SOPK v médiách – september 2013
2. 9. 2013
TA3, 19.50 hod., Téma dňa
>> Začiatok školského roka <<
Hosť v štúdiu: minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič.
Peter Bielik, moderátor: „Takže logicky školy, kde bude málo študentov, jednoducho zaniknú. Je to len
prirodzené.“
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (Smer-SD): „Ale áno, áno, ale, na druhej
strane, a to hovorím veľmi úprimne, pretože zamestnávatelia sa zapojili, nielen zamestnávateľské zväzy,
ktoré máme, ale samozrejme aj Slovenská obchodná a priemyselná komora, živnostnícka komora sa
zapojila do tých projektov, aby sme jasne zadefinovali v jednotlivých regiónoch, a preto sme prijali ten
zákon, aby sa v rade, krajskej rade pre odborné vzdelávanie, hovorím všeobecné vzdelávanie,
zadefinovali odbory, ktoré sa budú učiť od prvej triedy, ktoré tá prax v tom regióne potrebuje, s výhľadom
na tých desať rokov, aspoň minimálne.“
4. 9. 2013
TA3, 21.30 hod., Debata
>> Debata s Dušanom Čaplovičom <<
Otázky na margo stretnutia ministra školstva Dušana Čaploviča so štátnym tajomníkom ministerstva
financií ohľadom štátneho rozpočtu na budúci rok a peňazí pre školstvo.
Martin Strižinec, moderátor: „Samozrejme, reč je o rozpočte, aby to teda už bolo všetkým jasné. Mínus
stopäť miliónom, ak sa nemýlim, máte dostať?“
Dušan Čaplovič, minister školstva (Smer-SD): „No, nemáme duálne vzdelávanie, nemáme to prepojené
cez jednotlivé podniky, kedysi to bolo jednoduchšie, lebo boli podniky štátne, ale mali sme si hneď, keď
sme tu robili tú transformáciu, brať príklad z Nemecka, alebo z Rakúska, nielen tam chodiť, ale aj tieto ich
výsledky čo najrýchlejšie realizovať cez Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, ktorá často bola
vytláčaná bokom a výrazne mohla v tejto oblasti pomôcť, ako pomôže obchodná komora Nemecka, ako
pomáha švajčiarska, ako pomáha rakúska vo vlastnom štáte, alebo vo vlasti, kde sa naozaj odborné
vzdelávanie dostáva na špicu v rámci celého sveta.“
6. 9. 2013
Hospodárske noviny
>> Luxemburčania prinesú viac práce. Na východ <<
Skupina IEE chce nový závod. Vytvorí 150 pracovných miest. Priemyselný park v Kechneci im je malý,
presúvajú tak výrobu s 540 zamestnancami do vedľajšej obce. To však nie je všetko. Podľa starostu obce
Veľká Ida Júliusa Beluscsáka, kde chce luxemburská spoločnosť IEE novú halu, bude firma prijímať 150
nových pracovníkov.
Riaditeľ Košickej RK SOPK Ľudovít Korotnoky hovorí, že sťahovanie závodu v rámci jednej oblasti nie
je úplne neobvyklé. „Za dôvodmi firiem vždy treba hľadať konkrétne, neraz technické či logistické faktory,
ako sa to ukazuje i v tomto prípade,“ povedal. Podstatné podľa neho je, že na Slovensku plánuje ostať
dlhodobo a nesťahuje sa do inej krajiny.
hnonline.sk
>> Luxemburčania prinesú viac práce. Na východ <<
Skupina IEE chce nový závod. Vytvorí 150 pracovných miest. Priemyselný park v Kechneci im je malý,
presúvajú tak výrobu s 540 zamestnancami do vedľajšej obce. To však nie je všetko. Podľa starostu obce
Veľká Ida Júliusa Beluscsáka, kde chce luxemburská spoločnosť IEE novú halu, bude firma prijímať 150
nových pracovníkov.
Riaditeľ Košickej RK SOPK Ľudovít Korotnoky hovorí, že sťahovanie závodu v rámci jednej oblasti nie
je úplne neobvyklé. „Za dôvodmi firiem vždy treba hľadať konkrétne, neraz technické či logistické faktory,
ako sa to ukazuje i v tomto prípade,“ povedal. Podstatné podľa neho je, že na Slovensku plánuje ostať
dlhodobo a nesťahuje sa do inej krajiny.

9. 9. 2013
TASR
>> Nitra: Centrum odborného vzdelávania prepojí vyučovanie s praxou <<
Pri Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej v Nitre dnes slávnostne otvorili Centrum odborného
vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu vyučovania a zároveň čo
najviac prepojiť vzdelávanie s reálnou praxou.
Citovaný predseda predstavenstva Nitrianskej RK SOPK Viliam Ondrejka, podľa ktorého na projekte
pracovali spolu s vedením školy a Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja od roku 2011: „My sme
cítili tlak strojárskych firiem, ktoré sú členovia obchodnej komory, že takéto centrum v tomto regióne
chýba. Takže aj tlakom týchto firiem vznikla potreba jeho vzniku. Vďaka nemu sa samozrejme skvalitní
úroveň štúdia i odbornosť jeho absolventov. Technika a technológie postupujú výrazným tempom
dopredu, takže, myslím si, že aj toto je jeden z krokov ako zachytiť tento trend.“
Transport a logistika, 09/2013
>> Rozporuplný projekt širokorozchodnej železnice <<
Riaditelia železničných spoločností z Ruska, Ukrajiny, Slovenska a Rakúska podpísali nedávno
Memorandum o porozumení pre projekt predĺženia širokorozchodnej železnice až do Viedne. Celkové
náklady na projekt sa odhadujú na 6 mld. €. O definitívnej podobe projektu rozhodne štúduia
uskutočniteľnosti, ktorá sa má zrealizovať do konca tohto roka alebo najneskôr v 1. polovici budúceho
roka.
Citovaný k téme: predseda SOPK Peter Mihók.
11. 9. 2013
TASR
>>Doprava: Podnikatelia v Žilinskom kraji sú nespokojní s tempom výstavby diaľnic<<
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura na tlačovej konferencii: „Na diaľniciach D1 a D3
v Žilinskom kraji sa medzi rokmi 2006 až 2010 a po roku 2012 nezačala žiadna výstavba. „Živnostenská
komora, Združenie podnikateľov Slovenska, Slovensko-kórejský hospodársky výbor a zahraničné komory
sa zhodli, že tunel Višňové – Dubná skala a úsek Svrčinovec – Skalité sú kľúčovými úsekmi. Naše
argumenty opakujeme od roku 2000, keď sa zastavila výstavba na úseku Svrčinovec – Skalité, a od roku
2002, keď sa zastavila výstavba na úseku Višňové – Dubná skala. Kompetentní stále iba deklarujú vôľu
a v praxi sa situácia na spomínaných úsekoch stále zhoršuje.“
Citovaný tiež prvý podpredseda Slovensko-kórejského hospodárskeho výboru SOPK Milan
Vašanič, ktorý na margo súčasného stavu diaľničnej infraštruktúry v Žilinskom kraji pripomenul, že
kórejská automobilka Kia dostala pri príchode na Slovensko prísľub vybudovania diaľnic a ciest a do
dnešného dňa sa nič neudialo.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Podnikatelia v Žilinskom kraji sú nespokojní s tempom výstavby diaľnic<<
Rovnaká agentúrna správa ako predchádzajúca – citovaní riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura a
prvý podpredseda Slovensko-kórejského hospodárskeho výboru SOPK Milan Vašanič k téme
diaľnice v Žilinskom kraji.
13. 9. 2013
transport.sk
>> Podnikatelia v Žilinskom kraji sú nespokojní s tempom výstavby diaľnic <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
14. 9. 2013
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>> Žilinskí podnikatelia nie sú spokojní s tempom výstavby diaľnic v kraji <<
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme, ako odzneli na tlačovej konferencii.

16. 9. 2013
TASR
>> Financie: Grécko chce ekonomiku naštartovať investíciami do firiem a exportu <<
Grécku ekonomiku majú naštartovať nové investície a export. Na otvorenej diskusii, ktorú v Bratislave
zorganizovala SOPK pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Helénskej republiky Karolosa Papuliasa
na Slovensku, to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva pre rozvoj a konkurencieschopnosť Grécka Notis
Mitarachi.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Grécko chce ekonomiku naštartovať investíciami do firiem a exportu <<
Grécku ekonomiku majú naštartovať nové investície a export. Na otvorenej diskusii, ktorú v Bratislave
zorganizovala SOPK pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Helénskej republiky Karolosa Papuliasa
na Slovensku, to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva pre rozvoj a konkurencieschopnosť Grécka Notis
Mitarachi.
17. 9. 2013
hnonline.sk
>> Grécko štartuje ekonomiku. Namiesto šetrenia investuje <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
Hospodárske noviny
>> Menej teórie. To chcú firmy <<
Téma: Duálny systém vzdelávania je v zahraničí bežný. U nás je takmer neznámy.
Citovaná predsedníčka predstavenstva Košickej RK SOPK Mária Grochová: „V spoločnosti
momentálne rezonuje objednávka na prepojenie štúdia na stredných a vysokých školách s praxou vo
firmách.“ Hlavným problémom pri zavádzaní duálneho vzdelávania je individuálnosť a roztrieštenosť,"“
opisuje Grochová a dodáva, že práve to bol dôvod, prečo sa v oblasti informačných a komunikačných
technológií začali firmy spájať. Príkladom je košický klaster IT Valley, ktorý v súčasnosti združuje firmy,
školy a miestne inštitúcie. ,„Úlohou SOPK je zastrešiť prepojenie všetkých troch zložiek a podľa vzoru
nemeckej obchodnej komory vytvoriť nezávislú autoritu pre tento systém vzdelávania.“
18. 9. 2013
Hospodárske noviny
>> Slovensko je v hre o vyše tisíc miest <<
Téma: Investície – Štátna agentúra SARIO v súčasnosti posudzuje 12 projektov. Polovica z nich sú nové
firmy.
Citovaná predsedníčka predstavenstva Košickej RK SOPK Mária Grochová, podľa ktorej východu
chýba takzvané duálne vzdelávanie. V preklade, previazanie škôl a praxe.
hnonline.sk
>> Slovensko je v hre o vyše tisíc miest <<
Ten istý článok ako v printovom vydaní Hospodárskych novín – citovaná predsedníčka predstavenstva
Košickej RK SOPK Mária Grochová.
22. 9. 2013
TASR
>> Košice: Duálne vzdelávanie pomáha študentov uplatniť sa na trhu práce <<
Systém duálneho vzdelávania umožňuje študentom získať praxou vo firmách praktické vedomosti a
zapojeným firmám zároveň vychovať a vyhliadnuť si svojich budúcich pracovníkov. Tento systém začali v
pilotnom projekte vo sfére Informačných a komunikačných technológií (IKT) zavádzať v Košiciach.
Duálne vzdelávanie podporuje Košická RK SOPK, kde nedávno vznikla špeciálna sekcia pre IKT, umelú
inteligenciu a robotiku. Komora spolupracuje so školami, IT firmami, ako aj s Nemeckou obchodnou a
priemyselnou komorou, ktorá má s duálnym vzdelávaním bohaté skúsenosti.
Citovaná predsedníčka predstavenstva Košickej RK SOPK Mária Grochová.

teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Duálne vzdelávanie pomáha študentov uplatniť sa na trhu práce <<
Agentúrna správa o duálnom vzdelávaní a o podpore IKT zo strany SOPK. Komora založila sekciu IKT,
ktorá funguje s celoslovenskou pôsobnosťou pri Košickej RK SOPK.
cas.sk
>> Duálne vzdelávanie pomáha študentom. Firmy si tak môžu zo študentov vychovať špecialistov <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
23. 9. 2013
Žilinské noviny, 38/2013
>> Podnikatelia žiadajú ministerstvo prednostne dostavať diaľničné úseky <<
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura k téme (tlačová konferencia).
24. 9. 2013
sme.sk
>> Podnikatelia žiadajú prednostne dostavať diaľnice <<
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura k téme (tlačová konferencia).
TASR
>> MZVaEZ SR: Pracovná návšteva štátneho tajomníka P. Buriana v ČĽR <<
Avízo na 2-dňovú pracovnú cestu do Číny.
Súčasťou návštevy je aj podpísanie záverečného protokolu 10. zasadnutia Slovensko-čínskej zmiešanej
komisie pre obchodnú a ekonomickú spoluprácu. Sprievodnými akciami sú podnikateľské fórum na
veľvyslanectve SR v Pekingu organizované SARIO v spolupráci s Trade Development Bureau,
zasadnutie Slovensko-čínskeho výboru pre obchod za účasti zástupcov SOPK a Čínskej rady pre
podporu medzinárodného obchodu, ako aj B2B stretnutia medzi zástupcami 25 slovenských spoločností
a ich čínskymi partnermi
26. 9. 2013
TA3, 15.00 hod., Správy
>> Etika pri podnikaní <<
Hosť v štúdiu: predseda SOPK Peter Mihók
Témy: etika v spoločnosti a v podnikaní, Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní – vyhlásenie nového ročníka.
Rádio Slovensko, 12.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Hodnotenie našej konkurencieschopnosti v európskom kontexte <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Rádio Slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Konkurencieschopnosť Slovenska v európskom kontexte <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme – ten istý príspevok, aký odznel o 12.00 hod.

30. 9. 2013
Týždenník pre Záhorie, 39/2013
>> Skvalitniť školu, spojiť ju s praxou <<
SENICA. Dosiahnuť lepšie prepojenie Strednej odbornej školy v Senici so zamestnávateľmi, potrebami
výroby i vysokou školou bolo v stredu 25. septembra cieľom výmeny skúseností partnerov z Tajwanu,
Maďarska, Česka a Slovenska. Na workšope v Senici hľadali spoločnú reč s predstaviteľmi rezortu
školstva, štátnou správou, regionálnymi samosprávami, úradom práce, obchodnou a priemyselnou
komorou, personálnymi agentúrami, firmami z chemického, automobilového priemyslu i partnerskými
školami.
Na workšope sa zúčastnil tiež Miroslav Mihál zo Sekcie regionálneho školstva z ministerstva školstva,
zástupca Trnavského samosprávneho kraja Karol Kunovský, prednosta Obvodného úradu zo Senice
Vladimír Kocourek, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici Ján Kovár, riaditeľka
Trnavskej RK SOPK Eva Tománková a ďalší.
aktuality.sk
>> Študentská podnikateľská cena 2013 <<
Článok o súťaži študentov-podnikateľov, ktorej vyhlasovateľom je JCI-Slovensko (Junior Chamber
International -Slovakia) a SOPK.
Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už
počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ.
Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vyberie reprezentanta Slovenska na svetové
finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri 2013 v USA za účasti významných amerických
podnikateľov. Projekt je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneur Awards“ – najväčšej súťaže pre
študentov-podnikateľov na svete.
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Študentská podnikateľská cena <<
Agentúrna správa o súťaži študentov-podnikateľov, ktorej vyhlasovateľom je JCI-Slovensko (Junior
Chamber International -Slovakia) a SOPK.
Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už
počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ.
Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vyberie reprezentanta Slovenska na svetové
finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri 2013 v USA za účasti významných amerických
podnikateľov. Projekt je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneur Awards“ – najväčšej súťaže pre
študentov-podnikateľov na svete.

