SOPK v médiách
september 2015
2. 9. 2015
aktualne.sk
>> Na Slovensku sa opäť podniká horšie. Aj kvôli Váhostavu, Harabinovi a byrokracii <<
Téma: Podnikatelia sa na Slovensku cítia opäť horšie. Štát im nevytvára dostatočne pozitívne prostredie,
hoci ich činnosť tvorí pracovné miesta, vyše tri štvrtiny HDP Slovenska a práve na daniach z firiem sa darí
vybrať čoraz viac peňazí na obsluhu štátneho dlhu. Index podnikateľského prostredia (IPP) s hodnotou
58,5 bodu za druhý štvrťrok klesol o 2,24 %, minulý štvrťrok o 2,21 %.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič: „Za najväčšie problémy považujú
dlhodobo nízku vymožiteľnosť práva, vysoké daňové a odvodové zaťaženie a korupciu pri verejnom
obstarávaní.“
Roľnícke noviny
>> Objem produkcie klesne o 2,4 percenta <<
Téma: Poľnohospodári budú v tomto roku počítať straty. Objem poľnohospodárskej produkcie klesne v
2015 o 2,4 %, o 1,3 % tiež poklesnú tržby poľnohospodárskych podnikov, rok 2016 bude rokom stagnácie.
Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva, ktorú spoločnosť CEEC
research pripravila v spolupráci s O.M.C. invest.
Citovaný podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan: „Očakávam, že rezort
pôdohospodárstva po dvoch predchádzajúcich stratových rokoch ešte zvýši stratu aj v tomto a
pravdepodobne aj v budúcom roku. Ziskové môžu byť len niektoré odvetvia potravinárskeho priemyslu –
produkcia nápojov a minerálnych vôd, výroba čokolády a cukroviniek a pod.“
7. 9. 2015
Týždenník pre Záhorie
>> Vzdelávajú sa odborne aj prakticky <<
Profil Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici.
Žiaci počas odborného výcviku začínajú v školských dielňach, potom pokračujú v Školiacom stredisku
INASKALICA, spol. s r. o., a následne sú zaradení do výroby, kde majú možnosť pracovať na viacerých
segmentoch podľa záujmu. Vedúci Školiaceho strediska INA SKALICA Ing. Pavol Válek intenzívne
spolupracuje so školou a podieľa sa spolu so svojím tímom na príprave záverečných a maturitných skúšok
v praktickej časti strojárov. Počas skúšok je delegovaný Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou ako člen komisií na teoretickú a praktickú časť záverečných a maturitných skúšok. V priebehu
ukončovania štúdia stredoškolákov má možnosť posúdiť potenciál budúcich zamestnancov strojárskeho
podniku a odporučiť ich pri zaraďovaní na jednotlivé pracovné pozície a do výrobných segmentov.
8. 9. 2015
Košice Dnes
>> Slovensko-slovinské OBCHODNÉ stretnutie <<
Avízo na podujatie, ktoré má ambíciu podporiť a prehĺbiť hospodársku spoluprácu oboch krajín a ktoré
pripravila Košická RK SOPK v spolupráci s Východoslovenskou investičnou agentúrou a
Veľvyslanectvom Slovinska na Slovensku na 11. 9. 2015 – slovensko-slovinské obchodné stretnutie
podnikateľov v rámci Slovinských dní v Košiciach.
Citovaný predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK Ladislav Drabik.
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10. 9. 2015
TASR
>> TURIZMUS: Základnou podmienkou rozvoja je zlepšenie dopravnej infraštruktúry <<
Vplyv dopravnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v Žilinskom kraji bol jednou z hlavných tém
dnešného kongresu malých a stredných podnikov V4, ktorý organizovala v Demänovskej Doline
regionálna komora SOPK.
Citovaný riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK Ján Mišura: „Najviac turistov k nám tradične
prichádza zo susedného Poľska a Česka, preto podporujeme čo najrýchlejšie dobudovanie všetkých
citeľne chýbajúcich úsekov rýchlostných komunikácií D3, R3 a R6 a, samozrejme, najmä diaľnice D1.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Podmienkou rozvoja turizmu je zlepšenie dopravnej infraštruktúry <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný riaditeľ
Žilinskej regionálnej komory SOPK Ján Mišura.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Podmienkou rozvoja turizmu je zlepšenie dopravnej infraštruktúry <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný riaditeľ
Žilinskej regionálnej komory SOPK Ján Mišura.
TASR
>> MZVaEZ SR: Obnovenie činnosti honorárneho konzulátu SR v Monaku <<
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odovzdal v
stredu 9. 9. 2015 v Monte Carle konzulský patent a uviedol tak do funkcie novú honorárnu konzulku SR v
Monaku Tatianu Parackovú.
Počas slávnostného aktu znovuotvorenia slovenského honorárneho konzulátu podpísali predstavitelia
Monackej komory pre ekonomický rozvoj a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dohodu o
spolupráci. Táto dohoda by mala prispieť k zvýšeniu intenzity podnikateľských misií z oboch krajín, k
výmene informácií o veľtrhoch, výstavách, konferenciách, ako aj pri propagácii cestovného ruchu
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Po dvoch rokoch obnovili činnosť honorárneho konzulátu SR v Monaku <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Po dvoch rokoch obnovili činnosť honorárneho konzulátu SR v Monaku <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.
aktuality.sk
>> Slovensko obnovilo činnosť honorárneho konzulátu v Monaku <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o SOPK.
TASR
>> Fotograf Filip Kulisev má v Monaku monotematickú výstavu o Slovensku <<
Slovenský fotograf Filip Kulisev má ďalšiu monotematickú výstavu v zahraničí, ktorú tentoraz venoval
krásam Slovenska. Expozíciu predstavil 9.9. v hoteli Hermitage v Monte Carle pri príležitosti slávnostného
otvorenia honorárneho konzulátu SR v Monaku za účasti ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslava Lajčáka, veľvyslanca SR vo Francúzsku Mareka Eštoka, predsedu Svetovej
komorovej federácie a SOPK Petra Mihóka a honorárnej konzulky Tatiany Parackovej.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Fotograf Filip Kulisev má v Monaku monotematickú výstavu o Slovensku <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Petrovi
Mihókovi ako predsedovi Svetovej komorovej federácie a SOPK.
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24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Fotograf Filip Kulisev má v Monaku monotematickú výstavu o Slovensku <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Petrovi
Mihókovi ako predsedovi Svetovej komorovej federácie a SOPK.
12. 9. 2015
webmagazin.sk
>> Fotograf Filip Kulisev má v Monaku monotematickú výstavu o Slovensku <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o Petrovi Mihókovi ako predsedovi Svetovej
komorovej federácie a SOPK.
aktualne.sk
>> Slováci z daňových rajov odchádzajú domov. Stále ich tam je vyše 4 000 <<
Téma: Za prvý polrok 2015 sa počet slovenských spoločností s majiteľom z daňového raja znížil o 114
firiem.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič: „...nastáva deformácia
konkurenčného prostredia a poctiví podnikatelia sú znevýhodnení. Pocítia to najmä menší. V prípade
spoločností, ktoré pôsobia výlučne na Slovensku a sú zdaňované v daňovom raji, ide o účelovú
konštrukciu, ktorá je nielen neetická, ale je pravdepodobne za hranou prísnejšie vykladaného právneho
rámca.“
14. 9. 2015
Naše Novosti, 36/2015
>> Slovenské agrofirmy prepúšťajú zamestnancov <<
Citovaný generálny riaditeľ Agropartner, s. r. o., a podpredseda agropotravinárskej sekcie Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory Vladimír Chovan: „Počet pracovných miest trvalo znižujeme, v tomto
trende budeme pokračovať. Nesúvisí však s nárastom produktivity práce a s rastom pridanej hodnoty, ale
so sústavným utlmovaním a znižovaním poľnohospodárskej výroby, rastlinnej aj živočíšnej.“
15. 9. 2015
Obecné noviny, 37/2015, 38/2015
>> Trenčiansky župan počas otvorenia školského roka spustil aj duálne vzdelávanie <<
Dôležitým medzníkom pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom sa stal 2. september, keď škola na ceste za
inovatívnym vzdelávaním urobila ďalší krok. V spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a
priemyselnou komorou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, TSK, firmami Askoll
Slovakia, Emerson, Hella Slovakia Trans-Lighting, Manz Slovakia a Vacuumschmelze otvorila prvú triedu,
v ktorej sa žiaci budú učiť podľa duálneho systému.
17. 9. 2015
hnonline.sk
>> Slovensko pozná TOP firmy Prešovského kraja <<
Rebríček TOP 10 firiem zahŕňa najzdravšie firmy spomedzi malých a stredných podnikov v rôznych
regiónoch Slovenska. Zostavuje sa na základe objektívnych ukazovateľov z účtovných závierok firiem
dostupných z verejných zdrojov. Ocenenie TOP firma vždy získavajú štyri firmy: jedna v kategórii s tržbami
od 2 do 10 mil. €, druhá od 10 do 50 mil. €. V danej kategórii sa samostatne posudzujú výrobné a
obchodné spoločnosti.
Na podujatí vystúpil aj predseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa.
Text pod foto:
Zľava: Šéfredaktorka Hospodárskych novín Marcela Šimková, primátor Popradu Jozef Švagerko, Miloslav
Karaffa Prešovská regionálna komora SOPK.
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18. 9. 2015
TA3, 12.30 hod. Ekonomika
>> TOP 10 v Prešovskom kraji <<
Tá istá téma, ktorá bola zverejnená deň predtým na webe Hospodárskych novín.
Vyjadrenia predsedu Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslava Karaffu: „Máme svoje vnútorné
bariéry, že necestujeme, nie sme ochotní komunikovať, nie sme ochotní spolupracovať a nie sme ochotní
sa učiť. A posledná bariéra je v tom, že nie sme ochotní vnímať vysoké štandardy, ktoré už sú vo svete.“
21. 9. 2015
honline.sk
>> Poprad bojuje o nové letecké linky <<
Téma: Popradské letisko sa postupne rozlietava a čaká nové prírastky. Na konferencii HNClub to prezradil
popradský primátor Jozef Švagerko.
Citovaný predseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa k téme.
Tiež informácia o tom, že na prílev investícií na východ Slovenska, poznačený vysokou mierou
nezamestnanosti, cieli novovzniknutá Východoslovenská investičná agentúra (VIA). Tá vznikla ako
protiváha štátnej Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). „Touto aktivitou chceme
zmazať veľké regionálne rozdiely, ktoré vznikajú na Slovensku medzi západnou a východnou časťou
krajiny,“ vysvetľuje Miloslav Karaffa.
Hospodárske noviny
>> Poprad bojuje o nové letecké linky <<
Tá istá téma ako na webe, tentoraz v printovom vydaní denníka.
Citovaný predseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa.
+ foto z podujatia a na ňom jeho meno
Trenčianske noviny, 37/2015
>> Firmy majú obavy z nedostatku kvalifikovaných ľudí <<
Po tom, čo automobilka Jaguar – Land Rover ohlásia zámer postaviť nový závod na Slovensku, odborníci
začali hovoriť o nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Na trhu práce spôsobí výrazné turbulencie.
Citovaný riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav: „Určite je nedostatok odborníkov, vyrovná sa to až
časom, pretože vzdelávací systém je vďaka viacerým automobilkám nastavený na ich potreby.“
22. 9. 2015
Kilometer, 09/2015
>> ČESMAD v médiách <<
Nová rubrika časopisu, kde sa zverejňujú vystúpenia zástupcov združenia Česmad Slovakia za uplynulý
mesiac.
V článku, ktorý vydala 17. 8. TASR s titulkom „MV SR: Pri novele zákona o cestnej premávke neustúpilo
viacerým pripomienkam“, sa píše, že novela zákona o cestnej premávke pôjde na rokovanie vlády s
rozpormi, ale ministerstvo vnútra nevyhovelo viacerým zásadným pripomienkam. V mene
zamestnávateľov a SOPK rokovalo združenie, keď sa neúspešne snažilo presadiť, aby mohli vodiči
nákladných vozidiel nad 7,5 tony v noci (od 0.00 h do 5.00 h) predchádzať na diaľniciach a rýchlostných
cestách. Na druhej strane viacerým pripomienkam vyhovelo a kamióny nebudú môcť jazdiť v nedeľu a
štátny sviatok od 0.00 h do 7.00 h po diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy, proti čomu sa
postavilo ZMOS.
Liptovské noviny, 37/2015
>> Podmienkou pre rozvoj turizmu je zlepšenie dostupnosti regiónov <<
Téma: Rozvoj cestnej infraštruktúry priamo vplýva na rozvoj cestovného ruchu. Cesta autom do Liptova je
pre turistov z Maďarska, Poľska či Česka stále časovo náročná.
Najviac turistov prichádza do Liptova z Poľska a Česka. Riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura preto
podporuje čo najrýchlejšie dobudovanie všetkých citeľne chýbajúcich úsekov rýchlostných komunikácií D3,
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R3 a R6. Samozrejmosťou je hlavná dopravná tepna, teda diaľnica Dl. „Zlepšenie dopravnej dostupnosti,
už presadzujeme približne dvadsať rokov, veci sa síce hýbu správnym smerom, ale, žiaľ, veľmi pomaly. V
týchto prioritách nás podporujú aj naši partneri z Poľska, Česka a Maďarska.“
24. 9. 2015
sme.sk
>> Turistom prekáža zdĺhavá cesta zo Žiliny do Liptova <<
Tá istá téma ako deň predtým v Liptovských novinách – rozvoj cestnej infraštruktúry.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Trend, 38/215
>> Televízory sa stali rodinným striebrom <<
Téma: Elektrotechnickému odvetviu sa vlani darilo, prácu tu našlo ďalších 4-tisíc ľudí.
Hospodárstvo v súčasnosti ťahá výroba motorových vozidiel a televíznych prijímačov. Televízory sa
dokonca stali najlepšie sa presadzujúcim vývozným artiklom krajiny v EÚ – takmer každý piaty dovezený
kus v únii pochádzal vlani zo Slovenska.
Citovaný predseda elektrotechnickej sekcie SOPK Jaroslav Juriga: „Nárast v odvetví je dlhodobo
kontinuálny. S výnimkou niekoľkých slabších kvartálov pravidelne rastú objednávky, objem výroby aj
export.“
Rádio Slovensko, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Nemeckom zatriasol škandál s manipulovaním emisných testov motorov Volkswagenu v USA <<
Najmenej 40 žalôb už podali majitelia áut a predajcovia Volkswagenu na amerických súdoch. Na poplach
bijú aj nemeckí ekonómovia, ktorí varujú, že prepad odbytu áut v USA bude mať vplyv aj na rast
ekonomiky v krajine.
Vyjadrenia riaditeľa Útvaru Európskej únie SOPK Juraja Paľu o možných dosahoch škandálu na
Slovensko: „Vplyv na slovenský automobilový priemysel, na výrobu to môže mať v tom prípade, ak by sa
menej predávalo áut, ktoré sa na Slovensku vyrábajú. Ale verím, že sa to vyriešiť podarí a nebude to mať
nejaké zásadné dosahy na tú našu ekonomiku.“
Rádio Slovensko, 14.00 hod. Správy
>> Nemeckom hýbe škandál Volkswagenu <<
Tá istá téma ako v poludňajšom Rádiožurnále, vyjadrenia riaditeľa Útvaru Európskej únie SOPK Juraja
Paľu.
TA3, 18.30 hod. Hlavné správy
>> Na duáli ešte zapracujú <<
Téma: Začiatok nového školského roka priniesol so sebou aj spustenie duálneho systému vzdelávania na
vybraných stredných odborných školách.
Jaroslav Holeček, bývalý predseda Výboru SOPK pre vzdelávanie vymenúva, že najviac žiakov sa zapojilo
v rámci automobilového, strojárskeho priemyslu a elektroniky. „Čiže sú to tie odbory, ktoré sú v pôsobnosti
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.“
27. 9. 2015
sme.sk
>> Silný zamestnávateľ regiónu Považia <<
Profil spoločnosti HF NaJUS, a. s., ktorá pôsobí v oblasti vývoja a výroby náradia, nástrojov, špeciálnych
strojov a konštrukcií.
Firma vstúpila so Strednou odbornou školou v Dubnici nad Váhom do systému duálneho vzdelávania. V
tomto školskom roku 2015/2016 vytvára pracoviská praktického vyučovania a v odboroch obrábač kovov,
mechanik – mechatronik, mechanik nastavovač a mechanik strojov a zariadení získala po certifikácii
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorovu Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické
vyučovanie v týchto odboroch ako jedna z prvých spoločností v republike.
5

28. 9. 2015
Trenčianske noviny, 38/2015
>> Trenčiansky župan otvoril školský rok a spustil duálne vzdelávanie <<
SPŠ Nové Mesto nad Váhom v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou,
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Trenčianskym samosprávnym krajom, firmami
Askoll Slovakia, Emerson, Hella Slovakia Trans-Lighting, Manz Slovakia a Vacuumschmelze uviedla do
života prvú triedu, v ktorej sa žiaci budú učiť podľa duálneho systému.
29. 9. 2015
TASR
>> Bratislava sa stane miestom rokovania Svetovej komorovej federácie ICC <<
Avízo na zasadanie vrcholných orgánov Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory
v Bratislave.
Rozhovor s predsedom Svetovej komorovej federácie a predsedom SOPK Petrom Mihókom.
30. 9. 2015
hnonline.sk
>> Byrokracia vyrába „blbú náladu“ <<
Rozhovor s predsedom Svetovej komorovej federácie a predsedom SOPK Petrom Mihókom
o zasadaní vrcholných orgánov Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory
v Bratislave, ale aj o aktuálnych ekonomických témach.
Hospodárske noviny
>> Byrokracia vyrába „blbú náladu“ <<
Ten istý rozhovor s predsedom Svetovej komorovej federácie a predsedom SOPK Petrom Mihókom
o zasadaní vrcholných orgánov Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory
v Bratislave, ale aj o aktuálnych ekonomických témach.
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