SOPK v médiách
júl 2015
1. 7. 2015
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> SOPK prijala viac ako polovicu žiadostí firiem o duálne vzdelávanie <<
Zamestnávatelia ponúkli viac ako 1 700 učebných miest. Viac ako polovica žiadostí, až 78 zo 131, spadalo
pod gesciu SOPK.
Citovaný predseda Výboru SOPK pre vzdelávanie Jaroslav Holeček – z tlačovej konferencie SOPK na
tému duálne vzdelávanie.
2. 7. 2015
Trend (26/2015)
>> Divoký západ našli Číňania na Zemplíne <<
Téma: Veľkú kačaciu farmu stopli majetkové spory investora so starostom obce Drahňov.
Na východe Slovenska chceli vybudovať jednu z najväčších kačacích fariem v Európe. Takú, ktorá by
zamestnala až päťsto ľudí a do európskych reštaurácií čínskych prisťahovalcov by ročne dodávala milión
kačíc.
Podľa Číňanov investíciu zablokoval a ich samotných podviedol tuzemský partner, ktorý im mal pôvodne
pomôcť. Podali na neho súdnu žalobu i trestné oznámenia.
O kauze prehovoril aj hlavný manažér spoločnosti SK.CHI.Farma Radko Lapoš. Ten predtým vyše desať
rokov pracoval pre prešovskú pobočku SOPK. Do projektu sa zapojili až po vyhrotení sporov medzi
Číňanmi a starostom. Manažér doň vstúpil na jar roku 2013 a právnik len na začiatku minulej jesene.
Obaja sa ešte pokúšajú investíciu oživiť a čo najviac minimalizovať straty čínskych investorov.
4. 7. 2015
etrend.sk
>> Divoký západ našli Číňania na Zemplíne <<
Tá istá téma: Veľkú kačaciu farmu stopli majetkové spory investora so starostom obce Drahňov – článok
uverejnený na webe týždenníka Trend.
Zmienka o Prešovskej RK SOPK.
6. 7. 2015
TASR
>> B. BYSTRICA: Osvedčenie vzdelávať v duálnom systéme prevezme 11 firiem z kraja <<
Agentúrna správa o tom, že celkove 11 firiem z Banskobystrického kraja podnikajúcich v odboroch
strojárstvo a elektrotechnika si v priestoroch Banskobystrickej RK SOPK prevezme Osvedčenie SOPK o
spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického
vyučovania. Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Osvedčenie vzdelávať v duálnom systéme prevezme 11 firiem z kraja <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaná riaditeľka
Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Duálne vzdelávať bude 11 firiem z banskobystrického kraja <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaná riaditeľka
Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová.
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openiazoch.zoznam.sk
>> Osvedčenie vzdelávať v duálnom systéme prevezme 11 firiem z kraja <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína
Spirová.
sme.sk
>> Osvedčenie vzdelávať v duálnom systéme prevezme 11 firiem z kraja <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína
Spirová.
sme.sk
>> Hriňovské strojárne sú zapojené do systému duálneho vzdelávania <<
Redakčný materiál, rozšírená a doplnená agentúrna správa o firmách v Banskobystrickom kraji, ktoré sa
zapoja do systému duálneho vzdelávania. Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína
Spirová pri odovzdávaní osvedčení SOPK o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme
duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania.
7. 7. 2015
Rádio Lumen, 17.30 hod. – Infolumen
>> Osvedčenie na duálne vzdelávanie si prevzalo už aj 11 firiem z Banskobystrického kraja <<
Téma: Odovzdávanie osvedčení firmám.
Vyjadrenia podpredsedu Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK Vladimíra Mužilu. „Škola
pripraví teoreticky žiakov na ten proces praktický. Firmy, ktoré sa zapoja do duálneho vzdelávania, vlastne
pripravia žiakov na tú konkrétnu vykonávanú prácu.“
Hospodárske noviny (Zaradenie: Autorská strana)
>> Hlavnou menou podnikateľa sú znalosti <<
Predseda Predstavenstva I.D.C. Holding v HN.
Celoživotné vzdelávanie nie je iba fráza. Je to cesta k vedomostiam, a tie sú potenciálom napredovania.
Vo vede, v podnikaní, v práci. A výhodou je, že znalosti sú neodcudziteľné, ale šíriteľné, píše Štefan
Kassay.
S cieľom posilniť ekonomický potenciál Slovenska bude nevyhnutné dosiahnuť synergiu pôsobenia
diplomatického zastúpenia SR vo svete, expertízy ekonomickej diplomacie SR a odborného potenciálu
podnikateľských a zamestnávateľských zväzov. Nestačí, aby sme viedli dialóg. Tento dialóg musí byť
systematický. Potrebujeme stabilný koordinačný a konzultačný mechanizmus. Nie je rozhodujúce, či ho
nazveme "proexportná rada", alebo inak. Dôležité je, aby združoval všetky relevantné vládne orgány,
agentúry, predstaviteľov podnikateľskej obce, samozrejme, vrátane SOPK, a aby sa schádzal na
pravidelnej báze – aspoň raz za štvrťrok.
Kysucké noviny 26/2015
>> Stretnutie s obchodno-ekonomickými diplomatmi SR v zahraničí, 30. jún 2015, Čadca <<
30. júna 2015 sa v Čadci uskutočnilo stretnutie zástupcov firiem s obchodnoekonomickými diplomatmi SR
v zahraničí, ktoré pripravili SOPK Žilina a Združenie podnikateľov Slovenska – krajská rada Žilina v
spolupráci s MZVaEZ SR.
Avízo, že Žilinská RK SOPK bude v podobných podujatiach pokračovať + odkaz na webovú stránku +
kontaktné údaje.
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8. 7. 2015
TASR
>> ŠKOLSTVO: Pre konkrétne firmy sa bude učiť 26 študentov z Prievidzského okresu <<
Pre konkrétne firmy sa od školského roka 2015/2016 bude pripravovať 26 študentov, ktorí navštevujú
stredné odborné školy v Handlovej a Prievidzi. Ich príprava súvisí s projektom duálneho vzdelávania, ako i
s ním súvisiacim podpisom memoránd o spolupráci, ktorých iniciátorom je Trenčiansky samosprávny kraj.
Memorandum o spolupráci podpísala handlovská SOŠ s Trenčianskou RK SOPK a ďalšími
zamestnávateľskými inštitúciami a 20 spoločnosťami a zamestnávateľmi regiónu ešte v polovici marca.
Prievidzská SOŠ, ktorá ako jediná v meste pripravuje žiakov v oblasti remesiel, bude spolupracovať 18
zamestnávateľmi a Trenčianskou RK SOPK. Spojená škola na Námestí SNP v Partizánskom rozvinie
spoluprácu s 19 zamestnávateľmi a Trenčianskou RK SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Pre konkrétne firmy sa bude učiť 26 študentov z Prievidzského okresu <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka
o Trenčianskej RK SOPK Marína Spirová.
TA3, 14.00 hod. – Tlačová beseda
>> Tlačová beseda – po rokovaní Rady solidarity <<
Naživo tlačová beseda po skončení rokovania Rady solidarity a rozvoja, ktorá sa zaoberala aktuálnymi
témami hospodárskeho a politického vývoja na Slovensku, ako aj akčným plánom na posilnenie
Slovenska.
Informujú: predseda vlády Robert Fico, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, minister
spravodlivosti Tomáš Borec, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku Igor Kottman, prezident
AZZZ Tomáš Malatinský a predseda SOPK Peter Mihók.
Téma: iniciatíva Rule of Law
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
TA3, 18.30 hod. – Hlavné správy
>> Prijali akčný plán <<
Zostrih tlačovej besedy po rokovaní Rady solidarity a rozvoja.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k iniciatíve Rule of Law.
12. 7. 2015
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Výberová chronológia vzťahov medzi Rakúskom a SR na úrovni prezidentov <<
Na oficiálnu návštevu k nám zavíta v pondelok 13. júla prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer.
TASR prináša výberovú chronológiu vzťahov medzi Rakúskom a Slovenskom na úrovni prezidentov.
5. júna 2012 – Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer s
manželkou Margit. Prezidentský pár zavítal do Bratislavy na pozvanie slovenského najvyššieho ústavného
činiteľa Ivana Gašparoviča. Ich vzájomné rokovanie potvrdilo bezproblémový politický dialóg oboch krajín.
K zintenzívneniu hospodárskej spolupráce má prispieť aj ekonomické fórum organizované Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, na ktorom vystúpili obaja štátnici s príhovormi.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Výberová chronológia vzťahov medzi Rakúskom a SR na úrovni prezidentov <<
Na oficiálnu návšteva k nám zavíta v pondelok 13. júla prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer.
Tá istá chronológia zverejnená na spravodajskom webe TASR, zmienka o SOPK.
13. 7. 2015
Hospodárske noviny (Zaradenie: Názory a analýzy)
>> Grécko bráni eurointegrácii <<
Komentár predsedu SOPK Petra Mihóka na tému vývoj situácie v Grécku.
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TASR
>> P. MIHÓK: Európska únia je skutočne na rázcestí <<
Stanovisko predsedu SOPK Petra Mihóka k najnovšiemu návrhu euroskupiny na riešenie situácie
v Grécku po jej rokovaní.
EÚ sa oslabuje často preto, že nerieši vzniknuté problémy v pravý čas, Ich riešenie odkladá cez rôzne
záchranné mechanizmy do budúcnosti, ale problémy sa vracajú ako bumerang a vo väčšej intenzite. Preto
aj terajší návrh euroskupiny predstavuje presne takýto systém odkladania do budúcnosti bez reálnych
garancií gréckej vlády implementovať záväzky do svojej politiky. Jednoznačne dôvera v grécku politickú
reprezentáciu je narušená.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> P. MIHÓK: Európska únia je skutočne na rázcestí <<
To isté stanovisko predsedu SOPK Petra Mihóka k najnovšiemu návrhu euroskupiny na riešenie situácie v Grécku po jej
rokovaní.
+ foto predsedu SOPK

24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> P. MIHÓK: Európska únia je skutočne na rázcestí <<
To isté stanovisko predsedu SOPK Petra Mihóka k najnovšiemu návrhu euroskupiny na riešenie situácie v Grécku po jej
rokovaní.
+ foto predsedu SOPK

sme.sk
>> Európska únia je skutočne na rázcestí, tvrdí Mihók <<
Tá istá agentúrna správa TASR – Stanovisko predsedu SOPK Petra Mihóka k najnovšiemu návrhu euroskupiny na
riešenie situácie v Grécku po jej rokovaní.

openiazoch.zoznam.sk
>> Európska únia je skutočne na rázcestí <<
Tá istá agentúrna správa TASR – Stanovisko predsedu SOPK Petra Mihóka k najnovšiemu návrhu euroskupiny na
riešenie situácie v Grécku po jej rokovaní.

TASR
>> FS SR: Firmy budú posielať colné vyhlásenia cez CEP už o týždeň <<
Firmy, ktoré komunikujú s colnými orgánmi elektronicky, budú už o týždeň (20. 7.) posielať colné
vyhlásenia cez Centrálny elektronický priečinok. CEP prináša zjednodušenie viac než 380 procesov
súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru.
Do tohto nadrezortného projektu sa zapojilo vyše 50 orgánov verejnej moci, medzi nimi napríklad rezorty
financií, hospodárstva, kultúry či pôdohospodárstva. Zapojením členov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa využili skúsenosti odborníkov z podnikateľskej
praxe.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Firmy budú posielať colné vyhlásenia cez CEP už o týždeň <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.

24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Firmy budú posielať colné vyhlásenia cez CEP už o týždeň <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.

sme.sk
>> Colné vyhlásenia sa budú o týždeň posielať po novom <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o SOPK.

webnoviny.sk spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Systém podávania colných vyhlásení sa pre firmy zmení <<
Tá istá téma ako v predošlých médiách, agentúrna správa agentúry SITA uverejnená na jej spravodajskom portáli.
Zmienka o SOPK.
Zdroj – SITA, Podnikam.SK
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TASR
>> ŠKOLSTVO: Inštitúcie z polygrafickej brandže podpísali Memorandum o spolupráci <<
Hlavný cieľ memoranda: Vzájomná spolupráca a podpora s využitím vedomostí, skúseností a znalostí
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov pre študijné odbory Polygrafia a médiá.
Dokument ratifikovali zástupcovia AZZZ SR, RÚZ, Zväzu polygrafie na Slovensku, SOPK, ŠIOV, firiem
Heidelberg Slovensko, s. r. o., Grafitec Slovakia Group, FUJIFILM Europe GmbH, KBA CEE Sp. z o.o.,
Europapier Slovensko, s. r. o., Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie a tlačiareň Slovenská Grafia, a. s.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Inštitúcie z polygrafickej brandže podpísali Memorandum o spolupráci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Inštitúcie z polygrafickej brandže podpísali Memorandum o spolupráci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.
sme.sk
>> Inštitúcie z polygrafickej brandže podpísali Memorandum o spolupráci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o SOPK.
14. 7. 2015
Zvolensko-podpolianske noviny, 27/2015
>> V duálnom vzdelávaní <<
Celkovo 11 firiem z Banskobystrického kraja podnikajúcich v strojárstve a elektrotechnike si v priestoroch
Banskobystrickej RK SOPK prevzalo Osvedčenie SOPK o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie
v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania.
Správa prevzatá z agentúrneho servisu tlačovej agentúry TASR.
20. 7. 2015
Rádio Slovensko, 18.18 hod., K veci (diskusná relácia)
>> Rozdielna kvalita potravín v západnej a východnej Európe <<
Téma: Výrobok od toho istého výrobcu s tým istým názvom. Na nemeckom či belgickom trhu je však
limonáda osladená repným cukrom, na Slovensku, v Česku či Bulharsku priemyselne vyrábaným
glukózovo-fruktózovým sirupom.
Zabrániť týmto praktikám chcú viacerí europoslanci. Podpisy pod vyhlásenie pre Európsku komisiu zbiera
aj poslanec Európskeho parlamentu za KDH Miroslava Mikolášik – telefonát.
Odvolávka M. Mikolášika na vyjadrenia viacerých vyjadrení spotrebiteľských organizácií v jednotlivých
členských krajinách. „Napríklad aj vyjadrenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá k
tomu ešte na jeseň, keď Slovensko predsedalo V4, upozorňovala na tieto konkrétne rozdiely a slovami jej
predsedu sa k tomuto meritórne vyjadrila.“
21. 7. 2015
openiazoch.zoznam-sk
>> Kabinet schválil nominantov do EHSV na roky 2015 až 2020 <<
Vláda v utorok schválila návrh nominácie členov slovenskej delegácie v Európskom hospodárskom a
sociálnom výbore (EHSV) na roky 2015 až 2020. Nomináciu má schvaľovať Rada Európskej únie.
Zamestnávateľov majú zastupovať predseda SOPK Peter Mihók, projektová manažérka AZZZ SR
Martina Širhalová a riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Jarmila Dúbravská
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24. 7. 2015
STV Jednotka, 16.00 hod., Správy STV
>> WTO zruší clo na ďalšie IT technológie <<
Téma: Členovia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa dohodli na zrušení cla pre počítačové produkty.
Zlacnieť by tak mohli smartfóny, notebooky, navigácie, herné konzoly, ale aj rôzne medicínske zariadenia,
napr. CT prístroje. Ide o prvú globálnu dohodu o odstránení ciel za posledných osemnásť rokov. WTO
chce takto podporiť výrobcov. Dohoda začne platiť na budúci rok v júni."
Telefonát predsedu SOPK Petra Mihóka: „Z hľadiska Slovenska, keďže ide o oblasť spotrebnej
elektroniky, kde Slovensko v zásade v žiadnej z týchto oblastí nevystupuje ako nejaký konkurent na
svetových trhoch, z hľadiska svojej výroby by toto malo veľký význam, pretože pri dovoze z Číny a zo
Spojených štátov amerických by došlo podľa kategórie výrobkov k zníženiu cien, teda nákupných cien o tri
až jedenásť percent, lebo také sú colné sadzby na tieto výrobky v súčasnosti.“
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy RTVS
>> WTO zruší clo na ďalšie IT technológie <<
Tá istá téma ako v správach o 16.00 hod. Telefonát predsedu SOPK Petra Mihóka a jeho vyjadrenia
k téme: „Pri dovoze z Číny a zo Spojených štátov amerických by došlo podľa kategórie výrobkov k
zníženiu cien, teda nákupných cien o 3 až 11 %. Lebo také sú colné sadzby na tieto výrobky v súčasnosti.“
29. 7. 2015
Stratégie, 07/2015 (Zaradenie: Focus poisťovne)
>> Z komunálnej sa stala univerzálna <<
Profil Komunálnej poisťovne, a. s. Vienna Insurance Group.
Počiatočný komunálny charakter poisťovne sa postupne rozširoval a dnes je KOMUNÁLNA poisťovňa
univerzálnou poisťovňou. Aktuálne jej patrí tretia pozícia na slovenskom poistnom trhu.
Zmienka o tom, že v roku 2013 dostala poisťovňa Čestné uznanie SOPK za zásluhy o rozvoj slovenskej
ekonomiky a podnikania a v roku 2014 Čestné uznanie SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní.
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