SOPK v médiách
január 2015
1. 1. 2015
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy RTVS
>> TOP nezmysel: Poplatok za krach firmy <<
Reportáž o tom, že podnikatelia zavŕšili rok vyhlásením najväčších byrokratických nezmyslov, teda
opatrení, ktoré im zbytočne komplikujú život. Víťazom za rok 2014 sa stal poplatok, ktorý firma musí
zaplatiť za to, že chce skrachovať v súlade so zákonom. Vo väčšine prípadov ide pritom o firmy bez
peňazí.
Redaktor: „Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že zbytočnú byrokraciu sa snaží postupne odbúravať.
Pripomína, že sa na tom dohodli aj so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v memorande,
ktoré podpísali v októbri.“
2. 1. 2015
Rádio Slovensko, 7.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Podpora rómskej práce <<
Príspevok o experimente Inštitútu finančnej politiky o neochote zamestnávateľov dávať prácu Rómom.
Pripomienka, že východ krajiny dlhodobo ekonomicky zaostáva, podnikatelia volajú po rýchlejších
zásahoch, Potenciál vidia v masovejšom zapojení Rómov do pracovného procesu s podporou štátu.
Citovaný podpredseda SOPK Imrich Smaržík: „Tam, kde žijú Rómovia a vy vytvoríte pracovné miesta,
budete mať úľavy na dani.“
Rádio Slovensko, 12.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Inštitút pre finančnú politiku odhalil neochotu zamestnávateľov dávať prácu Rómom <<
Ten istý príspevok, ktorý bol odvysielaný v ten deň ráno o 7.00 hod. Citovaný podpredseda SOPK Imrich
Smaržík.
Rádio Regina Bratislava, 12.00 hod., Žurnál Rádia Regina
>> Podpora rómskej práce <<
Ten istý príspevok, ktorý bol odvysielaný v ten deň ráno o 7.00 hod. a o 12.00 hod. na Rádiu Slovensko
a Citovaný podpredseda SOPK Imrich Smaržík.
5. 1. 2015
banky.sk
>> Očakávania podnikateľov na rok 2015 sú lepšie ako vlani <<
Očakávania podnikateľov na rok 2015 sú mierne lepšie ako na rok 2014. Tvrdí to predseda SOPK Peter
Mihók. „Treba povedať, že rok 2014 bol úspešnejší, ako boli očakávania podnikateľov. Podnikatelia sú
vždy opatrní z hľadiska prognózy svoji ekonomických výsledkov.“ SOPK teší trend mierneho rastu
zamestnanosti. „Veľmi málo subjektov počíta, že bude znižovať zamestnanosť,“ dodal Mihók.
7. 1. 2015
Obecné noviny (01/2015, 02/2015)
>> Župa chce školám pomôcť s eurofondami aj náborom žiakov <<
Článok o tom, že Trenčiansky samosprávny kraj podpísal v roku 2014 sedem memoránd o spolupráci so
zamestnávateľmi a odbornými školami. Pripomienka, že posledné dve boli podpísané prvý a druhý
podnelok v decembri za účasti zástupcov Trenčianskej regionálnej komory SOPK.
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9. 1. 2015
Rádio Slovensko, 12.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Vláda očakáva, že vysoké ceny elektriny pre podnikateľov začne riešiť Európska komisia <<
Slovenskí podnikatelia sa už roky sťažujú, že za elektrinu platia priveľa. Minister hospodárstva Pavol
Pavlis sľuboval opatrenia, ktoré im pomôžu. Najprv na jeseň. Potom do konca roka, zatiaľ to však nestihol,
priznáva pre Rádiožurnál.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Slovensko patrí, cena elektrickej energie medzi lídrov Európskej
únie. Lídrom myslím, že patríme medzi najdrahších. To zvyšuje náklady firiem a znižuje tým pádom
i konkurenčnú pozíciu.“
11. 1. 2015
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Očakávania podnikateľov na rok 2015 sú lepšie ako vlani <<
Rizikom v budúcom roku zostáva podľa SOPK politická situácia na Ukrajine a Ruskej federácií, či
predpokladaný nízky rast krajín EÚ.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók – niektoré údaje z ekonomického prieskumu SOPK a makro
prognózy, ktoré budú oficiálne zverejnené na konferencii 27. 1. 2015.
(správa s týmito údajmi bola zverejnená 5. 1. 2015 na portáli www.banky.sk – viď text vyššie)
14. 1. 2015
dennikn.sk
>> Kiskovi navrhli na vyznamenanie aj komunistov, neprešli <<
Zúžený zoznam kandidátov na vyznamenania Kiskovi predložila šesťčlenná komisia. Jej predsedom bol
šéf prezidentskej kancelári Ján Šoth a boli v nej zástupcovia Slovenskej akadémie vied, ministerstva
kultúry, vysokých škôl a SOPK.
15. 1. 2015
Rádio Slovensko, 12.30 hod., Z prvej ruky
>> Do parlamentu prichádza nový zákon o odbornom vzdelávaní <<
Hostia diskusnej relácie: minister školstva Juraj Draxler a predseda výboru SOPK pre vzdelávanie
Jaroslav Holeček.
Vyjadrenia Jaroslava Holečka k téme, zmienka o SOPK ako o jednej zo zamestnávateľských inštitúcií
zodpovedných zo zákona za jednotlivé študijné odbory.
19. 1. 2015
Trnavské noviny (02/2015)
>> SOŠ automobilové Trnava: Štipendium od ZF Slovakia, a. s. <<
Profil školy, informácia o tom, že v roku 2003 sa škola stala Pilotným centrom pre automobilový priemysel.
Na základe splnenia kvalitatívnych kritérií vzdelávania, materiálno-technického a personálneho
zabezpečenia Slovenská obchodná a priemyselná komora, stavovská organizácia zamestnávateľov v
oblasti strojárstva a elektrotechniky, priznala škole v roku 2014 štatút Centra odborného vzdelávania a
prípravy pre strojárstvo a automobilový priemysel.
20. 1. 2015
TA3, 19.50 hod., Téma dňa
>> Školstvo a zamestnávatelia <<
Hostia v štúdiu – minister školstva Juraj Draxler a predseda výboru SOPK pre vzdelávanie Jaroslav
Holeček.
Téma: odborné vzdelávanie, zmienka o SOPK.
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22. 1. 2015
TASR
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora nadviazala spoluprácu s EUBA <<
Zástupcovia SOPK sa zapoja do pedagogického procesu a budú poskytovať konzultácie učiteľom a
doktorandom Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). S týmto cieľom podpísali v stredu (21. 1.)
dohodu o partnerskej spolupráci predseda SOPK Peter Mihók a rektor EUBA Rudolf Sivák.
23. 1. 2015
Pravda
>> Prečo študovať technické povolania? <<
Anketa medzi zamestnávateľskými inštitúciami – 2 otázky:
1. Ktoré povolania sú v súčasnosti najviac žiadané zo strany firiem?
2. Podľa čoho by sa mali rodičia a žiaci rozhodovať pri výbere strednej odbornej školy?
Citovaná odpoveď SOPK.
TASR
>> SOPK: Vláda by mala viac dbať na skvalitňovanie podnikateľského prostredia <<
Informácie z najnovšieho ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi – zverejnené ako avízo na
tradičnú konferenciu o makroprognóze a výsledkoch prieskumu (konferencia sa konala o 4 dni neskôr).
Napriek makroekonomickej stabilizácii a pozitívnym výsledkom v znižovaní dlhu podnikatelia na Slovensku
zatiaľ necítia adekvátnu zmenu v podnikateľskom prostredí. Od vlády očakávajú, že v poslednom roku
svojho pôsobenia bude venovať väčšiu pozornosť jeho skvalitňovaniu, znižovaniu daňového a
odvodového zaťaženia a zlepšeniu právneho prostredia.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> SOPK: Vláda by mala viac dbať na skvalitňovanie podnikateľského prostredia <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o SOPK.
Použité tiež logo SOPK + foto.

openiazoch.zoznam.sk
>> Vláda by mala viac dbať na skvalitňovanie podnikateľského prostredia <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
26. 1. 2015
investujeme.sk
>> Nech žije kráľ a istoty zašité vo nakúši! (Týždeň vo financiách očami komentátora)
V komentári odvolávka na ekonomický prieskum SOPK a použité niektoré údaje z neho.
TASR
>> OZNÁMENIE: Program ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa <<
Informácia o tom, že minister hospodárstva Pavol Pavlis sa na druhý deň zúčastní na konferencii SOPK
Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015.
27. 1. 2015
TASR
>> P. MIHÓK: Slovensko bude patriť medzi lídrov v hospodárskom raste EÚ <<
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók na konferencii SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v
roku 2015.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Slovensko bude patriť podľa Mihóka medzi lídrov v hospodárskom raste EÚ <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók. + foto predsedu SOPK
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aktualne.sk
>> Slovensko na čele Európy: V ekonomickom raste máme patriť medzi lídrov <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Slovensko bude lídrom hospodárskeho rastu v Európskej únii <<
Agentúrna správa SITA – citovaný predseda SOPK Peter Mihók na konferencii SOPK Očakávaný vývoj
slovenskej ekonomiky v roku 2015.
TASR
>> SOPK: Slovenskí podnikatelia očakávajú ekonomicky horší rok, ako mal byť minulý <<
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič – prezentácia výsledkov
ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v
roku 2015.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Slovenskí podnikatelia očakávajú ekonomicky horší rok <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný
predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič .
Rádio VIVA Metropol, 17.00 hod., Správy
>> Podnikatelia hodnotili ekonomické výsledky za rok 2014 <<
Vyjadrenia predsedu Ekonomického výboru SOPK Ladislava Vaškoviča – prezentácia výsledkov
ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi na konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v
roku 2015.
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Očakávania podnikateľov pre tento rok sú najhoršie od roku 2008 <<
Agentúrna správa SITA uverejnená na jej spravodajskom webe – použité údaje z ekonomického
prieskumu SOPK zverejnené na konferencii SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015.
TASR
>> P. PAVLIS: Stredné Slovensko by mohlo získať strojársku investíciu z Nemecka <<
Citovaný minister hospodárstva Pavol Pavlis na konferencii SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
v roku 2015.
aktualne.sk
>> Nové pracovné miesta na obzore. Slovensko môže získať štyroch veľkých investorov <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný minister hospodárstva Pavol Pavlis na
konferencii SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015.
aktuality.sk
>> Rozvoj ekonomiky a zamestnanosti podľa Pavlisa: Na Slovensku očakávame príchod veľkých
investorov <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný minister hospodárstva Pavol Pavlis na
konferencii SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015.
+ citovaný štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc
JOJ, 17.00 hod., Noviny o 17.00
>> Nová práca <<
Reportáž z konferencie SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: „Podnikatelia žiadajú transparentnosť vo verejnom
obstarávaní, lepšiu podporu pri exportných operáciách a hlavne zmenu v súdnych konaniach.“
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JOJ, 19.30 hod., Noviny TV JOJ
>> Noví investori a ponosy firiem <<
Tá istá reportáž, ktorá bola odvysielaná o 17.00 hod., vrátane vyjadrení predsedu SOPK Petra Mihóka
a doplnená o vyjadrenia šéfov firiem Strojstav CM a Agropartner.
Rádio Slovensko, 18.18 hod., K veci
>> Prognóza vývoja ekonomiky pre tento rok z dielne Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
<<
Diskusná relácia po skončení večerného Rádiožurnálu.
Moderátor: Slovenská obchodná a priemyselná komora dnes predstavila svoju prognózu vývoja
ekonomiky v roku 2015. Na telefónnej linke máme jej spoluautora, riaditeľa Inštitútu hospodárskej politiky
Vladimíra Mariaka.
Telefonát – 10-minútový rozhovor.
etrend.sk
>> Kto neprizná skutočných majiteľov, nemá dostať zákazku od štátu <<
Prečítajte si najdôležitejšie udalosti dňa v skratke TREND.24: Očakávania pre podnikateľov sú najhoršie
od roku 2008 / Microsoftu klesol zisk / Únia schválila ďalší úver Ukrajine
– Zlepšenie podnikateľského prostredia v tomto roku očakáva len jeden z dvadsiatich podnikateľov, päť z
desiatich očakáva stagnáciu a štyria z desiatich očakávajú zhoršenie. Očakávania pre podnikateľské
prostredie sú tak najhoršie od roku 2008, ukázal prieskum SOPK.
Noviny Stredného Považia (03/2015)
>> Strojári majú na trhu práce zelenú <<
Rozhovor s riaditeľkou SOŠ Strojníckej.
Otázka: Od septembra minulého roka získala SOŠ strojnícka osobitný štatút Centra odborného
vzdelávania a prípravy pre strojárstvo. Aké boli kritériá jeho udelenia?
Odpoveď: Tento štatút nám bol udelený rozhodnutím odbornej komisie Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory – 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 jedenástich kritérií, ako je pôsobnosť školy, vybavenosť pre danú skupinu odborov,
partnerská činnosť, kvalita výučby, motivácia žiakov ZŠ i SŠ, učebnice a učebné texty, praktické
vyučovanie žiakov, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, výsledky maturitných a záverečných
skúšok a marketing.
28. 1. 2015
aktuality.sk
>> Pesimistický postoj slovenských podnikateľov: Očakávajú ekonomicky horší rok <<
Agentúrna správa TASR o výsledkoch ekonomického prieskumu SOPK medzi jej členmi, citovaný
predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič – z prezentácie výsledkov na konferencii
Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015.
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Budeme lídrom v hospodárskom raste, tvrdí obchodná komora <<
Agentúrna správa SITA uverejnená na jej spravodajskom webe – citovaný predseda SOPK Peter Mihók
na konferencii SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015.
TASR
>> Držiteľov ocenenia Krištáľové krídlo 2014 spoznáme už o štyri dni <<
Avízo na ďalší ročník ocenenia Krištáľové krídlo, pripomienka, že v predchádzajúcom ročníku mimoriadne
ocenenie získal Peter Mihók, ktorý na začiatku roka 2013 nastúpil na post predsedu Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory.
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teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Držiteľov ocenenia Krištáľové krídlo 2014 spoznáme už o štyri dni <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o tom, že pred rokom
mimoriadne ocenenie v rámci Krištáľového krídla získal Peter Mihók.
pluska.sk
>> Krištáľové krídlo prinesie plejádu umeleckých štýlov <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o tom, že pred rokom mimoriadne ocenenie
v rámci Krištáľového krídla získal Peter Mihók.
29. 1. 2015
Šaľa – Galanta ECHO (01/2015)
>> Stredná odborná škola obchodu a služieb Z. Kodálya 765 Galanta <<
Profil školy, v rámci benefitov alebo znakov kvality zmienka o možnosti získať certifikát SOPK, osvedčenie
SOPK, atď.
TA3, 19.50 hod., Téma dňa
>> Škola a práca <<
Hostia diskusie: minister školstva Juraj Draxler a predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Spomenutá SOPK
v súvislosti s duálnym vzdelávaním.
30. 1. 2015
Plus jeden deň
>> Filantropia je zmyslom môjho života<<
Rozhovor s autorkou a producentkou projektu Krištáľové krídlo Máriou Vaškovičovou.
V rámci prehľadu o doterajších držiteľoch mimoriadnej ceny uvedený tiež predseda SOPK Peter Mihók.
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