SOPK v médiách
máj 2016
1. 5. 2016
hlavnespravy.sk
>> Má byť matka pri dieťati doma, alebo dieťa pri matke v práci? Kollár: Ani pracovníčky v banke
nekoja v práci <<
Téma: Má byť matka pri dieťati doma, alebo dieťa pri matke v práci? Na margo problému v parlamente,
kde poslankyňa Simona Petrik chcela pracovať s dieťaťom, kojencom.
Informácia o tom, že S. Petrik viedla neziskovú organizáciu Platforma žien, ktorej ambíciou bolo
reprezentovať jednotný hlas všetkých žien voči zákonodarnej a výkonnej moci na Slovensku.
Podporovateľmi platformy sú okrem amerického veľvyslanectva aj zástupcovia Európskej Komisie na
Slovensku, Americká obchodná komora, Bratislavská RK SOPK, Združenie podnikateľov Slovenska,
Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o. a ďalší.
2. 5. 2016
TASR
>> Slovenskí podnikatelia pomôžu pri realizácii programov UNESCO <<
Avízo pred návštevou generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej v SR a jej stretnutím s členmi
Predstavenstva SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „UNESCO realizuje projekty, ktoré zasahujú aj do podnikania.
SOPK sa bude po dohode zameriavať na oblasť, ktorá sa volá Voda pre život, to znamená všetko, čo sa
týka dodávok vody, čističiek, distribúcie, zavlažovacích systémov. Tieto projekty sa realizujú pod značkou
UNESCO najmä v afrických krajinách, kde Slovensko, tak ako aj bývalé Československo, má skúsenosti
v tejto oblasti“.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Slovenskí podnikatelia pomôžu pri realizácii programov UNESCO <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Slovenskí podnikatelia pomôžu pri realizácii programov UNESCO <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

hlavnespravy.sk
>> Slovenskí podnikatelia pomôžu pri realizácii programov UNESCO <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

egoodvill.sk
>> Online marketing je svetovládca... Neveríte? Príďte, presvedčíme vás! <<
Pozvánka na biznis klub Marketing Day, ktorý sa zameriava na good practices a diskusiu manažérov z
oblasti riadenia, marketingu a obchodu. Každoročne ho poriada Vzdelávacie a konferenčné centrum
INTENZÍVA.
Zmienka o SOPK, ako účastníkovi, ktorý sa už v Intenzíve školil.
3. 5. 2016
Oravské noviny (Zaradenie: SLOVENSKO – čo sa nepostavilo)
>> Bystrické more a cesty na Orave <<
Nádrž nevydržala
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Obec Snežnica už vyše päť rokov čaká na odstránenie odtrhnutej nádrže. V
októbri 2010 nevydržala prítoky vody počas povodne, pred ktorou mala obec uchrániť. Povodne spôsobili
škodu za milión eur. Výstavbu retenčnej nádrže zabezpečovalo v roku 2009 ministerstvo
pôdohospodárstva. Zo záverov posudku vyplynulo, že nádrž nebola postavená v súlade s projektom.
Konanie prebieha pred Rozhodcovským súdom SOPK.

Noviny Stredného Považia
>> Bystrické more a cesty na Orave <<
Tá istá téma ako v Oravských novinách, zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
Obecné noviny
>> Prvý rok duálneho systému vzdelávania priniesol pozitívne zmeny <<
Systém duálneho vzdelávania má za sebou už čoskoro svoj prvý školský rok.
Informácia o stretnutí na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sa hovorilo o doterajších
skúsenostiach so systémom duálneho vzdelávania. Zmienka o tom, že medzi prítomnými boli aj
zástupcovia SOPK.
5. 5. 2016
TASR
>> Generálnu riaditeľku UNESCO I. Bokovu čaká na Slovensku dvojdňový program <<
Agentúrna správa – prehľad programu generálnej riaditeľky UNESCO na Slovensku. Informácia o tom, že
sa stretne aj s predsedom SOPK Petrom Mihókom, s ktorým má hovoriť o podpore slovenských
podnikateľov pri realizácii programov UNESCO.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Generálnu riaditeľku UNESCO čaká na Slovensku dvojdňový program <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Zmienka o predsedovi SOPK
Petrovi Mihókovi.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Generálnu riaditeľku UNESCO čaká na Slovensku dvojdňový program <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Zmienka o predsedovi SOPK
Petrovi Mihókovi.
aktuality.sk
>> Generálnu riaditeľku UNESCO Irinu Bokovu čaká na Slovensku dvojdňový program <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
hlavnespravy.sk
>> Generálnu riaditeľku UNESCO Bokovu čaká na Slovensku dvojdňový program <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
TASR
>> P. MIHÓK: Pokuty za nerešpektovanie kvót sú absurdným krokom <<
Stanovisko: Rozhodnutie Európskej komisie predložiť návrh na zavedenie pokút za nerešpektovanie kvót
na prijímanie migrantov jednotlivými členskými krajinami sa dá hodnotiť ako absurdný krok voči občanom
Európskej únie.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> MIHÓK: Pokuty za nerešpektovanie kvót sú absurdným krokom <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
+ foto predsedu SOPK
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> MIHÓK: Pokuty za nerešpektovanie kvót sú absurdným krokom <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
+ foto predsedu SOPK
netky.sk
>> Mihók: Pokuty za nerešpektovanie kvót sú absurdným krokom, Brusel nemá žiadnu víziu <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

hlavnespravy.sk
>> Peter Mihók: Pokuty za nerešpektovanie kvót sú absurdným krokom <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók. + foto predsedu SOPK

6. 5. 2016
TASR
>> P. MIHÓK: SOPK a UNESCO by mohli spolupracovať v oblasti vody a cestovného ruchu <<
Agentúrna správa TASR po rokovaní predsedu SOPK Petra Mihóka s generálnou riaditeľkou UNESCO
Irinou Bokovou. Informácia o tom, že stretnutie vyústi do memoranda o spolupráci medzi UNESCO
a SOPK, ktoré Peter Mihók podpíše do jesene v Paríži.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> SOPK a UNESCO by mohli spolupracovať v oblasti vody a cestovného ruchu <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

+ foto predsedu SOPK Petra Mihóka
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SOPK a UNESCO by mohli spolupracovať v oblasti vody a cestovného ruchu <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

netky.sk
>> Mihók: SOPK a UNESCO by mohli spolupracovať v oblasti vody a cestovného ruchu <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

7. 5. 2016
Rádio Lumen, 17.30 h., Infolumen
>> Generálna riaditeľka UNESCO sa v rámci návštevy Slovenska stretla aj s ministrom školstva <<
Sumár návštevy generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej na Slovensku. Informácia o tom, že sa stretla
aj s členmi Predstavenstva SOPK.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> I. BOKOVA: Do systému vzdelávania je potrebné priniesť nové prvky <<
Okrem informácií o rokovaní Iriny Bokovej s ministrom školstva zmienka o tom, že počas návštevy
Slovenska diskutovala s predsedom SOPK Petrom Mihókom o možnostiach spolupráce slovenských
podnikateľov v rámci projektov UNESCO.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR) – Zaradenie: Slovensko
>> I. BOKOVA: Do systému vzdelávania je potrebné priniesť nové prvky <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) uverejnená na jej spravodajskom portáli v sekcii Slovensko.
Zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR) – Zaradenie: Školský servis
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) uverejnená na jej spravodajskom portáli v špecializovanej sekcii
Školský servis. Zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.

10. 5. 2016
TASR
>> Vyjadrenie: ÚV SR: Zintenzívňujú sa slovensko-ukrajinské aktivity v rámci projektov
Cezhraničnej spolupráce <<
Téma: Cezhraničná spolupráca SR a Ukrajiny je u nás podporovaná aj z prostriedkov Nórskeho
finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády SR. V rámci nej je v celkovej sume 10 878 290
€ podporených 33 projektov, ktoré prispievajú k spoločnému ekonomickému, hospodárskemu, kultúrnemu
rozvoju či rozvoju cestovného ruchu pohraničia oboch krajín.
Jedným z nich je projekt Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej
spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou. Avízo na jednu z aktivít projektu – dvojdňové podujatie
Mukačevo biznis fórum. Informácia o tom, že partnerom podujatia je aj Prešovská RK SOPK.

STV Dvojka, 15.54 hod., Hírek – správy
>> Maďarský národný dom obchodu usporiadal konferenciu s cieľom pomôcť podnikateľom <<
Téma: Konferencia o aktuálnych marketingových trendoch a využívaní internetu, ktorú s s cieľom pomôcť
malým a stredným maďarským podnikateľom na Slovensku usporiadal v spolupráci s Maďarskoslovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Maďarský národný dom obchodu.
11. 5. 2016
Roľnícke noviny
<< Záujem o nákup pozemkov <<
Téma: Záujem o nákup poľnohospodárskej pôdy má v súčasnej dobe veľká väčšina poľnohospodárskych
spoločností a družstiev. Veľa z nich by tiež uvítalo možnosť využitia a rekonštrukcie starších družstevných
objektov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q1/2016 spracovanej
analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest.
Situáciu komentuje predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
12. 5. 2016
Považské ECHO
<< Duálny systém priniesol zlepšenie dochádzky aj študijných výsledkov <<
Hodnotenie prvého roka fungovania systému duálneho vzdelávania v Trenčianskom kraji. Informácia
o tom, že na stretnutí, kde sa v prítomnosti trenčianskeho župana hodnotilo, boli aj zástupcovia SOPK.
Odpady
>> Študentská firma Manson dostala ocenenie za projekt dokovacej stanice z recyklovaného
materiálu <<
Správa o tom, že na Zhromaždení delegátov SOPK sa udeľovalo ocenenie TOP študentský tím
Aplikovanej ekonómie. Pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka ocenili študentský tím Manson z
Gymnázia na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom za dokovaciu stanicu na mobilné telefóny.
Zmienka o tom, že JA Slovensko v spolupráci s SOPK ocenenie udeľuje každoročne študentskej firme na
základe výsledkov jej celoročnej práce, účasti a umiestnení na súťažiach, tvorivého a inovatívneho
prístupu pri riadení firmy.
17. 5. 2016
TASR
>> OZNÁMENIE: Mukačevo biznis fórum o obchodnom potenciáli pohraničia Slovenska a Ukrajiny
<<
Avízo na dvojdňové podujatie Mukačevo biznis fórum, ktorého cieľom je podporiť rozvoj obchodných a
investičných vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, vrátane prezentácie
obchodného potenciálu a investičnej atraktivity Mukačeva a okolia. Informácia o tom, že jedným
z partnerov podujatia je aj SOPK.
Kilometer
>> Z činnosti Združenia <<
Informácie z činnosti združenia sú z posledného 43. zasadnutia prezídia v starom zložení a prvých dvoch
stretnutí novozloženého prezídia.
Úlohy vo vnútri združenia:
Pravidelne vyhodnocovať spoluprácu s partnerskými organizáciami, ktorých je združenie členom (AZZZ,
SOPK, ZAP, ZAD...).
Kilometer
>> Úspešná revalidácia kurzu Fiata Diploma pre SR <<
Téma: Zväz logistiky a zasielateľstva SR v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací kurz
ZASIELATEĽSTVO – Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetovej
asociácie zväzov zasielateľov.
Informácia o tom, že na kurze prednášajú aj zástupcovia SOPK.

19. 5. 2016
Hospodárske noviny
>> Chcete mať prácu? Zapojte sa do duálneho vzdelávania <<
Téma: Ako vyzerá situácia pre začiatkom druhého roka fungovania systému duálneho vzdelávania,
servisné informácie, ako majú postupovať školy, študenti i firmy.
Citovaný tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliam Gonda.
TASR
>> R. Auxt: Úsek D3 Svrčinovec – Skalité začnú vodiči využívať na konci tohto roka <<
Téma: Situácia na stavbe 12-kilometrového úseku diaľnice – obhliadka za účasti slovenského veľvyslanca
v Poľsku a poľského na Slovensku.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Po najvyššom stredoeurópskom moste budú môcť vodiči prejsť koncom roka <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján
Mišura.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Po najvyššom stredoeurópskom moste budú môcť vodiči prejsť koncom roka <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján
Mišura.

netky.sk
>> R. Auxt: Úsek D3 Svrčinovec – Skalité začnú vodiči využívať na konci tohto roka <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

aktualne.sk
>> Časť diaľnice Svrčinovec – Skalité otvoria ešte tento rok. Bude mať aj jedno prvenstvo <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

hlavnespravy.sk
>> Auxt: Úsek D3 Svrčinovec – Skalité začnú vodiči využívať na konci tohto roka <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

TV Markíza, 19.00 hod. Televízne noviny
>> Spojenie s Poľskom <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe: Na poľskej strane je diaľnica D3 už takmer hotová, na našej
chýba ešte veľa. Ale pracuje sa na plné obrátky, niektoré úseky budú hotové dokonca predčasne už o pár
mesiacov.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
TV JOJ, 19.30 hod. Noviny TV JOJ
>> Na našom najvyššom moste <<
Tá istá téma – Po dokončení bude mať diaľnica D3 obrovský význam pre prepojenie Poľska a Slovenska a
to najmä pre tranzitnú dopravu. Dnes si ju boli pozrieť veľvyslanci.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
parlamentnelisty.sk
>> Sulík (SaS): Naša AGENDA 2020 bola viacnásobne vyhodnotená ako najlepší ekonomický
program <<
Autorský text R. Sulíka:
Naša AGENDA 2020 bola viacnásobne vyhodnotená ako najlepší ekonomický program (hodnotenie
INESS, INEKO, HPI). Z nej sme vybrali 40 návrhov, ktoré nemajú žiaden dopad na štátny rozpočet a dajú
sa realizovať ihneď a ktoré sme predložili do parlamentu (tak, ako sme našim voličom sľúbili). Týchto 40
návrhov sme konzultovali prakticky so všetkými zamestnávateľskými zväzmi (SOPK, RÚZ, AZZZ, ZPS), s
odborármi aj s niektorými politikmi. Ani raz som sa nestretol s výhradou k odbornosti, naopak, všetci
(odborári čiastočne) nám potvrdili, že tieto návrhy citeľne zlepšia podnikateľské prostredie.

21. 5. 2016
parlamentnelisty.sk
>> Cigániková (SaS): Drucker vs. vládny valec <<
Komentár na margo 40 návrhov SaS, ktoré podľa strany zlepšia podnikateľské prostredie. Kritika smerom
k predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, ktorý podľa autorky tieto návrhy kritizuje, hoci pred voľbami ich
chválil. Pripomienka, že tieto návrhy boli prerokované s podnikateľmi a zamestnávateľmi, medzi nimi aj
s SOPK.
22. 5. 2016
TA3, 11.00 hod. V politike
>> Nezamestnanosť a podnikanie <<
Nedeľná diskusná relácia, hostia: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a poslankyňa za
SaS Jana Kiššová.
Otázka (ne)novelizácie Zákonníka práce: J. Richter: To bola prvá základná debata budúcich koaličných
partnerov, že sme si vyjasnili základné postoje k tým rozhodujúcim legislatívnym normám, vrátane
Zákonníka práce. Dohoda bola koaličných partnerov taká, že teraz nie je prioritou otvárať Zákonník práce,
naopak, vývoj z hľadiska politiky zamestnanosti a ekonomiky je dobrý, v konečnej miere SOPK nás
požiadala, že by nebolo dobré často otvárať Zákonník práce, s čím sa asi zhodneme.
24. 5. 2016
Turčianske noviny
>> Cesta k rodičom – to je dnes základ duálneho vzdelávania <<
Téma: Spoločnosť Ecco Slovakia Martin pripravila na pôde firmy ďalšie stretnutie, ktorého hlavnou témou
bolo duálne vzdelávanie. Informácia o tom, že na stretnutie prišli aj zástupcovia Žilinskej RK SOPK.
Žilinský večerník
>> Bulharský film Lekcia <<
Avízo na celotýždňové podujatie Staromestské slávnosti, v rámci neho na debatu v rámci cyklu Café
Európa o perspektíve rozvoja cestnej infraštruktúry v SR s dôrazom na sieť diaľnic a rýchlostných ciest a
so špeciálnym zreteľom na žilinský región. Diskutovať budú riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura a
Ľubomír Palčák (Výskumný ústav dopravný).
Žilinský večerník
>> Žilinu spojí s Varšavou niekoľko unikátnych stavieb <<
Reportáž zo Svrčinovca, zo stavby úseku diaľnice D3 do Poľska. Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK
Ján Mišura.
25. 5. 2016
Hospodárske noviny
>> Firmám treba pomôcť. Rozvíjať svoje podnikanie <<
Celá novinová strana venovaná etike v podnikaní v súvislosti s Veľkou cenou SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní. Oslovené firmy, ktoré získali Veľkú cenu alebo Čestné uznanie SOPK za
etiku v podnikaní.
TASR
>> SOPK: Záujem podnikateľov z regiónu Bratislavy a Budapešti o spoluprácu rastie <<
Informácie o rokovaní Bratislavskej RK SOPK so zástupcami Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej
komory. Na podujatí sa podľa Bratislavskej RK SOPK zúčastnili najmä malí podnikatelia

TASR
>> PRIEMYSEL: MH SR ocenilo najlepšie inovatívne riešenia slovenských firiem <<
Počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre si Cenu ministra hospodárstva SR prevzali víťazi troch
kategórií venovaných výrobkovým inováciám, technologickým inováciám a inováciám služieb.
Víťazov jednotlivých kategórií 9. ročníka súťaže vyberala z 24 súťažných prihlášok hodnotiaca komisia
zložená zo zástupcov ministerstva hospodárstva, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry,
ministerstva školstva, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného
vlastníctva SR, SOPK a Slovenského živnostenského zväzu
30. 5. 2016
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> NEF a MMV: Potrebujeme ústavný zákon o výdavkoch na obranu <<
Téma: Podnet predstaviteľov združenia NEF Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru,
adresovaný predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi a vláde SR.
Je najvyšší čas venovať pozornosť vlastnej štátnej aj národnej existencii a jej obrane. Z hľadiska
nevojenských funkcií vojny sa musíme pozrieť aj na moderné funkcie štátu pri zabezpečovaní vlastnej
suverenity. O tom hovorí dokument, s obsahom ktorého súhlasili a podporujú ho členovia združenia NEF
Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru (MMV) zo SR: nasleduje menný zoznam
vrátane predsedu SOPK Petra Mihóka.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> NEF a MMV: Potrebujeme ústavný zákon o výdavkoch na obranu <<
Tá istá správa uverejnená na spravodajskom portáli tlačovej agentúry TASR, zmienka o predsedovi
SOPK Petrovi Mihókovi.

