SOPK v médiách – jún 2014
2. 6. 2014
ŽILINSKÉ NOVINY (21/2014)
>> Absolventi SOŠ stavebnej v Žiline sa lúčili <<
Na slávnostnom vyraďovaní sa okrem žiakov, rodičov a pedagógov zúčastnil aj personálny riaditeľ
Váhostavu Matúš Hanušovský, riaditeľ Strednej školy požiarnej ochrany v Považskom Chlmci Ivan Lupták
a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Stošesť maturantov si prevzalo maturitné vysvedčenia, osvedčenia k výučnému listu, ktoré udeľuje SOPK
maturantom študijných odborov, ktorý dosiahli v praktickej a teoretickej časti maturitnej skúšky vynikajúce
výsledky.
3. 6. 2014
KYSUCKÉ NOVINY (21/2014)
>> Absolventi SOŠ stavebnej v Žiline sa lúčili <<
Ten istý článok, ktorý bol deň predtým uverejnený v Žilinských novinách. Zmienka o účasti riaditeľa
Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru na slávnostnom vyraďovaní absolventov a o osvedčení k výučnému
listu, ktoré udeľuje SOPK.
9. 6. 2014
STV DVOJKA, 21.00 hod. Správy a komentáre
>> Duálne vzdelávanie má pomôcť aj firmám <<
Vzniká takzvaný duálny systém stredoškolského vzdelávania. Žiaci budú chodiť na prax priamo do firiem.
Za svoju prácu dostanú aj mzdu. Zamestnávateľov budú motivovať daňové úľavy.
Hosť v štúdiu: výkonný riaditeľ Asociácie spoločností IT priemyslu Slavomír Terezka a na telefóne hovorca
ministerstva školstva Michal Kaliňák
Diskusia aj o elektrotechnických odboroch, informácia M. Kaliňáka, že skupinu študijných odborov, ktorá
sa orientuje na elektrotechniku, gestoruje SOPK a odporúčanie S. Terezkovi, aby – keďže vyjadril záujem
– kontaktoval SOPK a spoločne žiadali rezort o vytvorenie podskupiny študijných odborov zameraných na
IT priemysel.
The Slovak Spctator (22/2014)
>> Samsung, others get ethics award <<
SAMSUNG Electronics Slovakia in Galanta and Železiarne Podbrezová in Podbrezová won the Grand Prix
of the Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK) for following ethical principles when doing
business. Their representatives accepted the prizes during a general assembly of the SOPK in Bratislava
on April 15, the TASR newswire reported. A total of 14 companies joined the 12th edition of the
competition.
10. 6. 2014
SLOVENKA (23/2014)
>> „TROJCHLAPOVÉ“ gastronomické ochutnávanie <<
Rád sa nechávam INŠPIROVAŤ
Rozhovor s prezidentom Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory Oszkárom Világim (o
maďarskej kuchyni a vzťahu k jedlu).
Maďarská kuchyňa má bohatú tradíciu a vynikajúce meno vo svete. Aj preto sa Slovensko-maďarská
obchodná a priemyselná komora rozhodla ako organizátor konferencie Gas(z)tronómia '14 predstaviť v
Bratislave 12. júna maďarskú gastronomickú špičku.

11. 6. 2014
RÁDIO SLOVENSKO 12.00 hod. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Podľa správy Európskej komisie eurofondy na turizmus čerpali za posledných 7 rokov aj firmy, ktoré na
ne nemuseli mať nárok <<
Ministerstvo financií zistenia preveruje.
Takto pridelené eurofondy, zvlášť v odvetví cestovného ruchu, sú prekliatím, konštatuje Peter Mihók,
predseda SOPK: „Prekliatie je to vtedy, keď skutočne to ničí podnikateľské prostredie, keď niekto postaví
hotel z európskych prostriedkov a druhý hotel, ktorý stojí o dve ulice ďalej, bol postavený z vlastných
finančných prostriedkov. Vtedy je to z hľadiska konkurencie prekliatie.“
16. 6. 2014
TASR
>> ŠKOLSTVO: Spojená škola v Novákoch a firmy z regiónu budú užšie spolupracovať <<
Podporu odborného vzdelávania a následné lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce by mala získať
po Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom aj Spojená škola v Novákoch. Zabezpečiť by to malo
podpísanie Memoranda o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy medzi školou, jej
zriaďovateľom Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a firmami z chemického priemyslu.
Dubnická SOŠ, TSK, Zväz automobilového priemyslu SR, Regionálna komora SOPK a 18
zamestnávateľov z regiónu podpísali memorandum o spolupráci koncom mája, podpísaná je tiež zmluva
so spoločnosťou PSL, a. s. v Považskej Bystrici a SOŠ strojníckou v Považskej Bystrici. Podobná
spolupráca by sa mohla v budúcnosti realizovať aj v iných školách v kraji.
17. 6. 2014
TASR
>> BRATISLAVA: V rámci projektu EKOprofit zaviedli firmy 185 úsporných opatrení <<
V Bratislave slávnostne ukončili projekt EKOprofit Bratislava, ktorého cieľom je pomôcť malým a stredným
podnikom zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať ich prevádzkové náklady. Ide o
spoločnú rakúsko-slovenskú iniciatívu, na ktorej participovali slovenské firmy rôznej veľkosti.
Okrem spoločnosti Denkstatt na projekte spolupracovali Slovenská obchodná a priemyselná komora
(SOPK), Slovak Business Agency (SBA), Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Magistrát mesta
Viedeň. Iniciatívu podporil aj Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je posilniť hospodársku a
sociálnu súdržnosť v rámci Európskej únie (EÚ).
19. 6. 2014
openiazoch.zoznam.sk
>> Podnikatelia založili iniciatívu na zlepšenie justície <<
Trinásť podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú
iniciatívu, ktorou chce podnikateľská komunita reagovať na zhoršujúci stav justície, vyššiu mieru korupcie
a netransparentný legislatívny proces na Slovensku.
Súčasťou iniciatívy je napríklad aj PAS, SOPK, RÚZ, ale aj Slovenská banková asociácia či AZZZ SR.
etrend.sk
>> Podnikateľov spojil zlý stav justície, Ficovi poslali list <<
Tá istá správa (SITA) ako predchádzajúca, zmienka o tom, že súčasťou iniciatívy na zlepšenie justície je aj
SOPK.
21. 6. 2014
PRAVDA
>> Vinea ani v štyridsiatke nepozná premožiteľa <<
Najslávnejšie československé nealkoholické nápoje Kofola a Vinea štvrťstoročie po páde komunizmu stále
patria k lídrom domáceho trhu.
„Súperom Viney bola najmä maďarská Márka. Pracoval som vtedy v podnikoch reštaurácií a zakrátko sme
Márku prestali objednávať. Vinea jej jednoducho nedala šancu, čo možno spôsobila aj pesnička Elánu.
Idol mládeže Jožo Ráž vtedy spieval Mám Vineu rád," spomína si na nástup populárneho nealkoholického
nápoja obchodník Adrián Ďurček, ktorý dnes pracuje v SOPK. Za vtedajším i súčasným úspechom Viney
vidí Ďurček úprimné presvedčenie spotrebiteľa, že pije zdravý nealkoholický nápoj.

23. 6. 2014
pravda.sk
>> Vinea ani v štyridsiatke nepozná premožiteľa <<
Ten istý článok ako v printovom vydaní pred dvoma dňami, tentoraz na webe, citovaný Adrián Ďurček
z SOPK.
dopravnespolocnosti.sk
>> Gebrüder Weiss je držiteľom certifikátu EKOprofit <<
Spoločnosť Gebrüder Weiss si prevzala certifikát v rámci projektu EKOprofit Bratislava 2012 – 2014.
Týmto ocenením sa zaväzuje, že prispeje k zlepšeniu životného prostredia v regióne Bratislava a Trnava.
Hlavným partnerom je spoločnosť Denkstatt. Ďalšími partnermi sú magistrát mesta Bratislava, SOPK,
magistrát mesta Viedeň a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Projekt bol
zavedený vo viacerých štátoch Európy, ako sú Španielsko, Maďarsko, Srbsko či Rakúsko.
24. 6. 2014
transport.sk
>> Gebrüder Weiss je držiteľom certifikátu EKOprofit <<
Tá istá správa ako predošlá, zmienka o tom, že jedným z partnerov projektu EKOprofit je SOPK.
eulog.sk
>> Gebrüder Weiss je držiteľom certifikátu EKOprofit <<
Tá istá správa ako predošlá, zmienka o tom, že jedným z partnerov projektu EKOprofit je SOPK.
hnporadna.hnonline.sk
>> Bystrica? Pre nás je to ďaleko, tvrdí gigant Amazon <<
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová: „Neviem, kto ponúkol Amazonu
Banskú Bystricu, pretože od začiatku bolo jasné, že umiestnenie tohto logistického centra, ktoré by malo
obsluhovať hlavne český a rakúsky trh, tu nie je vhodné.“
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Bystrica? Pre nás je to ďaleko, tvrdí gigant Amazon <<
Ten istý článok ako predošlý, tentoraz v printovom vydaní denníka, citovaná riaditeľka Banskobystrickej
RK SOPK Marína Spirová.
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Hľadajme investorov, ale slovenských <<
Názor odborníka
Pre HN píše riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová.
TURČIANSKE NOVINY (24/2014)
>> Martinsko-žilinská delegácia v Číne <<
Zástupcovia Žilinskej župy spolu s predstaviteľmi mesta Martin, zástupcami Žilinskej RK SOPK, Krajskej
organizácie cestovného ruchu a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine navštívili Čínu.
Významným krokom potvrdenia naďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu bol podpis dohody medzi Žilinskou
RK SOPK a obchodnou komorou mesta Ningbo.
hnonline.sk
>> Slovensko stojí pred veľkým problémom. Budú chýbať státisíce ľudí <<
Kostra našej ekonomiky, priemyselné firmy, budú mať čoskoro nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.
Každoročne totiž do dôchodku odíde 33-tisíc zamestnancov priemyselných firiem. Naopak, zo škôl vyjde
ročne len 5-tisíc absolventov. „O pár rokov môžeme mať veľký problém," povedala riaditeľka
Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová na regionálnom HN Clube, ktorý hľadal odpoveď na vysokú
nezamestnanosť v banskobystrickom regióne.
+ ďalšie citácie
+ FOTO

hnonline.sk
>> V Banskej Bystrici zarábajú menej ako vo Zvolene <<
Lídri biznisu a zástupcovia štátu diskutovali v sliačskom hoteli Kaskády o tom, ako zlepšiť ekonomickú
situáciu a podnikateľské prostredie v regióne.
+ FOTO – okrem iných aj riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová
TASR
>> OZNÁMENIE: Štátny tajomník P. Burian sa stretol s predstaviteľmi Teheránskej obchodnej komory pre
priemysel, baníctvo a poľnohospodárstvo <<
Agentúrna správa o tom, že na pozvanie Bratislavskej RK SOPK pricestovali na Slovensko zástupcovia
Teheránskej obchodnej komory pre... Delegáciu prijal aj štátny tajomník MZV P. Burian.
25. 6. 2014
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Zvolen je v hre o investíciu IT giganta <<
Nadnárodný IT gigant Hewlett-Packard zvažuje, že sa usídli v banskobystrickom regióne. Prácu by našla
stovka ľudí.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová.
+ FOTO - okrem iných aj riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spirová
26. 6. 2014
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Africký kontinent sa dostáva do popredia záujmu investorov <<
Agentúrna správa o zasadnutí Výkonného výboru Svetovej komorovej federácie, ktoré sa prvýkrát v histórii
Medzinárodnej obchodnej komory uskutočnilo v subsaharskej Afrike – v Ugande. Citovaný predseda
SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Africký kontinent sa dostáva do popredia záujmu investorov <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená na jej spravodajskom portáli, citovaný predseda SOPK
a predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók .
finweb.hnonline.sk
>> Investori našli nový raj. Na čiernom kontinente <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá, citovaný predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Africký kontinent sa dostáva do popredia záujmu investorov <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predošlá, citovaný predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Peter Mihók.
30. 6. 2014
The Slovak Spectator (24/2014)
>> New capital not to be taken for granted <<
Spectator staff
THOUGH Denmark and Slovakia are similar in size and population, Denmark is a highly innovative country
with a sophisticated system of promotion and branding, which Slovakia can learn from. Slovakia benefits
from Danish investments, which bring expertise and new jobs, and are diversified and spread out among
the regions. But with other countries eyeing Danish investments, there is room for Slovakia to improve as
an investment destination. „Denmark, as a comparatively very similar country, has one of the best and
most sophisticated systems [in terms of] its investment environment, exports and branding in general,"
Juraj Paľa, director of the EU department of the Slovak Chamber of Commerce and Industry
(SOPK), told The Slovak

sme.sk (Zaradenie: Kysuce – Spravodajstvo)
>> Nádrž slúži ako dôkazový materiál <<
Problém s utrhnutou nádržou v Snežnici možno považovať doslova za kuriózny. Obec čaká 4 roky na jej
odstránenie. Zatiaľ sa tak nestalo, pretože musí rozhodnúť súd. Nádrž, ktorá je „dôkazovým materiálom“,
musí zatiaľ zostať na mieste.
Konečný verdikt by mal dať Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v
Bratislave.
Týždeň (27/2014)
>> Nemecký štandard <<
Nemecké obchodné právo je možné v určitom rozsahu využívať na Slovensku už dnes. Ak zmluvný
obchodný vzťah obsahuje tzv. cudzí prvok, môžu si zmluvné strany zvoliť rozhodné právo podľa vzájomnej
dohody - aj nemecké. Ak takýto cudzí medzinárodný (nemecký) prvok zmluva neobsahuje, aj tak sa
možno vyhnúť slovenským súdom - voľbou rozhodcovského alebo arbitrážneho súdu. Podnikatelia v
špeciálnych ekonomických zónach si tak v otázkach obchodného práva budú môcť záväzne a výlučne
vybrať kvalitný arbitrážny súd sídliaci vo Viedni, Mníchove, Frankfurte nad Mohanom či ďalších mestách,
ale aj rozhodcovský súd v danej zóne, respektíve pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (s
účasťou starostlivo zvolených kvalitných slovenských a nemeckých sudcov).

