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ta3.com
Duálny systém láka žiakov na lepšie podmienky, tí nemusia mať záujem
Téma: Slovenská obchodná a priemyselná komora hodnotila novelu zákona o odbornom
vzdelávaní. Tou sa zlepšili podmienky praktickej výučby, na ktorej sa podieľajú samotní
zamestnávatelia. Podľa obchodnej komory však zmeny nebudú stačiť na razantné zvýšenie
záujmu žiakov o túto formu štúdia.
TA3, 12.00 h., Žurnál
Zmena v duálnom vzdelávaní
Rozvinutie témy avizovanej na webe: Firmy, ktoré sú združené v komore, vzdelávajú viac ako
80 % všetkých žiakov zapojených do duálneho systému. Naša ekonomika je závislá práve od
nich.
Vyjadrenia k téme: predseda SOPK Peter Mihók, predseda Výboru SOPK pre
vzdelávanie Adrián Ďurček, externý poradca SOPK pre duálne vzdelávanie Ladislav
Kováč.
(Duálne vzdelávanie bola téma tlačovej konferencie SOPK.)
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Zmeny v duálnom vzdelávaní
Tá istá téma, tá istá reportáž ako v Žrnále o 12.00 h. – hodnotenie novely zákona o odbornom
vzdelávaní a príprave, vyjadrenia k téme: predseda SOPK Peter Mihók, predseda Výboru
SOPK pre vzdelávanie Adrián Ďurček, externý poradca SOPK pre duálne vzdelávanie
Ladislav Kováč.

3. 7. 2018
hnporadna.hnonline.sk
Vznik ČSR sa ukázal ako dobrý projekt
Téma: Česko-Slovenské ekonomické fórum v Žiline pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa
Vyjadrenia jednotlivých rečníkov k téme vrátane predsedu SOPK Petra Mihóka.
Celá novinová strana!

4. 7. 2018
startip.sk
Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2018
Téma: Dňa 25. 6. 2018 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov
celoslovenského projektu „Slovak University Startup Cup 2018“. Jeho cieľom je oceniť a
podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Projekt
sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2018.
Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International –
Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
+ rozsiahly background o SOPK

Forbes
Samostatnosť Slovensku prospela
Rozhovor s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom
V odpovedi na otázku o ekonomickej diplomacii informácia, že zastupiteľské úrady SR v
zahraničí vybavili napr. vlani 3 796 dopytov a ponúk, sprostredkovali informácie o 775
tendroch realizovaných v zahraničí, uskutočnili 474 prezentačných podujatí, podporili účasť
slovenských firiem na 376 výstavách a veľtrhoch, priamo alebo v súčinnosti so SARIO a
SOPK pripravili 223 podnikateľských misií a fór, v rámci projektovej schémy ekonomickej
diplomacie zrealizovali 21 projektov za 63-tisíc € na podporu exportu, investícií, cestovného
ruchu, vedy, výskumu a inovácií.

8. 7. 2018
vedanadosah.sk
V kategórii Veda, medicínske technológie vyhral startup S-Case
Téma: V súťaži Slovak University Startup Cup 2018 uspel v kategórii Veda, medicínske
technológie Martin Pekarčík – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho
študentský startup S-Case obsadil prvé miesto.
Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2018.
Zastrešuje ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior Chamber International –
Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
pcrevue.sk
Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2018
Téma: Dňa 25. 6. 2018 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov
celoslovenského projektu „Slovak University Startup Cup 2018“.
Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2018.
Zastrešuje ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior Chamber International –
Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
+ rozsiahly background o SOPK

9. 7. 2018
Rádio Slovensko, 14.00 h., Správy
Do duálneho vzdelávania sa hlási oveľa viac zamestnávateľov
Téma: Do duálneho vzdelávania sa hlási oveľa viac zamestnávateľov Slovenská obchodná a
priemyselná komora to pripisuje novým pravidlám, vďaka ktorým bude duálne vzdelávanie
od septembra výhodnejšie pre firmy, aj pre školy, administratívne jednoduchšie, aj finančne
zaujímavejšie. Od štátu dostanú príspevok od 300 eur do 1 000 eur na každého zapojeného
žiaka. Už teraz to podľa obchodnej komory motivovalo viac firiem.
Vyjadrenia externého poradcu SOPK pre duálne vzdelávanie Ladislava Kováča k téme.
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
Do duálneho vzdelávania sa hlási viac firiem
Téma: Do duálneho vzdelávania sa už teraz hlási toľko zamestnávateľov, ako ich je bežne až
na konci augusta, uviedla to Slovenská obchodná a priemyselná komora. Za väčším
záujmom o výchovu budúcich zamestnancov vidí komora nové pravidlá, od septembra by
malo byť duálne vzdelávanie vďaka nim výhodnejšie pre firmy aj pre školy.
Vyjadrenia predsedu Výboru SOPK pre vzdelávanie Adriána Ďurčeka k téme.

TASR
SVOP: Slovenský priemysel je schopný dodávať domácej armáde
Téma: Vyhlásenie členov Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK
k armádnym modernizačným projektom. Okrem ministra obrany o vyhlásení informovali
listom aj troch najvyšších ústavných činiteľov.
SVOP SOPK podporuje modernizačné procesy Ozbrojených síl SR. Konštatuje, že
Slovensko má silný výrobný potenciál najmä v segmente pozemnej techniky. Oceňuje
koncepčný prístup v podobe dlhodobého plánu rozvoja do roku 2030. Zdôrazňuje, že
modernizačné procesy v armáde je nevyhnutné realizovať v spolupráci s domácim
priemyslom.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Slovenský priemysel je schopný dodávať domácej armáde
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Vyhlásenie členov Sekcie výrobcov obranného
priemyslu (SVOP) SOPK k armádnym modernizačným projektom.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Slovenský priemysel je schopný dodávať domácej armáde
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Vyhlásenie členov Sekcie výrobcov obranného
priemyslu (SVOP) SOPK k armádnym modernizačným projektom.
dobrenoviny.sk
Slovenský priemysel je schopný dodávať domácej armáde
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Vyhlásenie členov Sekcie výrobcov obranného
priemyslu (SVOP) SOPK k armádnym modernizačným projektom.
hlavnespravy.sk
Sekcia výrobcov obranného priemyslu: Slovenský priemysel je schopný dodávať
domácej armáde
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Vyhlásenie členov Sekcie výrobcov obranného
priemyslu (SVOP) SOPK k armádnym modernizačným projektom.
noviny.sk
Slovenské firmy chcú čo najväčší kus 30-miliardového koláča
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa (ako základ správy doplnenej o ďalšie vyjadrenia) –
Vyhlásenie členov Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK k armádnym
modernizačným projektom.
JOJ, 19.30 h., Noviny TV JOJ
Slovensko: Zbrojári chcú vyzbrojiť našich
Téma: Obrovské množstvo techniky za obrovské peniaze, to je téma, ktorej sa intenzívne
venuje naše ministerstvo obrany už viac ako pol roka. Slovenské zbrojárske firmy spolu s
Obchodnou a priemyselnou komorou zaslali ministrovi spoločné stanovisko, aby mu
pripomenuli, že v tomto biznise chcú hrať hlavnú úlohu.
Záver reportáže (redaktor): „Podľa stanoviska sekcie výrobcov obranného priemyslu
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory to slovenské firmy nielen dokážu, ale vedia
vyrábať produkty porovnateľné so zahraničím. Táto téma dokonca spája aj tých, ktorí v iných
témach ťažko hľadajú spoločnú reč.“

domov.sme.sk
Slovenskí zbrojári ocenili plán ich zapojenia do modernizácie armády
Tá istá téma – Slovenský obranný priemysel má hrať v armádnych modernizačných
projektoch hlavnú úlohu. Podľa stanoviska členov Sekcie výroby obranného priemyslu
(SVOP) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) to slovenské spoločnosti
nielen dokážu, ale navyše vedia vyrábať produkty, ktoré sú porovnateľné s výrobkami
zahraničných firiem.

10. 7. 2018
Hospodárske noviny
Strojári pomôžu armáde
Tá istá téma – Vyhlásenie členov Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK
k armádnym modernizačným projektom.

11. 7. 2018
vedanadosah.sk
V kategórii Informačné technológie, mobilné technológie, web zvíťazil projekt Body Fix
Technologies
Téma: V súťaži Slovak University Startup Cup 2018 obsadil prvé miesto v kategórii
Informačné technológie, mobilné technológie, web BodyFix Technologies – mobilná a
webová aplikácia, ktorá má pomôcť zrýchliť celý proces diagnostiky problémov chrbtice
pomocou špeciálnych funkcií a pomocou priameho prepojenia s expertmi v mestách, okresoch
alebo krajoch.
Informácia o tom, že projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University
Startup World Cup 2018. Zastrešuje ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior
Chamber International – Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou.

15. 7. 2018
vedanadosah.sk
Slovak University Startup Cup 2018. V kategórii Ostatné nápady uspel projekt Leaf
zameraný na pokročilú diagnostiku psychológie človeka
Téma: Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Slovak University Startup Cup 2018 sa
uskutočnilo dňa koncom júna 2018 v Bratislave. Prihlásených bolo 68 projektov z celého
Slovenska. Odborná komisia vyhodnotila päť najlepších študentských start-upov podľa
jednotlivých kategórií.
Informácia o tom, že projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University
Startup World Cup 2018. Zastrešuje ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior
Chamber International – Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou.

16. 7. 2018
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Dôsledky ciel na Slovensko
Téma: Administratíva Donalda Trumpa avizuje ďalšie a čoraz rozsiahlejšie clá voči Číne. Tá
nezostáva bez odpovede a každý krok Washingtonu opätuje rovnakou mierou. Na tento ping-

pong môže doplatiť aj slovenská exportne orientovaná ekonomika. Odborníci varujú pred
negatívnymi vplyvmi najmä v niektorých sektoroch automobilového a hutníckeho priemyslu.
Keďže 85 % slovenského exportu smeruje do krajín Európskej únie, prijímanie ciel by sa nás
nemalo dotknúť priamo ani výrazne. Avšak v niektorých konkrétnych sektoroch môžu byť
vplyvy viac citeľné.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.

20. 7. 2018
ta3.com
Hosť v štúdiu: P. Mihók o vplyve cla na slovenské firmy
Brusel zaťažil dovoz ocele do Európy clami. Prstom pri tom ukazuje na Donalda Trumpa. Ten
na jar zaťažil dovoz ocele do Spojených štátov. Únia sa teraz obáva, že ak nepodnikne žiadne
kroky, svetoví oceliari zaplavia európsky trh. O tejto téme povedal viac Peter Mihók,
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

21. 7. 2018
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Clá chránia, ale zvýšia ceny
Rozvinutie témy avizovanej na webe: Európska únia zaviedla tento týždeň 25-percentné clá na
dovoz ocele a hliníka. Zatiaľ čo slovenskí oceliari neskrývajú spokojnosť s takouto ochranou
európskeho trhu, firmy z ostatných sektorov sa obávajú zdražovania. To by pocítili aj koneční
spotrebitelia, ktorí by si priplatili za autá a iné výrobky z ocele a hliníka.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
vedanadosah.sk
Víťazný projekt INNCON prináša inovácie v oblasti stavebníctva
Téma: Innovative construction prináša inovácie v oblasti stavebníctva pre zefektívnenie a
skvalitnenie technologických postupov, čím zákazník získa časovú a finančnú úsporu. Ide o
projekt, ktorý obsadil 1. miesto v súťaži Slovak University Startup Cup 2018 v kategórii
Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika. Jeho autorom je Ing. Dominik
Dubecký, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach.
Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2018.
Zastrešuje ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior Chamber International –
Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

24. 7. 2018
topky.sk
Veľký BOOM na Slovensku, oteckovia chcú ísť na materskú: Dohodnite sa a uľahčite si
život
Téma: Už 7 rokov platí, že na materskú môže ísť aj otec. Odvtedy sa počet oteckov na
materskej, rovnako ako suma vyplatených dávok, rapídne zvýšil. Málokto však vie, za akých
podmienok je možné o to požiadať. Nie každý otec má totiž automatický nárok.
Informácia o tom, že na túto tému každoročne usporadúva exminister práce Jozef Mihál
prednášky po celom Slovensku, vydáva publikácie s danou témou, rovnako ako Jaroslava
Lukačovičová, ktorá vydala na tému materská pre otcov viacero blogov či už pre oteckov
zamestnancov, ale aj oteckov živnostníkov a v rámci vzdelávacích aktivít na túto tému
prednášala pre SOPK či SBA.

28. 7. 2018
vedanadosah.sk
V kategórii Životné prostredie, zelené technológie uspel projekt Dávida Kuzmiaka
Téma: V súťaži Slovak University Startup Cup 2018 uspel v kategórii Životné prostredie,
zelené technológie Dávid Kuzmiak (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej
univerzity v Košiciach) a jeho študentský start–up Polythreat Eco.
Informácia o tom, že projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University
Startup World Cup 2018. Zastrešuje ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior
Chamber International – Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou.

