten síce na jednej strane prináša ekonomické efekty, no na strane druhej spôsobuje nadvýrobu
a spätne tlačí na znižovanie cien. Vzniká dojem, že agrárny sektor sa tým ocitá v bludnom kruhu. Ale dajú
sa nájsť modely, ktoré ho z neho - povedané obrazne – vyvedú
6. 2. 2014
Môj dom(02/2014)
>> Sny premenené na hodnoty <<
Krištáľové krídlo 2013
Informácia o tom, že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal aj predseda SOPK Peter Mihók.
7. 2. 2014
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Týždenný glosár Arpáda Soltésza <<
Komentátor HN Arpád Soltész glosuje udalosti a výroky uplynulého týždňa.
.Podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka sa vzdelávanie stáva
brzdou ďalšieho rozvoja slovenskej ekonomiky
TASR
>> SOPK: Systém eurofondov na Slovensku deformuje trhové prostredie <<
Využívanie fondov Európskej únie (EÚ) v SR popri zvýšení zdrojov na rozvoj slovenskej ekonomiky
spôsobuje deformáciu trhového prostredia. Vyhlásila to dnes Slovenská obchodná a priemyselná
komora (SOPK), podľa ktorej prijímatelia eurofondov získavajú systémovú výhodu, čo neraz prináša
projekty s pochybným spoločenským efektom, slúžiacim partikulárnym záujmom.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Systém eurofondov na Slovensku deformuje trhové prostredie <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR – stanovisko SOPK k čerpaniu eurofondov.
aktualne.sk
>> Systém eurofondov na Slovensku deformuje trhové prostredie <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) – stanovisko SOPK k čerpaniu eurofondov.
10. 2. 2014
The Slovak Spectator (05/2014)
>> SME exports remain low <<
THOUGH small and mediumsized companies (SMEs) dominate Slovakia's business sector, creating a
considerable portion of the country's GDP, their share of total exports remains low. SMEs say a lack of
information and staff, as well as Slovakia's worsening business environment, prevents them from taking
advantage of export opportunities. The state is aware of the problem and has prepared the MISIA 14
project to help. "Foreign trade is a significant determinant of the success of Slovakia's economy," Peter
Mihók, chairman of the Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK), told The Slovak Spectator,
adding that while large exporters dominate, there is room for SMEs to increase their exports.

11. 2. 2014
ŽILINSKÝ VEČERNÍK (07/2014)
>> Poslaním spoločnosti je vyrábať kvalitné pletiarenské výrobky <<
Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti I.TRAN Ivanom Trančíkom.
„Krízu v textilnom priemysle pociťujeme viac ako 14 rokov. Osobitosťou v podmienkach Slovenskej
republiky je žiaľ skutočnosť, že neexistuje ATOP ako právny zástupca výrobcov, obchodníkov a vedecké
inštitúcie zastupujúce odevný a textilný priemysel. Nepracuje sekcia odevu, textilu a kože pri SOPK podľa
požiadaviek EÚ a konkurencie vo svete. Jediným východiskom je obnovenie činnosti ATO!“
NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA (05/2014)
>> Byť strojárom je správna voľba <<
Spolupráca PSL, a. s. a SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici vniesla do regiónu Považia významný prvok
v podobe procesu prípravy budúcich odborníkov podľa potrieb trhu práce.
Rozhovor s personálnym riaditeľom PSL, a. s., Ing. Vladimírom Kollárom.
„V spolupráci s SOPK sme zorganizovali už šesť ročníkov súťaže v trieskovom obrábaní, ktorých sa v
posledných dvoch rokoch, okrem účastníkov z Českej republiky, zúčastnili aj zástupcovia z Nemecka.
Výsledky študentov ´našej SOŠ´ na tejto súťaži boli vždy excelentné a okrem jedného razu vždy zvíťazili.“
12. 2. 2014
pravda.sk
>> K boju proti energetickej chudobe prišlo veľa pripomienok <<
Agentúrna správa SITA o tom, že začínajúci boj proti energetickej chudobe zaujal tak odbornú, ako aj
laickú verejnosť. ÚRSO, ktorý vypracoval koncepciu na ochranu spotrebiteľov postihnutých energetickou
chudobou, dostal v rámci pripomienkového konania vyše 100 pripomienok, z toho väčšina bola
zásadných.
Spomedzi všetkých účastníkov pripomienkového konania boli najaktívnejší Slovenský zväz výrobcov tepla,
ZSE, SSE a SOPK. Ako príklad uvedené niektoré pripomienky podnikateľov združených v SOPK.
TREND (06/2014)
>> Ochrana záťaž osobných údajov <<
Množstvo samoúčelnej administratívy! Byrokratický nezmysel roka! Už dávno nevyvolala otázka v TREND
barometri toľko emócií, ako tá z minulého týždňa o vplyve nového zákona o ochrane osobných údajov na
podnikanie.
Obavy z nového zákona podnietili AZZZ SR, aby sa spolu s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ),
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Klubom 500 sťažovala na najvyšších miestach.
14. 2. 2014
TASR
>> Je to potvrdenie správnosti našej cesty, hovoria firmy ocenené za etiku <<
Agentúrna správa o Veľkej cene SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní, pripomienka, že sa
blíži uzávierka podávania prihlášok do súťaže.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók o poslaní súťaže a predseda predstavenstva spotrebného
družstva COOP Jednota Slovensko Gabriel Csollár, ktorého podnik získal toto ocenenie v roku 2009.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Je to potvrdenie správnosti našej cesty, hovoria firmy ocenené za etiku <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók
o poslaní súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní a predseda
predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko Gabriel Csollár, ktorého podnik získal
toto ocenenie v roku 2009.
EUROSTAV (01/2014, 02/2014)
>> Krištáľové krídlo 2013 <<
Informácia o tom, že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal aj predseda SOPK Peter Mihók.

15. 2. 2014
RÁDIO SLOVENSKO, 12.10 hod., Sobotné dialógy
>> Čerpanie eurofondov <<
Téma: Vláda potvrdila návrh partnerskej dohody, ktorá by mala vymedziť mantinely čerpania eurofondov v
nasledujúcom 7-ročnom období. Tentoraz nám Brusel ponúka približne 14 mld. €. Slovensko má však s
využitím eurofondov dlhodobý, priam chronický problém a patrí medzi päticu najhorších štátov EÚ v
úspešnosti ich čerpania. Kritici navyše poukazujú na to, že eurofondy výrazne zvyšujú mieru korupcie a
krivia i slobodné trhové prostredie.
Hostia v štúdiu: Ján Rudolf, odborník na problematiku eurofondov, Milan Muška, podpredseda ZMOS
Zmienka o tom, že aj podľa SOPK eurofondy krivia trhové prostredie a slúžia partikulárnym záujmom.
17. 2. 2014
NITRIANSKE NOVINY (06/2014)
>> Stredná odborná škola obchodu a služieb Z. Kodálya 765 Galanta <<
Profil strednej školy v súvislosti s blížiacim sa termínom podávania prihlášok na stredné školy. Medzi
možnosťami a perspektívami škola uvídza: Certifikát SOPK – platný v EÚ.
TASR
>> SOPK: Regionálne orgány v Košickom kraji obnovia svoju činnosť do konca júna <<
Agentúrna správa
Po tom, čo vlani predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) rozhodlo
o ukončení činnosti regionálnych orgánov komory v Košickom kraji, informoval predseda SOPK Peter
Mihók, že už teraz pracuje prípravný výbor na čele s generálnym riaditeľom SEZ Krompachy, a. s.
Imrichom Smaržíkom a do konca prvého polroka tohto roka by sa malo konať ustanovujúce valné
zhromaždenie členov Košickej regionálnej komory SOPK.
sme.sk
>> Regionálne orgány v Košickom kraji obnovia svoju činnosť do konca júna <<
Tá istá agentúrna správa (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók o prípravách na obnovenie
činnosti Košickej RK SOPK.
RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Reprezentácia Slovenska v zahraničí <<
Takmer 120 zahraničných pracovných ciest za 10 rokov a ešte viac delegácií z celého sveta v
Prezidentskom paláci. Aj to patrilo medzi povinnosti odchádzajúceho prezidenta I. Gašparoviča.
Reprezentácia krajiny smerom navonok je totiž jednou z podstatných prezidentských úloh a vytváranie
silných ekonomických vzťahov je pritom prioritou.
Na zahraničné cesty hlava štátu berie aj desiatky slovenských podnikateľov. Tí na ekonomických fórach
hľadajú nových zákazníkov, partnerov či skúsenosti. So Slovenskom sa obchodovať oplatí. Takýto dojem
má prezident vyvolať v zahraničných partneroch. Pokračuje generálny tajomník SOPK Martin Hrivík:
„Predstavil Slovensko ako krajinu konkurencieschopnú, ako krajinu vyspelú, ktorá, myslím si, že by mohla
upútať a priviesť aj nových turistov na Slovensko.“
OBECNÉ NOVINY (07/2014, 08/2014)
>> Celoslovenský projekt fit4future pomáha mladým ľuďom lepšie sa uplatniť na trhu práce <<
„Ministerstvo školstva SR projekt fit4future podporuje v rámci plánov na uvedenie duálneho vzdelávacieho
systému Slovenskej republiky. Vysoko hodnotíme aktivity AHK v oblasti vzdelávania, ktoré by mohli byť
vzorom aj pre činnosť SOPK. Teší nás, že priemyselné podniky si začali uvedomovať, že kľúčom k rastu
ekonomiky a podnikov sú kvalifikovaní ľudia. Preto budeme v spolupráci s partnermi AHK a BIBB
spolupracovať aj v oblasti Horizont 2020 a Dunajskej stratégie. Slovenská republika je na správnej ceste
návratu k plnohodnotnému odbornému vzdelávaniu,“ uviedol Štefan Chudoba, štátny tajomník ministerstva
školstva.

18. 2. 2014
RÁDIO REGINA, 17.00 hod. Žurnál Rádia Regina
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora sa opäť snaží zriadiť riegionálne orgány komory
v Košickom kraji <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k pripravovanému obnoveniu činnosti Košickej RK SOPK.
RÁDIO LUMEN, 17.30 hod. Infolumen
>> Príprava ustanovujúceho valného zhromaždenia členov Košickej regionálnej komory SOPK <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k pripravovanému obnoveniu činnosti Košickej RK SOPK.
NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA (06/2014)
>> Vzdelávanie sa stáva brzdou rozvoja slovenskej ekonomiky <<
Agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók (k téme školstvo v Sobotných dialógoch
Slovenského rozhlasu 1. 2. 2014).
TOPOĽČIANSKE NOVINY (06/2014)
>> Žiakov pripravujú na riadenie v oblasti gastronómie, hotelierstva <<
Profil SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
Škola dáva žiakom aj možnosť získať rôzne certifikáty: Certifikát SkBA barman, Certifikát SOPK, Certifikát
Cvičná firma, ktorými môžu v budúcnosti preukázať svoje nadobudnuté zručnosti.
21. 2. 2014
ASB (01/2014, 02/2014)
>> Sny premenené na hodnoty <<
Krištáľové krídlo 2013
Informácia o tom, že mimoriadnu cenu za celoživotné dielo dostal aj predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> OTS: SOPK po 12. raz ocení podnikateľov za etiku v podnikaní<<
Pripomienka, že do konca februára sa môžu podnikatelia prihlásiť do súťaže Veľká cena SOPK za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> SOPK po 12. raz ocení podnikateľov za etiku v podnikaní<<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók
o poslaní súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Konflikt na Ukrajine ovplyvní našu ekonomiku <<
Súčasný konflikt na Ukrajine bude mať negatívny vplyv na slovenské firmy, zhodujú sa odborníci. Existuje
totiž riziko, že ukrajinské firmy prestanú tovary dodávať, alebo za dodávky platiť. Vylúčené nie sú ani
problémy s dodávkami zemného plynu.
Na Ukrajine klesá priemyselná výroba a zatvárajú sa podniky. Také informácie má Jozef Rajtar, riaditeľ
Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK. Keď Ukrajinci nepracujú a nedostávajú výplaty, klesne aj ich
kúpyschopnosť. „Určite to bude mať negatívny vplyv aj na obchodné vzťahy, to znamená aj na náš vývoz,
že nebude taký odber, tým pádom sú tam vždy problémy, keďže podniky nepracujú. Nemajú tržby,
nemôžu zaplatiť.“
RÁDIO SLOVENSKO, 18.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Konflikt na Ukrajine ovplyvní našu ekonomiku <<
Tá istá reportáž ako o 12.00 hod.
Vyjadrenia riaditeľaÚtvaru medzinárodnej spolupráce SOPK Jozefa Rajtara.

24. 2. 2014
TASR
>> Rezort školstva pripravil nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
S novelou vyhlášky o stredných školách prichádzajú nové, atraktívne odbory. Rezort školstva tak reaguje
na výsledky experimentálneho overovania a požiadavky zamestnávateľov. Do zoznamu odborov sa tak
zaraďujú napr. študijné odbory ochrana osôb a majetku pred požiarom, klientsky manažér pošty či
lesníctvo a lesnícky manažment.
Novela zároveň umožňuje absolventovi učebného odboru autoopravár – elektrikár pokračovať v štúdiu v
nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore strojárstvo – podnikanie a služby. Ide o úpravu vykonanú
na základe požiadavky SOPK.
topky.sk
>> Školstvo reaguje na požiadavky zamestnávateľov. Pripravilo nové študijné odbory pre SŠ <<
Táistá agentúrna správa (TASR) ako predošlá, zmienka o tom, že novela vyhlášky o stredných školách
obsahuje úpravu vykonanú na základe požiadavky SOPK.
aktuality.sk
>> Pre stredoškolákov vznikajú nové odbory – ochrana osôb a majetku pred požiarom a iné <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá, zmienka o tom, že novela vyhlášky o stredných školách
obsahuje úpravu vykonanú na základe požiadavky SOPK.
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Školstvo reaguje na potreby trhu, žiakom pridalo nové odbory <<
Agentúrna správa SITA uverejnená na spravodajskom portáli agentúry. Zmienka o tom, že novela
vyhlášky o stredných školách obsahuje úpravu vykonanú na základe požiadavky SOPK.
noviny.sk
>> Stredoškoláci, pozor! Toto sú nové odbory pre vás <<
Tá istá agentúrna správa (SITA) ako predošlá, zmienka o tom, že novela vyhlášky o stredných školách
obsahuje úpravu vykonanú na základe požiadavky SOPK.
PRINTPROGRESS (01/2014)
>> Povedali... <<
„Obchodná bilancia zahraničného obchodu Slovenska v prvých troch kvartáloch minulého roka dosiahla
3,8 mld. eur. Je to najvyššia hodnota v doterajšej histórii SR. Exportéri správne pochopili krízu ako výzvu a
svoje produkty uplatnili na tretích trhoch.“ (Minister hospodárstva T. Malatinský na 17. ročníku
ekonomickej konferencie SOPK)
26. 2. 2014
TASR
>> PRIEMYSEL: ELMAX Žilina, a. s., exportuje po dvoch desaťročiach 80 % produkcie <<
Spustením CNC vysekávacieho stroja TruPunch 5000 do prevádzky a prehliadkou výrobných priestorov si
dnes akciová spoločnosť ELMAX Žilina pripomenula 20 rokov pôsobenia na trhu.
Žilinská RK SOPK ocenila spoločnosť ELMAX pri príležitosti 20. výročia za inovácie a proexportnú politiku
v prospech SR. Citovaný predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška.
27. 2. 2014
TREND (08/2014)
>> Polícia začne stíhať firmy. Naozaj?
Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb je pod paľbou kritiky záujmových skupín.
Viaceré ustanovenia zákona kritizovala SOPK, RÚZ, ale napríklad aj Slovnaft.
etrend.sk
>> Polícia začne stíhať firmy. Naozaj?
Ten istý článok ako v printovom vydaní – Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb je pod
paľbou kritiky záujmových skupín.
Viaceré ustanovenia zákona kritizovala SOPK, RÚZ, ale napríklad aj Slovnaft

RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Nové študijné odbory od septembra 2014 <<
Ochrana osôb a majetku pred požiarom, scénické výtvarníctvo či produktová tvorba – to sú príklady
nových odborov, ktoré pribudnú na stredných školách pravdepodobne od septembra tohto roku. Zmeny sú
súčasťou návrhu novej vyhlášky ministerstva školstva.
SOPK iniciovala dve zmeny. Prvou je dvojročný učebný odbor, ktorý pripravuje absolventov pre
pneuservisy a je skôr technický ako obchodný. Preto žiadali jeho preradenie. O druhej hovorí Jaroslav
Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslového priemyslu: „Druhú žiadosť sme mali o
umožnenie v novom odbore autoopravár–elektrotechnik, aby mohol pokračovať v nadstavbovom odbore
strojárstvo.
28. 2. 2014
TASR
>> Prezidentom slovensko-maďarskej komory je Oszkár Világi <<
Prezidentom Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory (SMOPK) je predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft, a. s., Oszkár Világi. Spoluprezidentom komory je
generálny tajomník Priemyselnej a obchodnej komory Peštianskej župy a Krajského mesta Érd Lajos
Kupcsok
Riadiacim orgánom komory bude 16-členné predsedníctvo skladajúce sa zo zástupcov Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory a Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory, ako aj zástupcov
podnikateľských subjektov z obidvoch krajín
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Prezidentom slovensko-maďarskej komory je Oszkár Világi <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na webe TASR. Zmienka o tom, že v predsedníctve budú aj
zástupcovia SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
>> Prezidentom slovensko-maďarskej komory je Oszkár Világi <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá. Zmienka o tom, že v predsedníctve budú aj zástupcovia
SOPK.

