SOPK v médiách
august 2015
4. 8. 2015
Obecné noviny 31/2015, 32/2015
>> Portfólio kompetencií výkonných podpredsedov ZMOS <<
Prehľad pôsobností výkonných podpredsedov. Portfólio kompetencií upravuje ich
agendu s vymedzením oblastí, ktoré budú gestorovať počas celého funkčného
obdobia.
Milan MUŠKA, výkonný podpredseda:
11. Spolupracuje s profesijnými organizáciami pôsobiacimi v územnej samospráve,
najmä s Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy, Asociáciou náčelníkov
mestských a obecných polícií, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí
Slovenska, SOPK a ďalšími v oblastiach jeho pôsobnosti.
TASR
>> Agrofirmy hlásia prepúšťanie, rast počtu zamestnancov plánuje necelá
štvrtina <<
Téma: Slovenské agrofirmy prepúšťajú zamestnancov. Rast ich počtu v budúcom
roku plánuje iba necelá štvrtina (23 %).
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan:
„Počet pracovných miest trvalo znižujeme, v tomto trende budeme pokračovať.
Nesúvisí však s nárastom produktivity práce a s rastom pridanej hodnoty, ale so
sústavným utlmovaním a znižovaním poľnohospodárskej výroby, rastlinnej aj
živočíšnej.“
V záujme efektívneho využitia a ochrany pôdneho fondu na Slovensku sa predseda
Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka prihovára za vytváranie tandemu
vlastníkov pôdy a jej prenajímateľov.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Agrofirmy hlásia prepúšťanie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan,
vyjadrenie predsedu Dozornej rady SOPK Ladislava Dobrodenku:.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Agrofirmy hlásia prepúšťanie <<
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Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan,
vyjadrenie predsedu Dozornej rady SOPK Ladislava Dobrodenku:.
aktuality.sk
>> Agrofirmy hlásia prepúšťanie, rast počtu zamestnancov plánuje necelá
štvrtina <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), citovaný podpredseda
Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan, vyjadrenie predsedu
Dozornej rady SOPK Ladislava Dobrodenku:.
sme.sk
>> Agrofirmy hlásia prepúšťanie, rast počtu zamestnancov plánuje necelá
štvrtina<<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan,
vyjadrenie predsedu Dozornej rady SOPK Ladislava Dobrodenku:.

8. 8. 2015
Nový čas
>> Zomrela, keď išla zachraňovať životy <<
Téma: Špičková lekárka gastroenterológie Ivana Mačugová (+ 50) tragicky zahynula
cestou do práce. Lekárka, ktorú vyhľadávali pacienti na severe Slovenska ako
odborníčku.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura: „Stál som po tej hromadnej
havárii pri Čadci v kolóne najmenej polhodinu a museli sme úsek obchádzať. Pri
Čadci je veľká intenzita dopravy a k tragédiám dochádza často. Majú ich na svedomí
tí, ktorí úseky diaľnice v roku 1999 pozastavili.“
cas.sk
>> Pacienti sa Ivany († 50) nedočkali: Lekárku zlisoval kamión <<
Tá istá správa ako predošlá, uverejnená na webe denníka. Citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

9. 8. 2015
TASR
>> Vznikajúci hornonitriansky klaster chce združovať podniky i školy <<
Malé a stredné podniky z oblasti chemického či gumárenského odvetvia, ako i školy
má ambíciu združovať aktuálne vznikajúci priemyselný klaster na hornej Nitre. Jeho
vznik iniciovali Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra a Trenčianska regionálna
komora SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Vznikajúci hornonitriansky klaster chce združovať podniky i školy <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, zmienka o Trenčianskej RK SOPK.
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24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Vznikajúci hornonitriansky klaster chce združovať podniky i školy <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, zmienka o Trenčianskej RK SOPK.

10. 8. 2015
hn.hnonline.sk
>> Farmári: Radšej nové stroje ako ľudia <<
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK a generálny riaditeľ
spoločnosti Agropartner Vladimír Chovan: .„Niektoré kapacity v našej firme už
vôbec nevyužívame, napríklad sme ukončili produkciu zemiakov, takže
špecializované sklady, stroje, triediace a baliace linky sú využité na nulu.“
Hospodárske noviny
>> Farmári: Radšej nové stroje ako ľudia <<
Ten istý článok ako predošlý, uverejnený v printovom vydaní denníka HN. Citovaný
podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK a generálny riaditeľ spoločnosti
Agropartner Vladimír Chovan.

11. 8. 2015
aktualne.sk
>> Rusko sa odstrihne od západných zdravotných pomôcok. Vrátane
kondómov <<
Téma: – Ruské úrady plánujú obmedziť dovoz zdravotníckych pomôcok, neskôr aj
liekov zo zahraničia.
Nielen zdravotnícke pomôcky, ale aj lieky sa vyvážajú zo Slovenska do Ruska. Podľa
zoznamu SOPK patria medzi takýchto exportérov napríklad firmy Mediprogress,
Nicolaus Leather, Slovadent či Slovmed. Export potvrdil pre Aktuálne.sk aj popredný
výrobca zdravotníckych pomôcok na Slovensku Protetika
Pravda
>> Slovenským výrobkom ide v Grécko karta <<
Téma: Aj keď zadlžené Grécko musí prijímať drastické úsporné opatrenia, zdá sa, že
na záujem o výrobky zo Slovenska to vplyv nemá. Dopyt aj po "slovenských"
produktoch ochabol najmä v krízovom roku 2008.
SOPK v južanskej krajine neeviduje sťažnosti ani informácie o problémoch našich
podnikateľov.
Citovaný riaditeľ Útvaru Európskej únie SOPK Juraj Paľa: „Intenzívnejšie hlasy
zaznievali a zaznievajú skôr v súvislosti s embargom na Ruskú federáciu a tam sme
podnikali kroky aj na medzinárodnej úrovni v rámci Európskeho združenia
obchodných a priemyselných komôr Eurochambres, ktoré združuje zhruba 1 300
obchodných komôr zastupujúcich záujmy približne 14 miliónov firiem.“
pravda.sk
>> Slovenským výrobkom ide v Grécko karta <<
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Ten istý článok, uverejnený na webe denníka, citovaný riaditeľ Útvaru Európskej
únie SOPK Juraj Paľa.

12. 8. 2015
Roľnícke noviny
>> Firmy hlásia prepúšťanie <<
Téma: Slovenské agrárne firmy skôr prepúšťajú zamestnancov. Rast ich počtu v
budúcom roku plánuje iba necelá štvrtina firiem (23 percent).
Prevzaté agentúrne správy TASR z 4. a 10. 8. 2015, citovaný podpredseda
Agropotravinárskej sekcie SOPK a generálny riaditeľ spoločnosti Agropartner
Vladimír Chovan, vyjadrenie predsedu Dozornej rady SOPK Ladislava
Dobrodenku:

14. 8. 2015
aktuality.sk
>> Potraviny môžu zdražieť, hoci tohtoročná úroda bola nadpriemerná <<
Téma: Ceny potravín utlmí dobrá tohtoročná úrada. Začiatkom budúceho roka by
sme sa však mali pripraviť na zdražovanie.
Zníženie DPH na vybrané potraviny o 10 % je jedným z opatrení druhého sociálneho
balíčka ľavičiarov. Malo by sa zaviesť pri mlieku, masle, chlebe, pečive a všetkých
druhoch čerstvého mäsa. Napriek zníženiu dane o 10 % nezlacnejú však všetky
potraviny o celú desatinu, ako by sa mohlo zdať, preto bude dopad nižšej DPH len
minimálny.
Citovaný predseda SOPK Peter MIhók: „Zníženie DPH by sa určite malo prejaviť v
cene výrobkov, u ktorých sa má DPH znížiť. Vzhľadom na to, že ide o základné
potraviny, bude to mať pozitívny dopad na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, u
ktorých sa môže adekvátne zvýšiť kúpna sila.“

17. 8. 2015
TASR
>> MV SR: Pri novele zákona o cestnej premávke neustúpilo viacerým
pripomienkam <<
Téma: Novela zákona o cestnej premávke pôjde na rokovanie vlády s rozpormi.
Ministerstvo vnútra nevyhovelo viacerým zásadným pripomienkam.
Možnosť ovplyvniť podobu chystanej novely bola od 29. 6. do 17. 7. Za ten čas bolo
vznesených viac ako 130 pripomienok, z toho takmer 40 zásadných. Ministerstvo
nevyhovelo Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komore, hlavnému mestu Bratislava ani verejnosti.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> MV SR: Pri novele zákona o cestnej premávke neustúpilo viacerým
pripomienkam <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, zmienka o SOPK.
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24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> MV SR: Pri novele zákona o cestnej premávke neustúpilo viacerým
pripomienkam <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, zmienka o SOPK.
sme.sk
>> Pri novele cestného zákona ministerstvo neustúpilo viacerým
pripomienkam <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o SOPK.

18. 8. 2015
FUN Rádio, 6.00 hod., Headliny
>> Rezort vnútra nevyhovel viacerým pripomienkam k novele zákona o cestnej
premávke <<
Rovnaká téma ako v predchádzajúci deň: Ministerstvo vnútra nevyhovelo viacerým
pripomienkam k novele zákona o cestnej premávke. Novelu pripomienkovalo hlavné
mesto Bratislava, zamestnávatelia, aj Slovenská obchodná a priemyselná
komora. Žiadali napríklad, aby kamionisti mohli na diaľniciach predbiehať aspoň od
polnoci do piatej rána. Ministerstvo nevyhovelo. Cyklisti zasa žiadali sprísniť
parkovanie na chodníkoch, ako aj zrušenie povinnosti nosiť ochranné prvky. Ani tieto
pripomienky ministerstvo neakceptovalo.

22. 8. 2015
TASR
>> Zamestnávatelia nie sú spokojní s financovaním systému duálneho
vzdelávania <<
Téma: Od tohto školského roka sa spúšťa systém duálneho vzdelávania.
Zamestnávateľské zväzy a združenia zavedenie duálneho systému vzdelávania na
Slovensku vítajú, pretože v ňom vidia veľký prínos pre budúci rozvoj krajiny a nástroj
na zníženie nezamestnanosti mladých.
Na potrebu riešiť financovanie systému poukazujú aj SOPK, AZZZ SR či RÚZ.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Zamestnávatelia nie sú spokojní s financovaním systému duálneho
vzdelávania <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, zmienka o SOPK.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Zamestnávatelia nie sú spokojní s financovaním systému duálneho
vzdelávania <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, zmienka o SOPK.
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openiazoch.zoznam.sk
>> Zamestnávatelia nie sú spokojní s financovaním systému duálneho
vzdelávania <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o SOPK.
aktualne.sk
>> Zamestnávatelia nie sú spokojní s financovaním systému duálneho
vzdelávania <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o SOPK.
sme.sk
>> Štartuje systém duálneho vzdelávania, zamestnávatelia nie sú spokojní
s financovaním <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), zmienka o SOPK.

23. 8. 2015
aktuality.sk
>> Za bratislavskú čističku platia rakúske obce štyrikrát menej ako domáci <<
Téma: Na petržalskú čistiareň odpadových vôd je napojených aj 5 pohraničných
rakúskych obcí. Spoločnosť, ktorá spravuje ich kanalizáciu, platí Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti oveľa menej ako Bratislavčania.
Citovaný hovorca BVS Alexander Buzinkay: „Prebiehajú dve konania pred
Rozhodcovským súdom SOPK, ktorých predmetom je odplata za služby
poskytované BVS rakúskym obciam. Výšku sumy ani ďalšie podrobnosti nemôžeme
potvrdiť, nakoľko súd v predmetnej veci ešte nerozhodol a o detailoch nechceme
vopred informovať.“
Rádio Slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Záujem zahraničných investorov o Slovensko <<
Téma: Zahraniční investori vložili minulý rok do Európy najviac peňazí v histórii. Za
305 mld. USD sa urobilo vyše 4 300 investičných projektov, ktoré priniesli takmer
176-tisíc nových pracovných miest. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti EUI. Investori
mali väčší záujem aj o Slovensko. V minulom roku sem prišlo o tretinu viac projektov
ako rok predtým.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: „Ale čo je také špecifikum Slovenska,
ktoré ja osobne vidím, je silná flexibilita pracovnej sily, v tomto možno predčíme
mnohé aj susedné krajiny. Naši ľudia vedia rýchlejšie vyhovieť špecifickým
podmienkam investorov z rôznych krajín.“
Rádio Slovensko, 22.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Záujem zahraničných investorov o Slovensko <<
Tá istá téma ako v Rádiožurnále o 18.00 hod., vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka.
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24. 8. 2015
TASR
>> Na veľtrhoch Styl a Kabo v Brne patrilo Slovensko k najväčším
vystavovateľom <<
„Zo Slovenska je na veľtrhu Styl 17 firiem a na veľtrhu Kabo päť. V samostatnej
expozícii je 13 firiem a 4 sú v spoločnej expozícii SOPK. Zastúpenie Slovenska je
celkove na ploche 400 m2, z toho asi štvrtina je na veľtrhu Kabo. Sú to stabilizované
veľtrhy s potenciálom budúceho rastu,“ povedal pre TASR tajomník sekcie
textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu z Trenčianskej RK
SOPK Ľudovít Mičuda.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Na veľtrhoch v Brne patrilo Slovensko k najväčším vystavovateľom <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, citovaný tajomník sekcie textilného, odevného, kožiarskeho a
obuvníckeho priemyslu z Trenčianskej RK SOPK Ľudovít Mičuda.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Na veľtrhoch v Brne patrilo Slovensko k najväčším vystavovateľom <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, citovaný tajomník sekcie textilného, odevného, kožiarskeho a
obuvníckeho priemyslu z Trenčianskej RK SOPK Ľudovít Mičuda.

25. 8. 2015
SME
>> O duálne vzdelávanie majú najväčší záujem strojári <<
Téma: Od septembra sa prví stredoškoláci na stredných odborných školách budú
pripravovať na povolanie podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
Ponuku od zamestnávateľov však žiaci zatiaľ naplno nevyužili.
Na potrebu riešiť financovanie systému poukazujú aj Slovenská obchodná a
priemyselná komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení či
Republiková únia zamestnávateľov
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR) Zaradenie: Školský servis
>> Zamestnávatelia nie sú spokojní s financovaním duálneho vzdelávania <<
Téma: Začína sa duálne vzdelávanie. Zamestnávateľské zväzy a združenia
zavedenie duálneho systému vzdelávania na Slovensku vítajú, pretože v ňom vidia
veľký prínos pre budúci rozvoj krajiny a nástroj na zníženie nezamestnanosti
mladých.
Na potrebu riešiť financovanie systému poukazujú aj SOPK, AZZZ SR či RÚZ.

26. 8. 2015
Pravda
>> Exportéri do Číny sú zatiaľ spokojní <<
Téma: Slovenské firmy obchodujúce s Čínou sa zatiaľ nemajú čoho obávať. Snaha
krajiny preorientovať svoju ekonomiku na západný model, v ktorom výrobu
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nepodporuje len export, ale aj domáca spotreba, vyvolala na akciových burzách po
celom svete paniku. Situácia je zatiaľ v slovenských firmách, ktoré exportujú do Číny,
pokojná. V niektorých prípadoch môžu čínske problémy dokonca zlepšiť situáciu
slovenských podnikateľov.
Citovaný riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar:: „Ešte je
skoro hovoriť o dopadoch na slovenské podniky. Zatiaľ situácia v Číne nemá dosahy
ani na veľké nadnárodné firmy. Ak nastane nejaký útlm, tak príde s oneskorením.“
pravda.sk
>> Slovenskí exportéri do Číny sú zatiaľ spokojní <<
Ten istý článok uverejnený na webe denníka, citovaný riaditeľ Útvaru
medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar.

28. 8. 2015
Korzár
>> O duálne vzdelávanie majú najväčší záujem strojári <<
Od septembra sa prví stredoškoláci na stredných odborných školách budú
pripravovať na povolanie podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
Ponuku od zamestnávateľov však žiaci zatiaľ naplno nevyužili.
Na potrebu riešiť financovanie systému poukazujú aj SOPK, AZZZ SR či RÚZ.

29. 8. 2015
TASR
>> PODBREZOVÁ: Rodina železiarov oslavovala 175. výročie, ŽP blahoželal aj
premiér <<
Téma: Od momentu položenia základného kameňa podbrezovských železiarní
uplynulo 175 rokov. Železiarne Podbrezová si významné jubileum pripomenuli v
piatok (28. 8.) na futbalovom štadióne v Podbrezovej so zamestnancami a ich
rodinami, ale aj bývalými pracovníkmi, ktorí sú už na dôchodku. Pozvanie prijalo
takmer 10-tisíc ľudí.
Pri príležitosti životného jubilea generálneho riaditeľa Vladimíra Sotáka na oslavách
ocenil predseda SOPK Peter Mihók zlatou medailou SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Železiarne Podbrezová oslavovali 175. výročie, blahoželal aj premiér <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Železiarne Podbrezová oslavovali 175. výročie, blahoželal aj premiér <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom
webe, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
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