SOPK v médiách – máj 2013
2. 5. 2013
Trend
>> Únia zmierila Srbsko s Kosovom <<
Štrnásť rokov po zásahu NATO a pol roka po otvorení politických rozhovorov pod patronátom Európskej
únie uzavrelo Srbsko s Kosovom dohodu o normalizácii vzťahov. Stihol ju už schváliť aj srbský
parlament. Znamená to, že ak sa kosovskí Srbi zmieria s dosiahnutým kompromisom, bude môcť
rozorvaný Balkán začať písať novú kapitolu a urýchliť integráciu do euroatlantických štruktúr.
Prvého júla vstúpi do EÚ Chorvátsko a na dobrej ceste za ním je Čierna Hora. Tá uzavrela 15. apríla v
Bruseli druhú z 35 prístupových kapitol. Tri dni nato zavítala do Podgorice skupina zahraničných
investorov. Zhodou okolností slovenských, zastupujúcich Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru.
V tesnom závetrí ostávajú Američania, ktorí prízvukujú aj zapájanie Balkánu do euroatlantického
bezpečnostného súkolesia
3. 5. 2013
sme.sk
>> Spolupráca s SOPK má prilákať investorov a znížiť nezamestnanosť <<
Zlepšenie informačných tokov medzi samosprávou a zamestnávateľskými subjektmi a optimalizácia
podnikateľského prostredia sú hlavným cieľom kontaktov medzi mestom Považská Bystrica a
Trenčianskou regionálnou komorou SOPK. Vyššiu formu dalo vzájomným vzťahom podpísanie
vyhlásenia o spolupráci medzi oboma subjektmi.
Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa mesto od spolupráce s SOPK očakáva príchod
investorov a znižovanie nezamestnanosti.
Citovaný predseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen, ktorý vidí vo vzájomnej
symbióze samospráv a podnikateľských subjektov prínos pre obe strany. „Podnikatelia žijú v rámci
prostredia samospráv a tie vytvárajú podnikateľské prostredie. Ak si vzájomne nebudeme odovzdávať
informácie a skúsenosti, tak to nepôjde. Ak chceme, aby sa naše návrhy dostali k samospráve
neskreslené, je najlepšie ich interpretovať priamo. Naopak, zamestnávatelia často nechápu kroky
samospráv. Nie preto, že by boli zlé, ale jednoducho ich nechápeme. Ak si ich vysvetlíme, vieme zmeniť
aj názor.“
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)
7. 5. 2013
hnonline.sk
>> Firmy chcú vstúpiť do SARIO <<
Investičná agentúra už nebude len štátna, ale sčasti aj súkromná. A bude si na seba zarábať sama. Taká
je predstava podnikateľov o tom, ako by mohla fungovať Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a
obchodu.
„SARIO dnes nefunguje efektívne, preto navrhujeme, aby z nej vznikla akciová spoločnosť, v ktorej by
mal štát, povedzme, 50-percentný podiel, a zvyšok vlastnil súkromný sektor,“ povedal po stretnutí
podnikateľov a štátnych zástupcov Peter Mihók, predseda SOPK.
Hospodárske noviny
>> Firmy chcú vstúpiť do SARIO <<
Tá istá správa ako predošlá, uverejnená na webe Hospodárskych novín.

8. 5. 2013
TASR
>> P. Mihók odovzdá ocenenia Business for Peace za rok 2013 <<
Agentúrna správa o tom, že predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók odovzdá 14. mája
2013 na summite Business for Peace v nórskom hlavnom meste Oslo ceny Business for Peace
(podnikateľské mierové ceny) za rok 2013. Táto cena je najvyššou formou uznania pre individuálnych
biznis lídrov za posilňovanie mieru a stability – tým, že dochádza k vzájomnému prieniku hodnôt
dôležitých pre biznis a spoločnosť. Držitelia ocenenia Oslo Business for Peace sú lídrami, ktorí
vynakladajú veľké úsilie na to, aby podnikali zodpovedne
9. 5. 2013
STV Jednotka, 16.00, Správy STV
>> Korupcia: Slovensko patrí k najhorším <<
Téma: Slovensko patrí medzi najväčších hriešnikov Európskej únie. Bez korupcie a podplácania sa u nás
nedá takmer podnikať. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Ernst & Young. Až 84 %
manažérov firiem sa v ňom vyjadrilo, že korupčné praktiky sú na Slovensku veľmi rozšírené. Horšia
situácia je iba v Chorvátsku a Slovinsku.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Korupcia sa stala súčasťou nášho života. Treba povedať – ona začala
privatizáciou, potom pokračovala cez európske fondy, ktoré sú, cez verejné obstarávania, proste všade
tam, kde sa točia nejaké väčšie sumy peňazí.“
Marek Zgalinovič, redaktor RTVS: Verejné obstarávania a miliónové tendre sú však podľa šéfa obchodnej
a priemyselnej komory len vrcholom ľadovca.
Peter Mihók, predseda SOPK: „Korupcia oveľa viacej podľa mňa existuje na regionálnej a miestnej
úrovni, kde tí ľudia sa oveľa viacej poznajú a, bohužiaľ, nemáme žiadne mechanizmy na to, aby sme jej
dokázali či zabrániť, alebo proste ju viacej odhaľovali.“
STV Jednotka, 19.00, Správy RTVS
>> Korupcia: Slovensko patrí k najhorším <<
Tá istá reportáž, ktorá bola odvysielaná v správach STV o 16.00 hod. vrátane vyjadrení predsedu SOPK
Petra Mihóka.
Téma: Slovensko patrí medzi najväčších hriešnikov Európskej únie. Bez korupcie a podplácania sa u nás
nedá takmer podnikať. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Ernst & Young. Až 84 %
manažérov firiem sa v ňom vyjadrilo, že korupčné praktiky sú na Slovensku veľmi rozšírené. Horšia
situácia je iba v Chorvátsku a Slovinsku.
10. 5. 2013
Hospodárske noviny
>> Líder ekonomiky vážne padol <<
Téma: Zahraničný obchod. Slovenský vývoz sa v marci spomalil najvýraznejšie od krízového roku 2009.
Prepadol sa medziročne o 4,3 %. Situácia by sa mala stabilizovať a postupne zlepšovať v druhej polovici
tohto roka.
Na pokles objednávok sme upozorňovali už začiatkom roka, dodáva šéf SOPK Peter Mihók. Ďalšie
vyhliadky našich vývozcov predbežne Mihók komentovať nechce. ,„Vydržme, je ešte len začiatok roka.
Vyhodnocovať sa dá po prvom polroku.“ Práve v tom čase by mal prísť podľa ekonomických prognóz
zlom a hospodárstvo by malo chytiť druhý dych.
13. 5. 2013
The Slovak Spectator, 18/2013
>> A rough start for graduates <<
Téma: Dopady novely zákona o službách zamestnanosti na absolventov.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.

14. 5. 2013
TASR
>> MZVaEZ: Štátny tajomník P. Burian prijal dezignovanú veľvyslankyňu Čiernej Hory <<
Štátny tajomník potvrdil, že SR považuje Čiernu Horu za jedného zo svojich najbližších partnerov a
zopakoval, že je pripravená pokračovať v podpore transformačných a integračných procesov Čiernej
Hory. Spomenul dôležitosť oficiálnej návštevy premiéra Mila Djukanovića a jeho stretnutia so zástupcami
SOPK pre rozvoj ekonomických vzťahov medzi obidvoma krajinami. Zároveň vyslovil presvedčenie, že
slovenské firmy môžu veľkou mierou prispieť k rozvoju Čiernej Hory a zdôraznil potrebu pokračovať v
úzkej spolupráci medzi ministerstvami financií obidvoch krajín
Žilinské noviny, 19/2013
>> SOŠ stavebná zo Žiliny opäť zožala úspech <<
Stredná odborná škola stavebná v Žiline nechýbala na 21. celoštátnej prezentačnej výstave stredných
odborných škôl Mladý tvorca 2013, ktorá sa konala v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.
Tento rok bola výstava spojená aj s veľtrhom práce JOBexpo 2013. Medzi spoluorganizátorov patrili aj
ministerstvá hospodárstva, školstva, dopravy a pôdohospodárstva, Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny a partnermi sa stali Štátny inštitút odborného vzdelávania, SOPK a iné slovenské organizácie.
Kysucké noviny, 19/2013
>> SOŠ stavebná zo Žiliny opäť zožala úspech <<
Tá istá správa, ktorá bola uverejnená v Žilinských novinách.
15. 5. 2013
TASR
>> Vinyaratn: Širokorozchodná železnica môže prepojiť Slovensko s ázijskými trhmi<<
Železničná doprava má pre strednú Európu veľkú perspektívu a otvára jej nové trhy. Pripravované
investície do budovania vysokorýchlostných tratí by mali prepojiť túto oblasť s juhovýchodnou Áziou.
Povedal pre TASR hlavný poradca thajskej premiérky Pansak Vinyaratn vo Viedni na medzinárodnej
konferencii členov ASEAN (Združenie krajín juhovýchodnej Ázie).
Slovenské firmy budú môcť participovať v rámci plánovaných projektov na výstavbu železničných sietí a
ich údržby. Príležitosťou je aj budovanie a prevádzka energetických zariadení a systémov. Slovenskí
podnikatelia a zástupcovia SOPK sa v rámci konferencie stretnú s predstaviteľmi ASEAN vo štvrtok
(16.5.).
teraz.sk – spravodajský portál agentúry TASR
>> Širokorozchodná železnica môže prepojiť Slovensko s ázijskými trhmi <<
Tá istá agentúrna správa spolu s avízom na stretnutie slovenských podnikateľov a zástupcov SOPK
s predstaviteľmi ASEAN.
openiazoch.zoznam.sk
>> Širokorozchodná železnica môže prepojiť Slovensko s ázijskými trhmi <<
Tá istá agentúrna správa zo servisu TASR spolu s avízom na stretnutie slovenských podnikateľov
a zástupcov SOPK s predstaviteľmi ASEAN.
aktualne.sk
>> Výstavba železničných tratí by mohla Slovensko prepojiť s ázijskými trhmi <<
Tá istá agentúrna správa zo servisu TASR spolu s avízom na stretnutie slovenských podnikateľov
a zástupcov SOPK s predstaviteľmi ASEAN.
16. 5. 2013
Trend
>> Kolosálny nápad za miliardu <<
Téma: Úroveň stredného odborného školstva a nezamestnanosť absolventov.
Citovaný predseda sekcie vzdelávania SOPK Jaroslav Holeček. „Neexistuje žiadna regulácia žiakov
zo základných škôl. Žiak sa stal tovarom, lebo školy dostanú za neho peniaze. Pritom Slovensko bolo v
roku 1991 na prvom mieste v pripravenosti absolventov.“

17. 5. 2013
Rádio Slovensko, 12.10, Sobotné dialógy
>> Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko o podpore hospodárskeho rastu <<
V diskusii zaznel aj rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
Témy rozhovoru:
● Zamestnávatelia na Rade solidarity podporili memorandum o nezvyšovaní daní a odvodov
● Potreba opatrení na zníženie administratívnej záťaže podnikateľov
● Rôzne fondy, dotácie, výhodné pôžičky pre firmy, ktoré sa majú spolufinancovať z európskych zdrojov –
je to správna cesta podpory rastu?
● Rôzne dotácie na vytvorenie nových pracovných miest pre ohrozené skupiny alebo znevýhodnené,
alebo udržanie pracovných miest vo firmách, ktoré sú ohrozené – je to reálne riešenie dlhodobej
nezamestnanosti?
18. 5. 2013
TASR
>> SOPK: SR má výrazný potenciál pre rozvoj vidieckeho CR a agroturistiky <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR na tému CR.
teraz.sk – spravodajský portál agentúry TASR
>> SOPK: SR má výrazný potenciál pre rozvoj vidieckeho CR a agroturistiky <<
Tá istá agentúrna správa s vyjadreniami predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR na tému CR.

openiazoch.zoznam.sk
>> SR má výrazný potenciál pre rozvoj vidieckeho CR a agroturistiky <<
Tá istá agentúrna správa s vyjadreniami predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR na tému CR.

22. 5. 2013
Korzár, 117/2013
>> Žiak sa stal tovarom, v praxi je nepoužiteľný <<
Téma: Úroveň stredného odborného školstva a nezamestnanosť absolventov.
Citovaný predseda sekcie vzdelávania SOPK Jaroslav Holeček.
Roľnícke noviny
>> Vidiek má veľký potenciál <<
Téma: Vidiecky turizmus na Slovensku
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók, podľa ktorého má Slovensko veľký kultúrny, historický a prírodný
potenciál na rozvoj cestovného ruchu, vrátane vidieckej turistiky a agroturistiky. „Súčasný stav v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu, najmä s jednoduchšími formami ubytovania s možnosťou poznávania
života na vidieku a pobytom na sedliackom dvore, je v dôsledku predchádzajúcich období, keď sa
prerušila tradícia súkromného podnikania na pôde, zatiaľ veľmi málo rozvinutý.“
23. 5. 2013
Korzár, 118/2013
>> Honorárnou konzulkou Švajčiarska na východe bude H. Virčíková <<
Švajčiarsko posilňuje svoju prítomnosť v regióne východného Slovenska vymenovaním Heleny Virčíkovej
za honorárnu konzulku Švajčiarska so sídlom v Prešove s pôsobnosťou pre Prešovský a Košický kraj.
Helena Virčíková pôsobí ako riaditeľka Prešovskej RK SOPK.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA)

Považské ECHO, 10/2013
>> Oceňovanie víťazov súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ <<
Trenčiansky samosprávny kraj, Nadácia ADVANCE INVESTMENTS, Trenčianska RK SOPK a Krajské
centrum voľného času zorganizovali súťaž žiakov Trenčianskeho samosprávneho kraja „Najlepší
podnikateľský zámer“. Podujatie nadväzovalo na 35. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti,

vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do finále súťaže odborná komisia vybrala
19 najlepších projektov a uskutočnilo sa 30. apríla 2013.
Trenčianske ECHO, 13/2013
>> Oceňovanie víťazov súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ <<
Tá istá správa, ktorá bola uverejnená v Považskom ECHU.
Prievidzské ECHO, 10/2013
>> Oceňovanie víťazov súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ <<
Tá istá správa, ktorá bola uverejnená v Považskom a Trenčianskom ECHU.
29. 5. 2013
GoodWill, 05/2013, 06/2013
>> Odborné materiály do praxe <<
Konkurencieschopnosť podnikateľov často záleží na ich schopnostiach využiť najnovšie technologické
riešenia a inovácie v praxi, a tak predbehnúť konkurenciu. Technologický rozvoj však napreduje míľovými
krokmi a nie je jednoduché popri realizácii obchodných projektov sledovať aj všetky novinky na trhu. A
práve tu prichádza na pomoc technologicky orientovaným firmám, ale nielen im, platforma vybudovaná s
finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce SK – AT 2007 – 2013 v projekte s názvom INNOVMAT
Prepojenie výskumno-vývojovej platformy s praxou sa osvedčilo aj v projekte, nakoľko popri Technickej
univerzite Viedeň, Slovenskej akadémii vied a Slovenskej technickej univerzite sa na projekte zúčastnili aj
zástupcovia podnikateľov, Rakúska hospodárska komora a SOPK Bratislava.
Autor článku: Juraj Majtán, riaditeľ Bratislavskej RK SOPK.
GoodWill, 05/2013, 06/2013
>> Profitujte s projektom EKOprofit Bratislava <<
Téma: Ako pri podnikaní ušetriť vlastné prevádzkové náklady a šetriť životné prostredie.
Pre všetky ,,efektívne" zmýšľajúce malé a stredné podniky z regiónu Bratislavy a Trnavy je tu možnosť
BEZPLATNE sa zapojiť do projektu EKOprofit Bratislava.
Hlavným partnerom projektu v SR je Bratislavská RK SOPK. Projekt je financovaný prevažne z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko –
Rakúsko 2007 – 2013.

