SOPK v médiách
február 2016
1. 2. 2016
Žilinské noviny
>> Vysoký záujem zamestnávateľov o absolventov radí Spojenú školu medzi elitu nielen v regióne
<<
Profil Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.
Riaditeľ školy Milan Valek: Vyústením a súčasne ocenením našej práce bolo získať možnosť používať
označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú
informatiku, ktoré udeľuje Slovenská obchodná a priemyselná komora len jednej škole v uvedenej
oblasti v kraji, ktorá by logicky mala byť v nej lídrom.
2. 2. 2016
Kysucké noviny
>> Vysoký záujem zamestnávateľov o absolventov radí Spojenú školu medzi elitu nielen v regióne
<<
Profil Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.
Riaditeľ školy Milan Valek: Vyústením a súčasne ocenením našej práce bolo získať možnosť používať
označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú
informatiku, ktoré udeľuje Slovenská obchodná a priemyselná komora len jednej škole v uvedenej
oblasti v kraji, ktorá by logicky mala byť v nej lídrom.
Rádio Lumen, 11.00 hod. Občan
>> Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku <<
Príspevok o výsledku ekonomického prieskumu SOPK – očakávania podnikateľskej sféry, ktoré
prezentovala na konferencii koncom januára.
4. 2. 2016
TASR
>> GBEĽANY: V automobilke KIA sa do duálneho vzdelávania zapojí 24 študentov <<
Téma: Predstavitelia automobilky podpísali dohodu o vzdelávaní s riaditeľom SOŠ strojníckej Ondrejom
Holienčíkom. Riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura odovzdal predstaviteľom automobilky certifikát o
splnení podmienok zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> V automobilke KIA sa do duálneho vzdelávania zapojí 24 študentov <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný
riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> V automobilke KIA sa do duálneho vzdelávania zapojí 24 študentov <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
sme.sk
>> V automobilke KIA sa do duálneho vzdelávania zapojí 24 študentov <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
netky.sk
>> V automobilke KIA sa do duálneho vzdelávania zapojí 24 študentov <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

5. 2. 2016
transport.sk
>> V automobilke KIA sa do duálneho vzdelávania zapojí 24 študentov <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
TASR
>> SOPK po štrnásty raz ocení podnikateľov za etiku v podnikaní <<
Agentúrna správa – pripomienka blížiacej sa uzávierky súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní.
7. 2. 2016
hnporadna.hnonline.sk
>> Ako docieliť poriadok v účtoch a „papieroch“ firmy. Dnes v mimoriadnej prílohe Účtovníctvo <<
Celostranový rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o tom, ako hodnotia firmy podnikateľské
prostredie a aké zmeny žiadajú od novej vlády.
8. 2. 2016
TASR
>> ŽIAR NAD HRONOM: Duálne vzdelávanie predstavia firmy na diskusnom fóre <<
Informácia aj o tom, že na fóre sa okrem zástupcov základných škôl z okolitých okresov zúčastnia aj
zástupcovia odborov školstva mestských úradov, zástupcovia centier pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, priemyselných firiem, ktoré boli pre poskytovanie duálneho vzdelávania
certifikované, SOPK a tiež ďalších stredných odborných škôl z regiónu.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Duálne vzdelávanie predstavia firmy na diskusnom fóre <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Zmienka
o SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Duálne vzdelávanie predstavia firmy na diskusnom fóre <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, zmienka
o SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR) – Zaradenie: Školský servis
>> Duálne vzdelávanie predstavia firmy na diskusnom fóre <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále
v špeciálnej kategórii Školský servis, zmienka o SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
>> Duálne vzdelávanie predstavia firmy na diskusnom fóre <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, zmienka
o SOPK.
TA3, 19.50 hod. Téma dňa
>> Odpočet pôdohospodárstva <<
Téma: zníženie DPH na vybrané potraviny a vplyv na ceny
Hosť v štúdiu: minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek.
„Čiže ja som skutočne veľmi spokojný a myslím si, že aj ten prístup, aký sa zvolil, že vláda podpísala
memorandum 7. októbra 2015 so všetkými aktérmi, čiže obchodníkmi či už cez Slovenskú asociáciu
moderného obchodu, alebo cez Zväz obchodu a cestovného ruchu a na druhej strane výrobcov a sčasti
potravinárov, Potravinárska komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Agrárna komora,
myslím si, že toto veľmi dobre zarezonovalo a ja musím povedať len jedno, vďaka dohode, vďaka
serióznemu prístupu zákazník našil v januári nižšie ceny v priemere o 12,47 % než sa očakávalo
pôvodne.“

Žilinské noviny
>> KIA sa zapojila do duálneho vzdelávania <<
Téma: Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa v spolupráci so Strednou odbornou školou (SOŠ) strojníckou v
Kysuckom Novom Meste zapojí od školského roka 2016/2017 do systému duálneho vzdelávania. Riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura odovzdal predstaviteľom automobilky certifikát o splnení podmienok
zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
9. 2. 2016
Kysucké noviny
>> Závod KIA sa zapojil do duálneho vzdelávania <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako bola uverejnená predošlý deň v Žilinských novinách, citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
11. 2. 2016
Prievidzské ECHO
>> Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky <<
Profil strednej odbornej školy.
V rámci ďalších aktivít školy zmienka o tom, že žiaci majú možnosť získať certifikát SOPK.
12. 2. 2016
openiazoch.zoznam.sk
>> Novým prezidentom asociácie poisťovní je Vladimír Bakeš <<
Tiež informácia o tom, že Vladimír Bakeš je členom správnej rady Slovenskej kancelárie poisťovateľov a
členom Predstavenstva Bratislavskej RK SOPK.
poistovne.sk
>> Novým prezidentom asociácie poisťovní je Vladimír Bakeš <<
Tá istá agentúrna správa tlačovej agentúry SITA ako predošlá, informácia o tom, že Vladimír Bakeš je aj
členom Predstavenstva Bratislavskej RK SOPK.
opoistení.sk
>> Novým prezidentom Slovenskej asociácie poisťovní je Ing. Vladimír Bakeš <<
Tá istá správa ako predošlé, informácia o tom, že Vladimír Bakeš je aj členom Predstavenstva
Bratislavskej RK SOPK.
investujeme.sk
>> Slovenská asociácia poisťovní má nového prezidenta <<
Tá istá správa ako predošlé, informácia o tom, že Vladimír Bakeš je aj členom Predstavenstva
Bratislavskej RK SOPK.
16. 2. 2016
TASR
>> P. MIHÓK: Od volieb očakávame najmä stabilnú vládu <<
Agentúrna správa po stretnutí členov Predstavenstva SOPK s predstaviteľmi strany Smer-SD v rámci
série predvolebných stretnutí s politickými stranami, ktoré podľa predvolebných prieskumov majú šancu
dostať sa do parlamentu. Za Smer-SD sa na stretnutí zúčastnil predseda strany a premiér Robert Fico
a vicepremiér, minister financií Peter Kažimír.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
sme.sk
>> Obchodníci očakávajú od volieb najmä stabilnú vládu <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

aktualne.sk
>> Podnikatelia so pred voľbami obiehajú strany: Potrebujeme vládu s rozhľadom <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Regina BA, 17.00 hod., Žurnál Rádia Regina
>> Budúca vláda by mala prijímať viac opatrení pre podnikateľov <<
Tá istá téma – stretnutie členov Predstavenstva SOPK s predstaviteľmi strany Smer-SD.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
JOJ, 19.30 hod., Noviny TV JOJ
>> Komora rokuje so stranami <<
Tá istá téma – stretnutie členov Predstavenstva SOPK s predstaviteľmi strany Smer-SD.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
Noviny Stredného Považia
Pruské 294
Profil SOŠ Pruské. Informácia o tom, že škola sa v septembri 2014 stala Centrom odborného vzdelávania
a prípravy pre zameranie poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rozvoj vidieka a kynológia. A tiež, že žiaci
môžu získať certifikát SOPK.
17. 2. 2016
Téma: Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
Hospodárske noviny – titulná strana
>> Liptákom pomohla kóšer výroba. A vyhrali <<
Článok na titulnej strane – opis výroby v spoločnosti GeLiMa Liptovský Mikuláš, ktorá pred rokom získala
Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Zároveň avízo na celú stranu vnútri čísla venovanú tejto súťaži.
Hospodárske noviny
>> Pred kóšer výrobou celú firmu odstavia <<
Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti GeLiMa Dušanom Kuchtom, ktorá vlani získala Veľkú cenu
SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Rozhovor bol súčasťou celostranovej témy – Veľká cena SOPK za etiku v podnikaní, ktorej cieľom bolo
predstaviť jednu z víťazných firiem a zároveň pripomenúť, že sa blíži uzávierka prihlášok do súťaže.
Hospodárske noviny
>> Etika v podnikaní – do 14. ročníka sa môžete prihlásiť do konca februára <<
Súčasť celostranovej témy – najdôležitejšie informácie o súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní – kde, ako a dokedy sa treba prihlásiť, systém posudzovania prihlášok
a kontaktné údaje. Tiež informácia o tom, že víťazov vyhlásia na Zhromaždení delegátov SOPK v apríli
2016.
Hospodárske noviny
>> Firmy, ktoré doteraz získali Veľkú cenu SOPK <<
Zoznam firiem, ktoré v jednotlivých ročníkoch získali Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní.
hn.hnonline.sk
>> Liptákom pomohla kóšer výroba. A vyhrali <<
Ten istý článok ako v printovom vydaní na titulnej strane, tentoraz na webe Hospodárskych novín.
Téma: Veľká cena SOPK
hnporadna.hnonline.sk
>> Etika v podnikaní – do 14. ročníka sa môžete prihlásiť do konca februára <<
Ten istý článok ako v printovom vydaní, tentoraz na webe Hospodárskych novín.
Téma: Veľká cena SOPK

hn.hnonline.sk
>> Pred kóšer výrobou celú firmu odstavia <<
Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti GeLiMa Dušanom Kuchtom, ktorá vlani získala Veľkú cenu
SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní, ktorý bol uverejnený v printovom vydaní denníka.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nový čas
>> Prečo sa oplatí študovať aj pracovať? <<
Téma: duálne vzdelávanie (na príklade dvoch konkrétnych študentov)
Informácia o tom, že súčasťou systému je aj SOPK.
cas.sk
>> Títo stredoškoláci sú súčasťou duálneho vzdelávania: Prečo sa oplatí študovať aj pracovať? <<
Tá istá téma ako v printovom vydaní, tentoraz na webe Nového času. Zmienka o SOPK.
18. 2. 2016
STV Dvojka, 17.30 hod. Hírek – správy
>> Obchodníci očakávajú od novej vlády opatrenia naklonené podnikateľom <<
Správa zo stretnutia členov Predstavenstva SOPK s predstaviteľmi strany Smer-SD. Vyjadrenia predsedu
SOPK Petra Mihóka.
TASR
>> ŽILINA: Do duálneho vzdelávania sa v Žilinskom kraji zapojí ďalších 18 firiem <<
Téma: Predstavitelia Žilinskej RK SOPK odovzdali 18 firmám zo Žilinského kraja dnes odovzdali
osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na
pracovisku praktického vyučovania.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura a predseda Sekcie odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania SOPK Rudolf Michalec.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Do duálneho vzdelávania sa v Žilinskom kraji zapojí ďalších 18 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný
riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura a predseda Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania SOPK Rudolf Michalec.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Do duálneho vzdelávania sa v Žilinskom kraji zapojí ďalších 18 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, Citovaný
riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura a predseda Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania SOPK Rudolf Michalec.
19. 2. 2016
Rádio Regina BA, 12.00 hod. Žurnál Rádia Regina
>> Stručne z domova – Zapájanie sa firiem do duálneho vzdelávania <<
Rovnaká téma, ktorej sa venovala tlačová agentúra TASR predošlý deň.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
Žilinský večerník
>> Štúdium na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste – investícia do života <<
Profil školy. Informácia o tom, že škola v roku 2015 úspešne zavŕšila proces certifikácie Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou. Jeho výsledkom je, že v najbližších týždňoch by mali získať ako
jediná škola v Žilinskom samosprávnom kraji možnosť používať označenie Centrum odborného
vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku.

22. 2. 2016
TA3, 19.50 hod. Téma dňa
>> OECD a podnikatelia <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom, ktorý sa podľa moderátora relácie „levím podielom
zaslúžil o prijatie Slovenska do OECD“.
Téma bola zvolená z dôvodu návštevy generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu v Bratislave.
Trenčianske noviny
>> Podnikatelia diskutovali aj o zamestnanosti <<
Správa zo stretnutia Klubu SOPK, ktorý zorganizovala Trenčianska RK SOPK. Jedným z hostí bol
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Medzi najdiskutovanejšie témy patrila
otázka kvalifikovanej pracovnej sily, jej mobilita či zlepšenie infraštruktúry v regióne.
23. 2. 2016
Hornonitrianske noviny
>> Podnikatelia diskutovali aj o zamestnanosti <<
Tá istá správa, ktorú predošlý deň uverejnili Trenčianske noviny. Klub, ktorý zorganizovala Trenčianska
RK SOPK.
Noviny Stredného Považia
>> Podnikatelia diskutovali aj o zamestnanosti <<
Tá istá správa o Klube SOPK, ktorý zorganizovala Trenčianska RK SOPK.
TASR
>> Košická regionálna komora SOPK pripravuje rokovania s ukrajinskými podnikateľmi <<
Agentúrna správa zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Košickej RK SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.
24. 2. 2016
TASR
>> Prešovská regionálna komora SOPK prijala výzvu adresovanú budúcej vláde <<
Agentúrna správa zo zasadnutia valného zhromaždenia Prešovskej RK SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav
Karaffa.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Prešovská regionálna komora SOPK prijala výzvu adresovanú budúcej vláde <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
predseda SOPK Peter Mihók a predseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Prešovská regionálna komora SOPK prijala výzvu adresovanú budúcej vláde <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók a predseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa.
openiazoch.zoznam.sk
>> Prešovská regionálna komora SOPK prijala výzvu adresovanú budúcej vláde <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda
Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa.
26. 2. 2016
Rádio Košice, 14.00 hod. Metropolitné správy
>> Aktivity Košickej regionálnej komory SOPK <<
Správa o valnom zhromaždení Košickej RK SOPK. Vyjadrenia riaditeľky Košickej RK SOPK Agnesy
Klimovej.

27. 2. 2016
kosice.dnes24.sk
>> Košická regionálna komora bude rokovať s ukrajinskými podnikateľmi: Čo sa chystá? >>
Tá istá správa o valnom zhromaždení Košickej RK SOPK, ktorá odznela deň predtým v Rádiu Košice,
citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.
Pravda
>> Hlad po hypermarketoch vyprchal. Obchod zažíva veľké upratovanie <<
Téma: Obchod s potravinami prechádza veľkými zmenami. Tesco a Carrefour zvažujú odchod, obchody
Hypernova sa prerábajú a aj predajne Moja Samoška a Terno zažívajú akýsi reštart, menšie a stredné
predajne Lidla či Kaufl andu napredujú.
Príčiny týchto zmien opisuje Adrián Ďurček, bývalý topmanažér reťazca Terno, dnes člen predstavenstva
SOPK.
28. 2. 2016
Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> Cez týždeň sa konalo valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK <<
Správa o valnom zhromaždení Košickej RK SOPK. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka
a riaditeľky Košickej RK SOPK Agnesy Klimovej.
29. 2. 2016
pravda.sk
>> Hlad po hypermarketoch vyprchal. Obchod zažíva veľké upratovanie <<
Téma (tentoraz na webe denníka Pravda): Obchod s potravinami prechádza veľkými zmenami. Tesco a
Carrefour zvažujú odchod, obchody Hypernova sa prerábajú a aj predajne Moja Samoška a Terno zažívajú
akýsi reštart, menšie a stredné predajne Lidla či Kaufl andu napredujú.
Príčiny týchto zmien opisuje Adrián Ďurček, bývalý topmanažér reťazca Terno, dnes člen predstavenstva
SOPK.
Rádio Lumen, 17.30 hod. Infolumen
>> Tento rok je pre SOPK zaujímavý aj z pohľadu predsedníctva Slovenska v Európskej únii <<
Téma: Blížiace sa predsedníctvo SR v EÚ a aktivity SOPK.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

