SOPK v médiách – apríl 2014
1. 4. 2014
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Plusy a mínusy regiónu <<
Príloha Investície do regiónov, tentoraz o Trenčianskom kraji, zmienka, že zdrojom informácií bola aj
SOPK.
Špecifická podpora exportu domácich výrobcov v regióne priamo neexistuje s výnimkou aktívnej činnosti
regionálnej obchodnej komory SOPK, ktorá sa aktívnym prístupom snaží získať štátnu podporu do
regiónu, prípadne informačným servisom. Citovaný riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.
2. 4. 2014
webnoviny (spravodajský portál agentúry SITA)
>> Ekonomická misia pokračuje <<
Agentúrna správa agentúry SITA uverejnená na jej spravodajskom portáli – o stretnutí profesora Štefana
Kassaya s Petrom Mihókom, predsedom SOPK. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie trvalejšej
spolupráce v rámci misie ekonomickej diplomacie, obchodných misií a obchodných fór organizovaných
SOPK a prehodnotiť aj možnosti užšej spolupráce v šírení slovenských produktov a tiež produktov
duševnej práce, v ktorej sa profesor Kassay angažuje už niekoľko rokov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
+ FOTO
Noviny Poprad (13/2014)
>> Poľsko – obchodný a investičný partner <<
Pozvánka na konferenciu, ktorá sa bude konať v rámci Podtatranských výstavných trhov Tatra expo,
organizátorom je Prešovská RK SOPK, kontakt na konkrétneho človeka.
7. 4. 2014
RÁDIO SLOVENSKO, 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> EP: Zrušenie dovozných ciel s Ukrajinou <<
Téma: Europarlament schválil zrušenie 98 % dovozných ciel s Ukrajinou. Solidárny krok by mal
východnému susedovi Slovenska pomôcť ušetriť takmer pol miliardy eur. Slovenský priemysel má však
obavy z vývozu lacného tovaru a zníženia ziskov. Od premiéra vraj budú žiadať kompenzácie z
eurofondov.
Redaktor: Zástupcovia slovenského priemyslu vnímajú zrušenie ciel s obavami. Problémy môžu mať podľa
predsedu SOPK Petra Mihóka oceliari, poľnohospodári a potravinári. Nejde pritom len o to, že by sa na
domáci trh dostalo množstvo lacných výrobkov z východu. V hre je aj obchod s tretími krajinami, ktoré
môžu o drahšie slovenské produkty stratiť záujem. „Určite budeme hovoriť s premiérom na túto tému,
určite na úrovni SOPK budeme uvažovať o podpore myšlienky, aby firmy, ktoré preukázateľne budú
postihnuté týmto opatrením, dostali kompenzáciu z prostriedkov Európskej únie.“
10. 4. 2014
TASR
>> Obchodné a priemyselné komory krajín V4 sa dohodli na intenzívnejšej spolupráci <<
Predsedovia obchodných a priemyselných komôr krajín V4 podpísali v Budapešti Memorandum o
porozumení medzi Českou hospodárskou komorou, Maďarskou obchodnou a priemyselnou komorou,
Poľskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
V memorande komory krajín V4 zdôrazňujú, že ich krajiny nemôžu byť konkurencieschopné bez silnej
priemyselnej základne. Nové technológie dramaticky zmenili ekonomiku. Preto industrializácia a inovácie
majú zásadný význam. Komory krajín V4 podporujú a budú povzbudzovať svoje vlády, aby rozvíjali
priemyselné odvetvia, ktoré môžu významne prispieť k zvýšeniu zamestnanosti.

Revue priemyslu (04/2014)
>> Dobre pripravení na prax <<
V školskom roku 2013/14 budú prvýkrát maturovať stredoškoláci v odbore Logistika na Strednej
priemyselnej škole v Martine.
Škola získala súhlas od ministerstva školstva na začatie experimentálneho overovania študijného odboru
Logistika v roku 2009. Pre jeho zavedenie získala aj odporúčania od Technickej univerzity v Košiciach, od
Komory logistických audítorov v Martine, ako aj od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
11. 4. 2014
PRAVDA
>> Ľudia na sviatky plnia chladničky <<
Blížiace sa veľkonočné sviatky znamenajú pre mnohých ľudí, že naplnia svoju chladničku najviac v roku.
Hoci aj na Vianoce si ľudia dožičia dosť rôznych dobrôt, časť výdavkov vtedy radšej investujú do darčekov
ako potravín. „Zato pri príprave veľkonočných sviatkov jednoznačne veľkoryso míňajú peniaze na
potraviny. Tržby za potraviny oproti bežným mesiacom roka rastú o 30 %,“ hovorí Adrián Ďurček z SOPK.
pravda.sk
>> Ľudia na sviatky plnia chladničky <<
Ten istý článok ako v printovom vydaní denníka, tentoraz na jeho webe, citovaný Adrián Ďurček z SOPK.
12. 4. 2014
RÁDIO SLOVENSKO, 12.10 hod. Sobotné dialógy
>> Eurofondy <<
Slovensko čelí hrozbe dočasného pozastavenia možnosti čerpať eurofondy. Únia totiž vzniesla
pripomienky na základe vlaňajšieho auditu projektov financovaných z eurofondov. Reálnosť hrozby nám
potvrdil aj podpredseda vlády pre investície. O námietkach Bruselu však bude naša vláda ešte vyjednávať.
Slovensko má pritom s využívaním mnohomiliardových eurofondov chronické problémy a patrí medzi
päticu najhorších štátov EÚ v úspešnosti ich čeprania. Z vyše jedenásťapolmiliardového balíka sa nám
doteraz podarilo vyčerpať len necelých 53 %. Kritici navyše poukazujú na to, že eurofondy zvyšujú mieru
korupcie a krivia slobodné trhové prostredie.
Hosť v štúdiu: Miroslav Lopata, odborník na eurofondy, Premier Consulting
Rozhovor zo záznamu: Ľubomír Vážny, vicepremiér pre investície
Zmienka o tom, že podľa SOPK eurofondy krivia trhové prostredie.
14. 4. 2014
Týždenník pre Záhorie (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
S novelou vyhlášky o stredných školách prichádzajú nové, atraktívne odbory. Rezort školstva tak reaguje
na výsledky experimentálneho overovania a požiadavky zamestnávateľov.
Novela umožňuje absolventovi učebného odboru „autoopravár – elektrikár“ možnosť pokračovať v štúdiu v
nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore „strojárstvo – podnikanie a služby“. Ide o úpravu vykonanú
na základe požiadavky SOPK.
NITRIANSKE NOVINY (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Ten istý článok ako predošlý – o novele vyhlášky o stredných školách, zmienka o tom, že na základe
požiadavky SOPK sa urobila vo vyhláške úprava.
Naše Novosti (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Ten istý článok ako predošlý – o novele vyhlášky o stredných školách, zmienka o tom, že na základe
požiadavky SOPK sa urobila vo vyhláške úprava.

Týždeň na Pohroní (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Ten istý článok ako predošlý – o novele vyhlášky o stredných školách, zmienka o tom, že na základe
požiadavky SOPK sa urobila vo vyhláške úprava.
TRENČIANSKE NOVINY (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Ten istý článok ako predošlý – o novele vyhlášky o stredných školách, zmienka o tom, že na základe
požiadavky SOPK sa urobila vo vyhláške úprava.
TRNAVSKÉ NOVINY (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Ten istý článok ako predošlý – o novele vyhlášky o stredných školách, zmienka o tom, že na základe
požiadavky SOPK sa urobila vo vyhláške úprava.
Noviny Stredného Považia (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Ten istý článok ako predošlý – o novele vyhlášky o stredných školách, zmienka o tom, že na základe
požiadavky SOPK sa urobila vo vyhláške úprava.
gemerland.sk
>> Posvietili si na internetové stránky predávajúce letenky a ubytovanie <<
V rámci celoeurópskeho prešetrovania zameraného na tento segment sa preskúmalo 552 webových
stránok. Je zarážajúce, že až pri 382 stránkach sa našli porušenia európskych pravidiel na ochranu
spotrebiteľa! Zistenia SOI:
3) Vo všeobecných obchodných podmienkach, sa v jednom bode nachádzalo ustanovenie, podľa ktorého
spory o platnosť, výklad alebo zrušenie uvedených zmluvných vzťahov budú riešené pred
Rozhodcovským súdom SOPK v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov.
Domnievame sa, že ide o neprijateľnú podmienku.
15. 4. 2014
TOPOĽČIANSKE NOVINY (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Článok o novele vyhlášky o stredných školách, ktorý bol deň predtým uverejnený vo viacerých
regionálnych médiách. Informácia o tom, že novela umožňuje absolventovi učebného odboru „autoopravár
– elektrikár“ možnosť pokračovať v štúdiu v nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore „strojárstvo –
podnikanie a služby“. Ide o úpravu vykonanú na základe požiadavky SOPK.
Senec – Pezinok (14/2014)
>> Nové študijné odbory pre stredoškolákov <<
Ten istý článok ako predošlý – o novele vyhlášky o stredných školách, zmienka o tom, že na základe
požiadavky SOPK sa urobila vo vyhláške úprava.
TASR
>> SOPK: Delegáti zhodnotili rok 2013 a stnaovili si ciele na rok 2014 <<
Agentúrna správa zo Zhromaždenia delegátov SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók (vystúpenie
v rámci slávnostnej časti zhromaždenia, hodnotenie stavu slovenskej ekonomiky) .
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Delegáti zhodnotili rok 2013 a stnaovili si ciele na rok 2014 <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) – uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók (vystúpenie v rámci slávnostnej časti zhromaždenia, hodnotenie stavu slovenskej ekonomiky) .
banky.sk
>> Podnikateľské prostredie neprispieva k ekonomickému rastu <<
Prevzatá agentúrna správa SITA zo Zhromaždenia delegátov SOPK, kde okrem iného odznelo aj
hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Citované vyjadrenia k téme.

TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Veľkú cenu SOPK za rok 2013 si odnášajú dve spoločnosti <<
Súčasťou slávnostnej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK bolo vyhlásenie výsledkov súťaže
Veľká cena SOPK a vyhlásenie výsledkov súťaže Junior Achievement Slovensko, neziskovej organizácie
– TOP študentský tím aplikovanej ekonómie.
Veľkú cenu SOPK za rok 2013 si odnášajú dve spoločnosti, a to Samsung Electronics Slovakia, s. r. o.,
Galanta a Železiarne Podbrezová, a. s., Podbrezová.
TASR
>> OZNÁMENIE: Eurofondy z OPD pomáhajú naštartovať slovenskú ekonomiku <<
Správa z vystúpenia štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka na Zhromaždení delegátov
SOPK.
InStore (02/2014)
>> Slovak Retail Summit 2014 <<
18. ročník konferencie o obchode a marketingu 29. – 30. 4. 2014, hotel DOUBLETREE BY HILTON,
Bratislava BUDÚCNOSŤ TVORÍME DNES
Z programu:
30. 4. 2014
Workshop I. – Má spolupráca potenciál, alebo sa preceňuje
– Pôsobenie mechanizmov voľného trhu na vidieku nedokázalo nahradiť vzájomnú spoluprácu – Vladimír
Chovan, podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK
17. 4. 2014
etrend.sk
>> Pri zlepšovaní podnikateľského prostredia víťazí byrokracia <<
Ministri dostali tento týždeň na rokovaní kabinetu domáce úlohy. Všetky sa týkajú opatrení, ktoré by mali
zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.
Jeho zhoršovanie je faktom. Konštatuje to aj správa o stave podnikateľského prostredia v SR, ktorou sa
vláda zaoberala v stredu.
Kriticky hodnotila podmienky podnikania aj SOPK na tohto týždňovom zhromaždení delegátov. „Komora
nepovažuje kvalitu podnikateľského prostredia a snahu vlády o jej zlepšenie za adekvátne pre
zabezpečenie primeraného ekonomického rastu, a tým aj konkurencieschopnosti Slovenska,“ povedal
predseda SOPK Peter Mihók.
Svedčia o tom aj výsledky ekonomického prieskumu SOPK za rok 2013.
Komora ešte v roku 2012 predložila návrh vlastných opatrení.
20. 4. 2014
etrend.sk
>> Vlaky RegioJet majú jazdiť aj z Bratislavy do Košíc <<
4 x 24 alebo čo sa stalo v slovenskej ekonomike v treťom aprílovom týždni
Utorok 15. apríla
Podnikateľské prostredie nie je podľa SOPK adekvátne
SOPK nepovažuje kvalitu podnikateľského prostredia a snahu slovenskej vlády o jej zlepšenie za
adekvátne pre primeraný ekonomický rast. Konštatovalo to zhromaždenie delegátov SOPK. Podľa komory
o tom svedčia aj výsledky ekonomického prieskumu za rok 2013, podľa ktorého je podnikateľské
prostredie hodnotené nepriaznivo, horšie ako v roku 2012. Hospodárska politika vlády z hľadiska podielu
pozitívnych hodnotení je na tom horšie ako v čase vyvrcholenia krízy v roku 2009. Zhromaždenie
delegátov však ocenilo úsilie vlády o konsolidáciu verejných financií a znižovanie zadlženosti, ktoré podľa
nich prispelo k zlepšeniu pozície SR na finančných trhoch, čo pozitívne ovplyvnilo podnikanie.
SOPK požaduje zjednodušenie odvodového systému a následne zníženie odvodového zaťaženia pre
právnické osoby.

21. 4. 2014
brezno.dne24.sk
>> Veľkú cenu SOPK za rok 2013 si odniesli Železiarne Podbrezová. Za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní <<
Prevzatá agentúrna správa TASR zo Zhromaždenia delegátov SOPK, kde vyhlásili výsledky súťaže Veľká
cena SOPK.
25. 4. 2014
Rádio FRONTINUS, 11.00 hod. Regionál Rádia Frontinus
>> Žilinská RK SOPK, Krajská hospodárska komora Zlínskeho kraja i Moravskosliezskeho kraja,
Združenie pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Morave a Slovensko-kórejský hospodársky výbor vydali
spoločné memorandum <<
V memorande žiadajú urýchlene začať financovať a dobudovať cestné úseky na území 3 štátov Európskej
únie ako súčasť hlavných a doplnkových trás a navrhovaných dopravných koridorov Via Eurasia, Czech –
Slovakia a Via Adriatica Baltica. Má sa tak diať v záujme podpory vytvárania podmienok pre ekonomický
rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Zmienka o Žilinskej RK SOPK.
GoodWill (05/2014)
>> Zodpovedná politika v zložitom prostredí <<
Z vystúpenia prezidenta I. Gašparoviča na Zhromaždení delegátov SOPK (15. 4. 2014).
28. 4. 2014
TASR
>> OZNÁMENIE: Seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu <<
Avízo na seminár, na ktorom spolupracuje okrem iných aj Nitrianska RK SOPK.
„Účelom seminárov, ktorých prvé dve kolá sa konali v Prešove a Žiline, je najmä posilniť a zefektívniť
komunikáciu medzi ministerstvom hospodárstva, jeho agentúrami a podnikateľmi z jednotlivých krajov, a to
predovšetkým prostredníctvom ich priamej interakcie a komunikácie,“ povedal štátny tajomník ministerstva
hospodárstva P. Pavlis.
29. 4. 2014
HOSPODÁRSKENOVINY (Zaradenie: Názory a analýzy)
>> Potrebujeme menej regulácie, viac motivácie <<
Text predsedu SOPK Petra Mihóka (ako signatára asociačnej dohody EÚ Slovenská republika) k 10.
výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie.
TASR
>> G. ZAVVOS: V európskych voľbách treba skoncovať s novým druhom nacionalizmu <<
Z vystúpenia poradcu pre právne záležitosti EK Georgiosa Zavvosa na seminári SOPK pri príležitosti 10.
výročia vstupu SR do Európskej únie.
TASR
>> ŽILINA: Možnosti českého trhu dnes spoznávali slovenskí podnikatelia <<
Agentúrna správa TASR o tom, že obchodný radca veľvyslanca Českej republiky Jaroslav Kalfiřt hovoril v
Žiline o možnostiach expandovania slovenských podnikateľov do Česka.
Riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura doplnil, že cieľom konzultačného dňa je oboznámiť slovenských
podnikateľov so situáciou v ČR a podnikateľským a investičným prostredím v tejto krajine. „Pretože od 1.
januára 2014 je v Česku v platnosti nový Občiansky zákonník. A totálne zmenil niektoré veci, čo sa týka
spoločenských zmlúv, akciových spoločností a iných vecí v Obchodnom zákonníku, ktoré sú platné v
Českej republike. To sa týka aj slovenských podnikateľov.“
zilina.dnes24
>> Zaujímavá návšteva v Žiline. Naši podnikatelia spoznávali možnosti expandovania za hranice <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

KORZÁR (98/2014) (Zaradenie: Denník prešovského kraja)
>> Keňanom chutí naša slivka a páčia sa slovenské dievčatá <<
Až z Kene pricestovali do Prešova víťazi súťaže v príprave odevov. Ako skonštatovali, Slovensko má
krásne ženy a tie zatienili aj africkú módu.
Hlavným dôvodom stretnutia bola práca kenských a prešovských školákov na príprave odevov. Ich modely
mohli Prešovčania zhliadnuť počas nedávnej prehliadky celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala v
prešovskom PKO. Model, ktorý získal mimoriadnu cenu SOPK, bol výsledkom spolupráce. Materiál prišiel
z Kene, módne odevy vznikli pod rukami slovenských autorov.
korzar.sme.sk (Zaradenie: Spravodajstvo – Prešov)
>> Keňu a Slovensko vraj spájajú podobné povahy <<
Ten istý článok ako v printovom vydaní Korzára, teraz na webe, zmienka o mimoriadnej cene SOPK.
HOSPODÁRSKE NOVINY (Zaradenie: Investície do regiónov)
>> Bratislava „kradne“ Trnave odborníkov <<
HNClub v Trnave v spolupráci s Trnavskou RK SOPK
Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj regiónu, nedostatok kvalifikovaného personálu a migrácia
mladých za prácou do zahraničia. To sú podľa Evy Tománkovej, riaditeľky Trnavskej RK SOPK,
najväčšie nedostatky podnikania v tomto kraji. K stáliciam, na ktoré podnikatelia neustále poukazujú
naprieč celým Slovenskom a treba ich urgentne riešiť, patrí zlepšenie vymožiteľnosti práva, riešenie
problémov v súdnictve či zvýšenie kvality a etiky podnikania.
30. 4. 2014
HOSPODÁRSKE NOVINY (Zaradenie: HNClub)
>> Veľkí investori o kraj nemajú záujem <<
HNClub v Trnave v spolupráci s Trnavskou RK SOPK
DISKUSIA HNCLUBU
Ako vnímate situáciu v podnikaní rodinných firiem?
Eva Tománková, riaditeľka Trnavskej RK SOPK: Nemáme skúsenosti s rodinnými firmami. Tie fungujú
skôr v poľnohospodárskej brandži, takže to je skôr otázka na potravinársku komoru. Pri SOPK máme
platformu pre mladých podnikateľov, ktorá sa volá Mladý podnikateľ, ktorý za symbolický poplatok 33 eur
môže čerpať všetky služby, čo čerpajú ostatní podnikatelia. Ešte som chcela zareagovať na projekty EÚ
pre malé a stredné podniky. Za úlohu sme si dali viac sa angažovať. Doteraz sme členov informovali o
výzvach, ale najnovšie budeme pomáhať aj pri vypracúvaní projektov. Robiť projekty je mravčia práca, a
ak by som bola podnikateľom, zrejme by som ju nerobila
HOSPODÁRSKE NOVINY (Zaradenie: HNClub)
>> Do regiónu mieri práca pre dvesto ľudí <<
HNClub v Trnave v spolupráci s Trnavskou RK SOPK
„Rodičia by mali viesť deti od základných škôl, aby si vyberali aj odborné školy," povedala riaditeľka
Trnavskej RK SOPK Eva Tománková s tým, že aj ich inštitúcia sa snaží pôsobiť ako prostredník medzi
firmami a školami. Napriek problémom trnavský región ostáva pre investorov lákadlom
+ FOTO
Diskusné fórum HNRegióny moderoval šéfredaktor HN Peter Vavro (tretí zľava). Hosťami boli Miroslav
Trnka (zľava), Marcela Töröková, Ondrej Jakubec, Eva Tománková a Marián Cipár.
HOSPODÁRSKE NOVINY (Zaradenie: HNClub)
>> TOP výroky HNClubu
Rodičia by mali viesť deti od základných škôl, aby si vyberali aj odborné školy. Eva Tománková, SOPK

