SOPK v médiách – máj 2014
5. 5. 2014
TASR
>> P. MIHÓK: Slovenská ekonomika závisí od stability trhov na Ukrajine a v Rusku <<
Predseda SOPK Peter Mihók reaguje na zverejnenú prognózu Európskej komisie.
Prognóza ukazuje na zatiaľ pomerne slabé oživenie európskej ekonomiky v najbližšom období, aj keď
finančnú stabilitu jednotlivých členských krajín označil za výrazne lepšiu.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> P. MIHÓK: Ekonomika SR závisí od stability trhov na Ukrajine a v Rusku <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók (reakcia na zverejnenú prognózu EK).
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovenská ekonomika závisí od stability trhov na Ukrajine a v Rusku <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, citovaný predseda SOPK Peter Mihók (reakcia na
zverejnenú prognózu EK).
6. 5. 2014
aktuality.sk
>> Slovenská ekonomika závisí od stability trhov na Ukrajine a v Rusku, tvrdí Mihók <<
Tá istá agentúrna správa TASR (zverejnená deň predtým), citovaný predseda SOPK Peter Mihók
(reakcia na zverejnenú prognózu EK).
euractiv.sk
>> EK: Tempo rastu slovenskej ekonomiky sa tento rok zrýchli <<
Tá istá agentúrna správa TASR (zverejnená deň predtým), citovaný predseda SOPK Peter Mihók
(reakcia na zverejnenú prognózu EK).
TASR
>> MZVaEZ: Minister Miroslav Lajčák sa stretol vo viedni s monackým partnerom Josém Badiom <<
Minister M. Lajčák na stretnutí zdôraznil význam pripravovanej Dohody o spolupráci medzi SOPK a
Chambre de Dévelopement Économique de Monaco, ktorá by podľa slov šéfa slovenskej diplomacie
mohla byť využitá na prezentáciu turistických a podnikateľských príležitostí v SR.
ŽILINSKÝ VEČERNÍK (19/2014)
>> Dokedy budú zomierať ľudia pod Strečnom? <<
Tunel Višňové – Dubná Skala by mala v tomto roku začať stavať taliansko-slovenská skupina Impregilo,
S. p. A. a Dúha. V tendri síce obsadili až 3. miesto, ale Národná diaľničná spoločnosť zo súťaže vylúčila
dvoch lacnejších uchádzačov. Skupina Skanska SK a Strabag Bratislava predložila najnižšiu cenu, a to
338,29 mil. €, ale vylúčili ju pre nevyhovujúcu dĺžku únikových tunelov.
Podľa riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru sa však rôzni lobisti snažia znemožniť reálnu výstavbu
kvôli primitívnemu regionalizmu, ktorý zakrývajú za odborné argumenty. „Už od roku 2005 vlády informujú,
že už-už sa ide pokračovať vo výstavbe a stále sa nič nedeje. Ten tunel je pritom dôležitý pre celé
Slovensko aj Európu, pretože je na trase hlavného európskeho koridoru E50/D1 z Paríža cez Brno do
Košíc.“
7. 5. 2014
ROĽNÍCKE NOVINY
>> Závisíme od stability trhov <<
Agentúrna správa TASR zverejnená 5. 5. 2014, citovaný predseda SOPK Peter Mihók – reakcia na
najnovšiu prognózu Európskej komisie.

11. 5. 2014
TA3, 11.00 hod. V politike
>> Dodávatelia vs. reťazce <<
Súdny spor hrozí medzi obchodným reťazcom Carrefour a jeho dodávateľmi. Tí sa začali búriť po tom, ako
reťazec začal od nich vymáhať pokuty vo výške jeden a pol milión eur. Príčin má byť viacero. Napr. to, že
dodávatelia neuvádzajú na svojich tovaroch dátum výroby.
Hosť v štúdiu: Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva:
„Pani redaktorka, viete, obchodné reťazce vždy si nájdu nejakú kľučku, cez ktorú chcú obísť štátny zákon,
ale v konečnom dôsledku si to vždy odnesú výrobcovia potravín. Teraz k tomu súdu-nesúdu. Toto je ďalší
prvok, ktorý ukázal, že tá zmluva, ten dodatok doplnenia dátumu výroby, nebol seriózne myslený, lebo
napríklad v prípade sporu nerozhoduje súd. Ale Carrefour si presadil, že to bude robiť rozhodcovský súd v
Banskej Bystrici. A ja skutočne, rozhodcovské súdy stanovuje Slovenská obchodná a priemyselná
komora. Ja budem veľmi sledovať, lebo aj si pamätám ešte za čias, keď som bol na ministerstve
hospodárstva, kedy SOPK chcelo veľmi rozšíriť tie kompetencie a právomoci týchto súdov ich, že ako
zareaguje aj v tomto prípade. A ja chcem, aby najprv bolo rozhodnutie ministerstva a potom nech až
rozhoduje rozhodcovský súd, lebo myslím si, že rozhodcovský súd by nemal mať kompetencie klasického
súdu. Takže aj to, že je to v Banskej Bystrici a je to v rozhodcovskom súde znamená, že nebolo to úprimne
myslené zo strany Carrefouru.“
13. 5. 2014
TASR
>> OTS: Jubilejné sté riadne zhromaždenie NEF HK 16. mája <<
Avízo na podujatie, na ktorom udelia Zlatý biatec 2014 premiérovi Čiernej Hory M. Djukanovičovi.
Na jubilejnom Stom riadnom zhromaždení 21-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum
Hospodársky klub sa zúčastní 65 jeho reprezentantov. Medzi účastníkmi budú predseda vlády Čiernej
Hory Milo Djukanovič, predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók, predseda NKÚ SR Ján
Jasovský, predseda Strany Sieť Radoslav Procházka a predseda SNS Andrej Danko, ako aj veľvyslanci
Kuby, Poľska a Indonézie a ďalší zahraniční diplomati.
14. 5. 2014
TASR
>> TRNAVA: Kvalitné vzdelávanie musí začať už v materskej škole <<
Agentúrna správa o konferencii s názvom Školy – centrá rozvoja regiónov a jej záveroch: Praktické
schopnosti a zručnosti by sa mali u žiakov rozvíjať už v materských školách a vzdelávanie na stredných
a vysokých školách potrebuje väčšie prepojenie na potreby regiónov.
Podujatie v Trnave pripravili Elektrotechnický klaster západné Slovensko, Centrum vedecko-technických
informácií SR, SOPK a Občianske združenie Samsung.
sme.sk (Zaradenie: Trnava – Zaujímavosti)
>> Konferencia Školy – centrá rozvoja regiónov bola o ich prepojení s praxou <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá, zmienka o tom, že spoluorganizátorom podujatia bola
SOPK.
16. 5. 2014
JOJ, 19.00 hod. Veľké Noviny
>> O plyne aj práci a kritike <<
Ruský prezident Vladimir Putin opäť písal list predstaviteľom krajín únie, teda aj na Slovensko.
Upozorňuje, že Ukrajina neplatí za plyn. Náš premiér tvrdí, že je ohrozená naša energetická bezpečnosť.
Ako sme na tom reálne, dnes prezradilo ministerstvo hospodárstva."
Slovensko musí neustále riešiť plynovú krízu. Plyn by sa údajne mohol v júni zastaviť, teda aspoň podľa
premiéra.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

TASR
>> M. Djukanovič: O stabilitu v Európe sa musia usilovať starí aj noví členovia únie <<
Premiér Čiernej Hory Milo Djukanovič si prevzal ocenenie Zlatý biatec za rok 2014 za zásluhy o vytvorenie
stabilnej multinárodnej Čiernej Hory a za osobný prínos k šíreniu európskych hodnôt na západnom
Balkáne.
Predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók považuje situáciu na Západnom Balkáne za
kľúčovú pre celú Európu. „Vieme, že táto oblasť bola po minulé roky horúcou pôdou Európy. Premiér
Djukanovič patrí medzi ľudí, ktorí majú reálnu mierovú víziu do budúcnosti. Oslovila ma jeho veľká snaha
začleniť túto malú krajinu do medzinárodných štruktúr, ako je Severoatlantická aliancia a hlavne Európska
únia.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> O stabilitu v Európe sa musia usilovať starí aj noví členovia únie <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný predseda SOPK
a predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók (situácia na Západnom Balkáne a osobnosť M.
Djukanoviča).
17. 5. 2014
JOJ, 19.00 hod. Veľké Noviny
>> Naša ekonomika hlási problém <<
Reportáž zo Stého zhromaždení Hospodárskeho klubu, na ktorom ocenili čiernohorského premiéra M.
Djukanoviča.
Redaktor: „Milo Djukanovič si vyslúžil ocenenie najmä za šírenie európskych hodnôt ma západnom
Balkáne. O potrebe zapojiť sa do medzinárodných štruktúr svedčí aj situácia na Ukrajine.“
Milo Djukanovič, premiér Čiernej Hory: „Tamojšia vojenská rétorika mi pripomína situáciu, v ktorej sme boli
my v deväťdesiatych rokoch v bývalej Juhoslávii.“
Redaktor: „Riešenie krízy vidí v ďalšej integrácii a v mierovom dialógu. Opak by bol pre Európu zničujúci,
čo sa týka ja tvrdších sankcií.“
Peter Mihók, predseda SOPK: „Som presvedčený, že slovenská ekonomika bude medzi prvými, ktorá na
to doplatí.“
KILOMETER (05/2014)
>> Stretnutie členov sekcie cestnej dopravy <<
Informácia o rokovaní Sekcie cestnej dopravy SOPK, kde členovia schválili správu za rok 2013 a návrh
aktivít a finančného plánu na rok 2014. V bode Rôzne informoval predseda prítomných o rozšírení
členstva o novú firmu Speed Line zo Štúrova a o propagácii sekcie cestnej dopravy na webovej stránke
SOPK a v časopise SOPK Obchod, priemysel, hospodárstvo
KILOMETER (05/2014)
>> SOPK a jej aktivity v Trnavskom regióne <<
Základné informácie o SOPK a o službách, ktoré poskytuje podnikateľskej verejnosti + podrobnejšie
o Trnavskej RK SOPK.
KILOMETER (05/2014)
>> Editorial <<
V rámci výpočtu aktivít Česmadu za predchádzajúci mesiac aj zmienka o tom, že združenie spolupracuje
s SOPK a dáva týmto do pozornosti aktivity a činnosť SOPK.
20. 5. 2014
TASR
>> OTS: Riaditeľ SPŠ v Martine: Logistika bude jedným z kľúčových stredoškolských odborov na
Slovensku <<
SPŠ získala súhlas od ministerstva školstva na začatie experimentálneho overovania študijného odboru
Logistika v roku 2009. Na zavedenie tohto študijného odboru škola získala aj odporúčania od Technickej
univerzity v Košiciach, od Komory logistických audítorov v Martine, ako aj od SOPK. V školskom roku
2013/14 budú v odbore Logistika prvýkrát maturovať stredoškoláci.

teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Logistika bude jedným z kľúčových stredoškolských odborov na Slovensku <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o tom, že SPŠ
v Martine získala odporúčanie na zavedenie študijného odboru Logistika aj od SOPK.
dopravnespolocnosti.sk
>> Riaditeľ SPŠ v Martine: Logistika bude jedným z kľúčových stredoškolských odborov na Slovensku <<
Tá istá agentúrna správa (TASR), zmienka o tom, že SPŠ v Martine získala odporúčanie na zavedenie
študijného odboru Logistika aj od SOPK.
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> SPŠ v Martine ponkne prvých absolventov v odbore Logistika <<
Agentúrna správa SITA uverejnená na jej spravodajskom portáli, zmienka o tom, že SPŠ v Martine získala
odporúčanie na zavedenie študijného odboru Logistika aj od SOPK.
Parlamentný Kuriér (228/2014, 229/2014)
>> Dosahy kontrol a ich význam <<
Rozhovor s predsedom NKÚ Jánom Jasovským
„V poslednom období ma mimoriadne potešilo ocenenie "Čestné uznanie Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory", najmä to, že NKÚ SR je v celej histórii komory ocenený ako prvý nepodnikateľský
subjekt na Slovensku. Dôležité je, že sa tak stalo za kontrolnú činnosť v Slovenskej republike a najmä za
aktívne pôsobenie na medzinárodnej úrovni.“
Parlamentný Kuriér (228/2014, 229/2014) Zaradenie: Najvyšší kontrolný úrad SR
>> Ekonomická diplomacia na Slovensku <<
Rozhovor so Štefanom Kassayom
MZV v spolupráci aj s inými inštitúciami usporadúva semináre a konferencie na tému „Podnikanie a
obchodovanie v zahraničí", alebo „Ako rozšíriť trhové pôsobenie a vyhľadanie nových obchodných
partnerov v zahraničí". SOPK pravidelne usporadúva podnikateľské misie s týmto zameraním. Na jednej z
nich som sa mal možnosť zúčastniť. Podstatnú rolu v ekonomickej diplomacii má, samozrejme, MZVaEZ,
kde od roku 2011 pôsobí Podnikateľské informačné centrum. Informuje o službách, ktoré poskytuje
prostredníctvom veľvyslanectiev v zahraničí v oblasti podpory exportu výrobkov a služieb slovenských
spoločností, podpory prílevu investícií, vytvárania kooperačných väzieb a spoločných podnikov v
zahraničí. Prezentácia publikácií vrátane pentalógie Podnik a podnikanie sa stali súčasťou ekonomickej
diplomacie.
21. 5. 2014
transport.sk
>> V Martine maturujú prví logisti <<
Agentúrna správa TASR z predchádzajúceho dňa o tom, že na SPŠ v Martine budú v tomto školskom roku
maturovať prví študenti v študijnom odbore Logistika, zmienka o tom, že odporúčanie na zavedenie tohto
odboru dala v roku 2009 aj SOPK.
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Diktát času je neúprosný <<
Agentúrna správa SITA uverejnená na jej spravodajskom portáli – profesor Štefan Kassay predstavil
verejnosti najnovšiu knihu Diktát času je neúprosný, ktorá uvádza do sveta ohlasov a filozofie vzniku
obsiahleho celoživotného diela podnikateľa a vedca Štefana Kassaya, pentalógie Podnik a podnikanie.
Zaujímavým prínosom najnovšieho diela profesora Kassaya je aj to, že prináša konkrétne ohlasy
významných osobností vedeckého a spoločenského života. Jedným z nich je aj predseda SOPK Peter
Mihók, predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži, ktorý na
stránkach publikácie Diktát času hovorí: „Silná vôľa a vnútorné presvedčenie sú rozhodujúce v živote
človeka, v čase, ktorý je nám daný, aby sme buď zanechali po sebe výraznú stopu, alebo rýchlo zmizli do
zabudnutia. Stopu po sebe zanecháva najmä ten, kto dokáže svoje skúsenosti a um odovzdať nielen
súčasníkom, ale aj budúcim generáciám. Životné dielo prezentované Štefanom Kassayom je vyjadrením
veľkých skúseností, ktoré vychádzajú nielen z pozitívnych stránok, ale často aj trpkých ponaučení.“

webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Poprad privítal členov zo zahraničných obchodných komôr <<
Vo štvrtok, 15. mája 2014, AquaCity Poprad privítal 130 podnikateľov z celého Slovenska združených v
neformálnom združení Zahraničných obchodných komôr na Slovensku.
Samotný kraj a jeho veľkolepé možnosti a podnikateľské príležitosti predstavil riaditeľ SOPK v Poprade a
okolí Jozef Hrobák.
TASR
>> DUBNICA N/VÁHOM: TSK, zamestnávatelia a SOŠ podpísali memorandum o vzdelávaní <<
Podpora odborného vzdelávania v SOŠ v Dubnici nad Váhom a následné lepšie uplatnenie absolventov
na trhu práce sú hlavným cieľom Memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
V Dubnici nad Váhom ho podpísali predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja, SOŠ Dubnica nad
Váhom, Zväzu automobilového priemyslu SR, Regionálnej komory SOPK a 18 zamestnávateľov
pôsobiacich v regióne.
23. 5. 2014
sme.sk (Zaradenie: Považská Bystrica – Spravodajstvo)
>> TSK, zamestnávatelia a SOŠ podpísali memorandum o vzdelávaní <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) o podpise memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy medzi TSK, SOŠ a zamestnávteľmi, zmienka o tom, že memorandum podpísala aj Trenčianska
RK SOPK.
24. 5. 2014
Obecné noviny 21/2014, 22/2014
>> Podpis Memoranda o splupráci je významným krokom re kraj, školu a zamestnávateľov <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) o podpise memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy medzi TSK, SOŠ a zamestnávteľmi, zmienka o tom, že memorandum podpísala aj Trenčianska
RK SOPK.
26. 5. 2014
TASR
>> KRÁSNO NAD KYSUCOU: O žiakov SOŠ drevárskej a stavebnej je na trhu práce záujem<<
Takmer sto študentov zo SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou, ktorí počas tohto týždňa
maturujú v piatich odboroch, sa podľa riaditeľa školy Jána Palka určite uplatní na trhu práce
Hodnotenie praktickej časti maturity bolo aj za účasti odborníkov z praxe, ktorých delegovala Slovenská
obchodná a priemyselná komora.
28. 5. 2014
aktuality.sk
>> Nelegálny obchod – možno aj drogy a prostitúcia – v našom HDP, normálny trend <<
V našom HDP sú zakomponované aj odhady za nelegálnu ekonomiku - aj obchod s drogami. Toto je trend
v EÚ. Jeho cieľom je takto znižovať zadlženosť krajín voči HDP.
Taliansko si ide do HDP počítať aj nelegálnu ekonomiku - obchodovanie s narkotikami, prostitúciu a pod.
Podstatne zaujímavejšie na tom je, že kým Taliani to chystajú, Slovensko už s nelegálnou ekonomikou vo
svojom HDP počíta.
„Čierna ekonomika predstavuje jednu z hlavných deformácií podnikateľského prostredia a často likviduje
tých, ktorí sú zodpovední,“ povedal nedávno predseda SOPK Peter Mihok.

30. 5. 2014
MARKÍZA, 19.00 hod. Televízne noviny
>> Sklamaný investor <<
Španielsky investor je sklamaný. Pri Prešove chce postaviť zlievareň, no ľudia sa jej tam boja.
Protestujúcich preto pozval na exkurziu do Španielska, fabriku si ale na vlastné oči nikto z nich pozrieť
neprišiel.
Ján Stano, Slovenská obchodná a priemyselná komora: „Bohužiaľ, povedali nám nie, že oni nemajú
záujem o to.“

