SOPK v médiách – november 2014
6. 11. 2014
Považské ECHO, 22/2014
>> Mestská dopravná spoločnosť získala ďalší certifikát <<
Mestskej dopravnej spoločnosti v Považskej Bystrici bol nezávislým hodnotením spoločnosti BISNODE, s.
r. o. Slovensko pridelený certifikát v úrovni AA. Partnermi hodnotiacej komisie sú SOPK a Hospodárske
noviny.
7. 11. 2014
webnoviny.sk
>> Konečnú podobu zákonov môžu ovplyvniť aj podnikatelia či verejnosť <<
Občania môžu využiť napríklad inštitút hromadnej pripomienky, ktorou sa predkladateľ zákona musí
zaoberať v prípade, ak ju podporí aspoň 500 ľudí.
Jedným zo subjektov, ktorý sa zúčastňuje pripomienkového konania, je napríklad aj Slovenská obchodná
a priemyselná komora (SOPK). Podľa predsedu komory Petra Mihóka pripomienky komory vychádzajú
z praxe a sú spravidla konzultované v odborných sekciách a výboroch SOPK. „Odrážajú relevantné
požiadavky podnikateľskej verejnosti na úpravu podnikateľského prostredia a ich akceptácia je viac ako 20
% z celkového počtu materiálov predložených na pripomienkovanie všeobecne vrátane rozporového
konania,“ uviedol pre Podnikam.sk Mihók.
9. 11. 2014
sme.sk
>> Mestská dopravná spoločnosť získala ďalší certifikát <<
Mestskej dopravnej spoločnosti v Považskej Bystrici bol nezávislým hodnotením spoločnosti BISNODE, s.
r. o. Slovensko pridelený certifikát v úrovni AA. Partnermi hodnotiacej komisie sú SOPK a Hospodárske
noviny.
14. 11. 2014
Prešovský večerník
>> Najlepšia investícia je investícia do vzdelania <<
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove je medzi najkvalitnejšími odbornými školami na
Slovensku. Vyplýva to z rebríčka, ktorý aj tento rok zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
(INEKO). Škola sa v rámci Prešovského samosprávneho kraja umiestnila na prvom mieste a v rámci
Slovenska obhájila druhé miesto. Na valnom zhromaždení Prešovskej RK SOPK udelili SPŠE čestné
uznanie. Navyše riaditeľ školy je členom Predstavenstva PRK SOPK a participuje na komorových
aktivitách a prispieva ku šíreniu dobrého mena školy.
19. 11. 2014
TASR
>> Študenti pomáhali posilňovať spoluprácu medzi slovenskými a rakúskymi firmami<<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie, na ktorej informovali o o projekte ALTECS s využitím fondov EÚ.
Jeho cieľom je podpora udržateľného rozvoja v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne výmenou
poznatkov a skúseností medzi slovenskými a rakúskymi firmami. Na riešení problémov malých a
stredných firiem pracovali študenti Ekonomickej univerzity Viedeň a Materiálovo-technologickej fakulty
(MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave so sídlom v Trnave.
Citovaný riaditeľ Útvaru EÚ SOPK Juraj Paľa.
Na projekte participovalo Spolkové ministerstvo životného prostredia Rakúska, Hospodárska komora
Viedeň a Trnavská RK SOPK.
teraz.sk
>> Študenti posilňujú spoluprácu medzi slovenskými a rakúskymi firmami <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný riaditeľ Útvaru EÚ
SOPK Juraj Paľa, zmienka o Trnavskej RK SOPK.

21. 11. 2014
Parlamentný Kuriér (Zaradenie: Slovensko-maďarská spolupráca)
>> Spája nás viac, než si myslíme <<
Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovnaft, a. s. Oszkárom Világim, prezidentom Slovensko-maďarskej
obchodnej a priemyselnej komory.
Hlavná téma: Zmiešaná Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora, ktorá bola založená pod
záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory.
24. 11. 2014
.týždeň
>> Daňový antivírusový systém <<
Článok o Miloslavovi Karaffovi, zakladateľovi prešovskej firmy Elcom na tému výber daní.
V roku 2010 predložil ministerstvu financií návrh na elektronický systém kontroly, ktorý nepreveruje už iba
náhodne vybrané subjekty. „Je to počítačový systém, ktorý dozerá na každý subjekt online. Dnešný
výpočtový systém je taký veľký, že dokáže spracovať dáta celej ekonomiky a na druhý deň ich vyhodnotiť.“
Od začiatku tohto roka tento systém funguje v Maďarsku, kde má firma zatiaľ pozitívne ohlasy. Na
Slovensku sa však s podporou vlády nestretol. Tento systém vláde ponúkal už od roku 2002, neskôr už aj
s podporou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá systém pozitívne prijala. Vládu však
návrh nezaujal, argumentovala najmä zaťažením pre podnikateľa – zariadenie na takúto kontrolu by si
každý musel zaobstarať na vlastné náklady.
TASR
>> OBCHOD: Slováci chcú radšej menšie obchody <<
Agentúrna správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a ZOCR SR. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók a predseda Sekcie obchodu SOPK Adrián Ďurček.
teraz.sk
>> Slováci chcú radšej menšie obchody, počty hypermarketov narastať nebudú <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók a predseda Sekcie obchodu SOPK Adrián Ďurček.
sme.sk
>> Slováci chcú radšej menšie obchody <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda Sekcie obchodu
SOPK Adrián Ďurček.
tvnoviny.sk
>> Hypermarketom vraj odzvonilo. Dôvod prekvapuje <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda Sekcie obchodu
SOPK Adrián Ďurček.
openiazoch.zoznam.sk
>> Slováci chcú radšej menšie obchody <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda Sekcie obchodu
SOPK Adrián Ďurček.
openiazoch.zoznam.sk
>> Slováci chcú radšej menšie obchody, počty hypermarketov narastať... (2) <<
Tá istá agentúrna správa TASR – doplnená, citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda Sekcie
obchodu SOPK Adrián Ďurček.
cas.sk
>> Nákupné správanie Slovákov sa mení. Čo nás ťahá späť do malých obchodov? <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda Sekcie obchodu
SOPK Adrián Ďurček.

webnoviny.sk
>> Obchod ako významný zamestnávateľ by si zaslúžil viac rešpektu <<
Obchod, ako druhý najväčší zamestnávateľ v slovenskej ekonomike po priemysle, by si zaslúžil viac
rešpektu pri tvorbe legislatívy, ktorá sa priamo dotýka jeho fungovania. Tvrdia to predstavitelia ZOCR a
SOPK, ktorí svoje názory prezentovali na pondelňajšej tlačovej konferencii. Podľa šéfa SOPK Petra
Mihóka sa totiž na obchod v poslednom období nahliada ako na to najhoršie v hospodárstve. Tvrdí, že
obchod má pritom záujem, o čo najlepšie podnikateľské prostredie tak pre seba ako aj pre prvovýrobu.
„Musíme nájsť prienik záujmov, aby sa dosiahol celospoločenský efekt,“ povedal.
openiazoch.zoznam.sk
>> Obchod ako významný zamestnávateľ by si zaslúžil viac rešpektu <<
Tá istá agentúrna správa SITA, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
25. 11. 2014
Új Szó
>> Egyre több a hazai termék <<
Správa zo spoločnej tlačovej konferencie SOPK a ZOCR SR na tému Kvalita obchodu.
Noviny Stredného Považia
>> Centrum odborného vzdelávania <<
SOŠ strojnícka od 1. septembra 2014 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre
strojárstvo. Centrum odborného vzdelávania vzniklo na základe rozhodnutia odbornej komisie SOPK –
stavovskej organizácie pre skupinu odborov 23, 24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. K
tomu, aby škola mohla pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania, musela deklarovať splnenie 11
kritérií.
26. 11. 2014
Hospodárske noviny
>> Mieria k nám dvaja investori <<
Spravodajstvo z HNClubu organizovaného v Košiciach v spolupráci s Košickou RK SOPK.
Citovaný Ľudovít Korotnoky z Košickej RK SOPK: Príchod firiem zvrátil odchod mladých ľudí do
zahraničia:
hn.hnonline.sk
>> Mieria k nám dvaja investori <<
Ten istý článok na webe – spravodajstvo z HNClubu organizovaného v Košiciach v spolupráci s Košickou
RK SOPK. Citovaný Ľudovít Korotnoky z Košickej RK SOPK.
TA3, 12.30 hod. Ekonomika
>> Východ ekonomicky zaostáva <<
Spravodajský príspevok z HNClubu organizovaného v Košiciach v spolupráci s Košickou RK SOPK.
Vyjadrenia Ľudovíta Korotnokyho z Košickej RK SOPK.
GoodWill, 11/2014, 12/2014
>> Sever Slovenska čaká na vyriešenie dopravy <<
Autorský text riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru na tému diaľnice.
+ foto autora
GoodWill, 11/2014, 12/2014
>> Tlak praxe na školy prináša ovocie <<
Dve školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja aktuálne podpísali
memorandá o spolupráci s podnikateľskými subjektmi regiónu. Cieľom je zefektívniť výchovno-vzdelávací
proces a prehĺbiť vzájomné väzby v oblasti odbornej prípravy. Stredná priemyselná škola v Novom Meste
nad Váhom, TSK, ZAP SR a Trenčianska RK SOPK podpísali memorandum so 14 významnými
zamestnávateľmi.

Rovnaké memorandum podpísali Spojená škola v Novákoch, TSK, AZZZ SR, Zväz chemického a
farmaceutického priemyslu SR a Trenčianska RK SOPK s 9 významnými zamestnávateľmi z regiónu
Hornej Nitry.
27. 11. 2014
TREND
>> Mochovce zdražejú, štát ich lepšie postráži <<
Zástupcovia štátu v Slovenských elektrárňach súhlasili so zvýšením rozpočtu pre nové bloky Jadrovej
elektrárne v Mochovciach. Vypýtali si za to silnejšie právomoci.
Ministerstvo zdôvodňuje potrebu novej jadrovej elektrárne najmä nárastom spotreby energií. Tá v
posledných rokoch klesá a vzhľadom na úsporné opatrenia a nadkapacitu energeticky náročných odvetví
sa dá počítať s ďalším poklesom. SOPK si myslí, že MH SR pri odhade budúcej spotreby neberie do
úvahy napríklad vplyv drahej elektriny. Tá podľa SOPK spôsobuje to, že odberatelia sa snažia šetriť a
spotreba klesá. „Táto chyba je aj v prognózach rastu spotreby elektriny a následne môže viesť až k
nešťastným investičným rozhodnutiam,“ upozorňovala v rámci pripomienkového konania SOPK
Nitrianske ECHO
>> Rakúske firmy hľadali partnerov <<
Primátor Nitry Jozef Dvonč a rakúsky veľvyslanec Helfried Carl otvorili štvrté pokračovanie Slovenskorakúskej obchodnej misie, ktorá sa uskutočnila v Nitre. Podujatie zorganizovalo Rakúske veľvyslanectvo
na SR v spolupráci s Nitrianskou RK SOPK. Rakúske firmy a podnikatelia hľadali najmä kooperáciu v
oblastiach strojárskeho priemyslu a obrábanie kovov.
28. 11. 2014
TASR
>> OZNÁMENIE: P. Burian na Srí Lanke o rozvoji ekonomickej spolupráce <<
Štátny tajomník P. Burian počas stretnutia s ministrom priemyslu a obchodu Rishadom Bathiudeenom
zdôraznil dôležitosť kontaktov medzi podnikateľmi, s cieľom zdynamizovať ekonomickú výmenu a podporil
záujem o rozvoj bilaterálnej zmluvnej základne, ktorá by sa prioritne mala orientovať na podporu a
vytváranie vhodného podnikateľského prostredia. Nadväzovanie priamych ekonomických partnerstiev bolo
hlavnou témou prijatia u Mangalu Yapu, generálneho tajomníka Srílanskej obchodnej komory (Ceylon
Chamber of Commerce), ktorá v blízkej budúcnosti pripravuje nadviazanie partnerstva so Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou.
teraz.sk
>> Duálne vzdelávanie v Centre odborného vzdelávania – šanca pre mladých <<
Na SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy a odštartovali
duálny systém vzdelávania, ktorý zvyšuje šancu mladých ľudí zamestnať sa.
Šesťročnú spoluprácu školy s firmami pri príprave absolventov ocenila aj SOPK a udelila škole certifikát
kvality s možnosťou používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a
elektrotechniku v hutníckom priemysle. Ide o jedno z prvých centier na Slovensku, ktoré vznikli podľa
metodiky spracovanej stavovskými a profesijnými organizáciami a splnili nimi stanovené kritériá kvality.
Kvalitu školy posudzovala odborná komisia SOPK.
Rozhodnutie o pôsobení školy ako centra odovzdala 24.novembra 2014 na slávnostnom otvorení centra
riaditeľke školy Beate Tóthovej riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová.
30. 11. 2014
Markíza, 19.00 hod. Televízne noviny
>> Chudobné regióny <<
Správa z HNClubu v Košiciach.
Vyjadrenia Ľudovíta Korotnokyho z Košickej RK SOPK.

