SOPK v médiách

jún 2018
2. 6. 2018
Nový Čas
Ako ovplyvní obchodná vojna Slovensko?!
Téma: Zavedenie nový colných sadzieb v USA zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na
dovoz ocele a hliníka z Európskej únie. Podľa Trumpa to pomôže americkým oceliarom, európski politici aj
odborníci očakávajú, že to skôr uškodí ekonomike na oboch stranách Atlantiku. Nové opatrenia pocítia aj
Slováci.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
cas.sk
Trump zaviedol clá na oceľ a hliník: Ako ovplyvní obchodná voja Slovensko?!
Tá istá téma, ten istý článok, tentoraz na webe denníka: Americké clá na dovoz ocele a hliníka z EÚ a ich
vplyv na Slovensko, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
5. 6. 2018
Hospodárske noviny
Česká ekonomika si drží nezávislosť
Téma: Česko-Slovenské ekonomické a podnikateľské fórum pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa – 2 rozhovory, 2 respondenti:
» Predseda SOPK Peter Mihók
» Prezident Hospodárskej komory ČR Vladimír Dlouhý
Celá novinová strana
Toto vydanie denníka dostal každý účastník fóra, ktoré sa konalo v ten istý deň v Žiline.
Hospodárske noviny
Úspešný príbeh pokračuje ďalej
Tá istá téma, tá istá novinová strana, úvodný text k rozhovorom (viď vyššie), citovaný riaditeľ Žilinskej
RK SOPK Ján Mišura.
Toto vydanie denníka dostal každý účastník fóra, ktoré sa konalo v ten istý deň v Žiline.
TASR
I.Gašparovič: Spoločný štát Čechov a Slovákov položil základ úspešnosti SR a ČR
Téma: Česko-Slovenské ekonomické a podnikateľské fórum pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa
Agentúrna správa z vystúpenia exprezidenta SR Ivana Gašparoviča na fóre. Okrem neho a ďalších hostí
citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
I.Gašparovič: Spoločný štát Čechov a Slovákov položil základ úspešnosti SR a ČR
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa z vystúpenia exprezidenta SR Ivana Gašparoviča na ČeskoSlovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, citovaný tiež predseda
SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
I.Gašparovič: Spoločný štát Čechov a Slovákov položil základ úspešnosti SR a ČR
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa z vystúpenia exprezidenta SR Ivana Gašparoviča na ČeskoSlovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, citovaný tiež predseda
SOPK Peter Mihók.
info.sk
Gašparovič: Spoločný štát Čechov a Slovákov položil základ úspešnosti SR a ČR
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa z vystúpenia exprezidenta SR Ivana Gašparoviča na ČeskoSlovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, citovaný tiež predseda
SOPK Peter Mihók.

pluska.sk
Historické okienko exprezidenta Gašparoviča: Na ČO bolo dobré rozdelenie Československa?
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa z vystúpenia exprezidenta SR Ivana Gašparoviča na ČeskoSlovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, citovaný tiež predseda
SOPK Peter Mihók.
hlavne.sk
Gašparovič: Spoločný štát Čechov a Slovákov položil základ úspešnosti SR a ČR
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa z vystúpenia exprezidenta SR Ivana Gašparoviča na ČeskoSlovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, citovaný tiež predseda
SOPK Peter Mihók.
hlavnespravy.sk
Gašparovič: Spoločný štát Čechov a Slovákov položil základ úspešnosti Slovenskej a Českej
republiky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa z vystúpenia exprezidenta SR Ivana Gašparoviča na ČeskoSlovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, citovaný tiež predseda
SOPK Peter Mihók.
STV Jednotka, 16.00 h., Správy RTVS
Československo ako úspešný príbeh
Tá istá téma: Česko-Slovenské ekonomické a podnikateľské fórum pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa
Ako úspešný príbeh zhodnotili zástupcovia ekonomiky spoločný štát na Česko-Slovenskom ekonomickom
fóre v Žiline. Hoci silné hospodárske väzby medzi oboma krajinami pretrvali aj po rozdelení ČeskoSlovenska, podnikatelia vidia priestor na ďalšie zlepšenie spolupráce, napríklad v znižovaní regulácií či v
zlepšení dopravnej infraštruktúry.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
STV Dvojka, 17.32 h., Správy RTVS z regiónov
Československo – úspešný príbeh
Tá istá téma, tá istá reportáž ako v Správach RTVS o 16. hodine – Česko-Slovenské ekonomické fórum
v Žiline pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
5. 6. 2018
TASR
P. Mihók: ČR pomáhajú s nedostatkom pracovnej sily Slováci, opačne to neplatí
Pokračovanie v téme z predchádzajúceho dňa – Česko-Slovenské ekonomické fórum v Žiline pri
príležitosti 100. výročia vzniku Československa.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók. Na rozdiel od správy publikovanej deň predtým, v ktorej boli
vyjadrenia týkajúce sa skôr histórie spoločných vzťahov, tentoraz to bolo hodnotenie súčasných vzťahov
oboch ekonomík.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
P. Mihók: ČR pomáhajú s nedostatkom pracovnej sily Slováci
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – citácie z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka
Na Česko-Slovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: ČR pomáhajú s nedostatkom pracovnej sily Slováci
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – citácie z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka
Na Česko-Slovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.
aktualne.sk
ČR pomáhajú s nedostatkom pracovnej sily Slováci. Opačne to neplatí
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – citácie z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka
Na Česko-Slovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

hlavnespravy.sk
P. Mihók: ČR pomáhajú s nedostatkom pracovnej sily Slováci, opačne to neplatí
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – citácie z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka
Na Česko-Slovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.
myturiec.sk
Pred zeleným stolom treba mať vedomosti, ale i šťastie
Téma: Maturitné skúšky na SOŠ dopravnej
Na dopravnej priemyslovke tento rok maturovalo 49 žiakov, a to v študijných odboroch mechanik
elektrotechnik, komerčný pracovník v doprave a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle. Na
odbornej časti dokonca v komisií vždy sedia i zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, ako aj Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
6. 6. 2018
Plus jeden deň
Česku pomáhajú najmä Slováci
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa, ako bola uverejnená v predchádzajúci deň – citácie z vystúpenia
predsedu SOPK Petra Mihóka na Česko-Slovenskom ekonomickom fóre pri príležitosti 100. výročia
vzniku Československa.
hnonline.sk
Vyšším platom bráni produktivita
Téma: Z úst vládnych predstaviteľov často počuť, že platy Slovákov rastú pomerne rýchlo. Realita je však
taká, že rastú najpomalšie z krajín Vyšehradskej štvorky. Dôvodom môže byť aj nízka produktivita našich
firiem, kvôli ktorej si vyššie mzdy nemôžu dovoliť. Ukázala to nová analýza Inštitútu finančnej politiky.
Podpredseda SOPK Miloslav Karaffa za príčinu už dávnejšie označil zanedbané školstvo a
predovšetkým celoživotné vzdelávanie + ďalšie jeho citácie.
TASR
Vyjadrenie: MZVaEZ : Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta
Téma: Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek otvára 7.
júna 2018 v Košiciach ďalšie stretnutie podnikateľov o úlohách ekonomickej diplomacie a podpore
exportných aktivít slovenských firiem.
Stretnutie v Košiciach je ďalším z radu diskusií podnikateľov, zástupcov rezortu a regionálnych komôr
SOPK, ktoré prezentujú nástroje finančnej štátnej pomoci a efektívnejšej komunikácie. Akčným cieľom je
plán a dizajn podnikateľských misií štátneho tajomníka Lukáša Parízka na nasledujúce obdobie.
7. 6. 2018
TASR
Slovenskí súkromní podnikatelia sa v Košiciach zaoberali možnosťami exportu
Téma: Možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov
Správa z Klubu SOPK, ktorý zorganizovali spoločne Košická a Prešovská RK SOPK pod záštitou
štátneho tajomníka MZVaEZ Lukáša Parízka (viď avízo vyššie).
TASR
Vyjadrenie: L. Parízek: Podporíme prešovský a košický región v exportných ambíciách
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – Klub SOPK, ktorého kľúčovou témou boli možnosti
exportných aktivít slovenských podnikateľov.
hlavnespravy.sk
Parízek: Podporíme prešovský a košický región v exportných ambíciách
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – Klub SOPK, ktorého kľúčovou témou boli možnosti
exportných aktivít slovenských podnikateľov.

12. 6. 2018
Turčianske noviny
Pred zeleným stolom treba mať znalosti i šťastie
Téma: Maturitné skúšky na SOŠ dopravnej
Na dopravnej priemyslovke tento rok maturovalo 49 žiakov, a to v študijných odboroch mechanik
elektrotechnik, komerčný pracovník v doprave a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle. Na
odbornej časti dokonca v komisií vždy sedia i zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, ako aj Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
13. 6. 2018
TASR
M. Marek: Treba rovnováhu medzi preferenciami maturantov a potrebami trhu (2)
Téma: V SR treba nastaviť rovnováhu medzi preferenciami maturantov a potrebami trhu práce. Povedal to
Marián Marek, jeden z autorov Konceptu reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu
Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).
K spoločnému vyhláseniu zamestnávateľov k reforme terciárneho vzdelávania (z 24.5.) sa v pripojili
Americká obchodná komora na Slovensku a Francúzsko-slovenská obchodná komora, počet jej
signátorov sa zvýšil na osem. Vyhlásenie pred nimi podporili RÚZ, Slovenská obchodná a priemyselná
komora, ZAP SR, Klub 500, IT Asociácia Slovenska a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
SR.
Táto správa je doplnená o ďalšie vyjadrenia, v ten deň vyšla aj skôr v kratšom znení,
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Marek: Treba rovnováhu medzi preferenciami maturantov a potrebami trhu
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – potreba reformy terciárneho vzdelávania. Informácia o tom,
že medzi prvými spoločné vyhlásenie zamestnávateľov k reforme terciárneho vzdelávania podporila
SOPK.
dobrenoviny.sk
Marek: Treba rovnováhu medzi preferenciami maturantov a potrebami trhu
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – potreba reformy terciárneho vzdelávania. Informácia o tom,
že medzi prvými spoločné vyhlásenie zamestnávateľov k reforme terciárneho vzdelávania podporila
SOPK.
14. 6. 2018
TRANSPORT a LOGISTIKA
SpeedChain
Téma: Tretí ročník dvojdňovej logistickej konferencie SpeedCHAIN Slovakia 2018 sa na Zochovej chate
niesol v znamení nových trendov, inovatívnych procesov a logistických produktov s vysokou pridanou
hodnotou pre ich užívateľov
Informácia o tom, že Daniela Širáňová z Útvaru Európskej únie SOPK predstavila Enterpirse Europe
Network – európsky projekt na podporu podnikania, inovácií, technológií, vedy a výskumu. V súčasnosti
združuje 64 krajín, v ktorých pôsobí približne 600 inštitúcií.
16. 6. 2018
TASR
P. Mihók: Euro býva rozhodujúcim jazýčkom na váhach pre investorov
Téma: 10. výročie stanoviska EK schvaľujúceho zavedenie eura v SR.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme: „Prijatím stanoviska Európskej komisie k pripravenosti
Slovenska zaviesť euro k 1.1.2009 sa zavŕšil proces prípravy jeho vstupu do eurozóny. Stanovisko bolo
ocenením výkonnosti slovenskej ekonomiky a jej pozitívneho výhľadu na najbližšie roky, ako aj
hodnotením rozpočtovej politiky vlády, ktorá dokázala správnym nastolením parametrov splniť
maastrichtské kritériá.“

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
P. Mihók: Euro býva rozhodujúcim jazýčkom na váhach pre investorov
Tá istá téma: 10. výročie stanoviska EK schvaľujúceho zavedenie eura v SR.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: Euro býva rozhodujúcim jazýčkom na váhach pre investorov
Tá istá téma: 10. výročie stanoviska EK schvaľujúceho zavedenie eura v SR.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
Euro býva rozhodujúcim jazýčkom na váhach pre investorov
Tá istá téma: 10. výročie stanoviska EK schvaľujúceho zavedenie eura v SR.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
pravda.sk
Mihók: Euro na Slovensku láka investorov
Tá istá téma: 10. výročie stanoviska EK schvaľujúceho zavedenie eura v SR.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
18. 6. 2018
Plus jeden deň
Peter Mihók: Euro je jazýčkom na váhach
Tá istá téma ako v predchádzajúci deň: 10. výročie stanoviska EK schvaľujúceho zavedenie eura v SR.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Žilinské noviny
Milan Krajčo v galérii v Ostrave
Téma: Žilinský výtvarník, akademický maliar Milan Krajčo vystavuje výber svojich diel v reprezentačných
priestoroch Slezskoostravskej galérie v Ostrave.
K podpore projektu sa pridala aj kultúrna sekcia SOPK a Krajská hospodárska komora
Moravskosliezskeho kraja.
21. 6. 2018
Hospodárske noviny
Firmám pre nedostatok ľudí stagnuje výroba
Téma: Ďalšie diskusné stretnutie v rámci cyklu HN Regióny, tentoraz v Trenčianskom kraji, téma na
diskusiu – nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj pracovnej sily ako takej
Citovaný jeden z prednášajúcich – člen predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Jaromír Markovič,
konateľ spoločnosti ZŤS Kabel: „Ľudí hľadáme a voláme všetkým známym, aby získavali nejaké
referencie, pretože klasické inzertné weby už príliš nefungujú.“
26. 6. 2018
TASR
P. Mihók: V 1. polroku SOPK realizovala množstvo odborných aktivít
Téma: Odpočet činnosti SOPK v 1. polroku 2018, ktorý na tlačovej konferencii prezentoval predseda
SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
P. Mihók: V 1. polroku SOPK realizovala množstvo odborných aktivít
Tá istá téma – odpočet činnosti SOPK v 1. polroku 2018, ktorý na tlačovej konferencii prezentoval
predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: V 1. polroku SOPK realizovala množstvo odborných aktivít

Tá istá téma – odpočet činnosti SOPK v 1. polroku 2018, ktorý na tlačovej konferencii prezentoval
predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
V 1. polroku SOPK realizovala množstvo odborných aktivít
Tá istá téma – odpočet činnosti SOPK v 1. polroku 2018, ktorý na tlačovej konferencii prezentoval
predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
SOPK: Takmer 80 % duálneho vzdelávania sa realizuje v gescii Komory
Ďalšia téma, ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii: Novela zákona o odbornom vzdelávaní
a príprave.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda Výboru SOPK pre vzdelávanie Adrián Ďurček.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
Takmer 80 % duálneho vzdelávania sa realizuje v gescii Komory
Tá istá téma – novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a predseda Výboru SOPK pre vzdelávanie Adrián Ďurček.
Rádio Slovensko, 14.00 h, Správy
Mladých ľudí treba naučiť abstraktne myslieť
Tá istá téma – novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
V krátkej čítanej správe citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Slovensko, 18.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
SOPK o novele zákona o odbornom vzdelávaní
Tá istá téma – novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka a predsedu Výboru SOPK pre vzdelávanie Adriána
Ďurčeka k téme.
27. 6. 2018
Hospodárske noviny
Vznik ČSR bol dobrým projektom
Celá novinová strana venovaná Česko-Slovenskému ekonomickému fóru k 100. výročiu vzniku
Československa, ktoré sa uskutočnilo 4.6.2018 v Žiline.
Krátky súhrn tém, o ktorých sa hovorilo, a anketa s účastníkmi panelových diskusií.
Okrem iných citovaný predseda SOPK Peter Mihók, tiež informácia, že podujatie zorganizovala Žilinská
RK SOPK..
Pravda
Ľudia chýbajú v 251 profesiách
Téma: Štát firmám pôsobiacim v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou výrazne zjednodušil najímanie
cudzincov z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie. Už minulý rok cudzinci obsadili každé štvrté
nové pracovné miesto a v tomto roku to môže byť až polovica. Slovenské mzdy sú totiž veľmi atraktívne
pre Srbov, Ukrajincov a Vietnamcov.
Podľa zástupcov firiem je potrebné duálne vzdelávanie, ktoré žiakom umožní stráviť praktickú časť výučby
priamo vo výrobných halách domácich podnikov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók k téme.
pravda.sk
Ľudia chýbajú v 251 profesiách
Tá istá téma, tentoraz na webe denníka, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

28. 6. 2018
Hospodárske noviny
Najťažšie bolo získať kolegov
Rozhovor s víťazkou ankety Top 10 žien slovenského biznisu Katarínou Čechovou, advokátkou
a konateľkou kancelárie Čechová & Partners.
V rámci profesijného životopisu informácia o tom, že okrem iného pôsobí tiež ako stály rozhodca na
Rozhodcovskom súde SOPK.
hnonline.sk
Najťažšie bolo získať kolegov
Ten istý rozhovor, tentoraz na webe denníka.
Katarína Čechová, advokátka a konateľka kancelárie Čechová & Partners.
V rámci profesijného životopisu informácia o tom, že okrem iného pôsobí tiež ako stály rozhodca na
Rozhodcovskom súde SOPK.

