SOPK v médiách
február 2017
1. 2. 2017
Rádio Regina Bratislava, 12.00 h., Žurnál Rádia Regina
>> Stručne z domova – Nedostatok pracovných síl v Žilinskom kraji <<
Téma: Podnikatelia a firmy v Žilinskom kraji pociťujú akútny nedostatok pracovných síl v strojárstve,
automobilovom priemysle, stavebníctve a tiež v drevárskom priemysle..
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
Rádio Slovensko, 14.00 h., Správy
>> Nedostatok pracovnej sily v Žilinskom kraji <<
Tá istá téma ako na Rádiu Regina, vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
6. 2. 2017
Hospodárske noviny
>> Firmy, otestujte si etické správanie <<
Článok na tretinu novinovej strany, ktorý pripomína blížiaci sa termín uzávierky prihlášok do súťaže Veľká
cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
profit.sme.sk
>> Čo prináša podnikateľom elektronická komunikácia <<
Téma: Povinnosť komunikovať so štátom elektronicky mali štatutári firiem už od začiatku roka. O presun
termínu povinnosti komunikovať so štátom elektronicky žiadala podpredsedu vlády Petra Pellegriniho
SOPK. Jej predseda Peter Mihók v liste napísal, že podnikatelia oceňujú prínos elektronických schránok.
Žilinské noviny
>> V oblasti informačných technológií a priemyselnej informatiky patria k špičke <<
Rozhovor s riaditeľom Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.
Zmienka o tom, že v minulom roku škola bola úspešne certifikovaná Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou a ako jediná v kraji môže používať označenie Centrum odborného vzdelávania a
prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku. „Chápeme to ako ocenenie našej kvalitnej
práce. Prináša nám to marketingové výhody pri získavaní záujmu žiakov a štúdium u nás“, konštatoval
riaditeľ.
7. 2. 2017
Kysucké noviny
>> V oblasti informačných technológií a priemyselnej informatiky patria k špičke <<
Ten istý rozhovor s riaditeľom Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste,ktorý bol deň predtým uverejnený
v Žilinských novinách.
Zmienka o tom, že v minulom roku škola bola úspešne certifikovaná Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou a ako jediná v kraji môže používať označenie Centrum odborného vzdelávania a
prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku.
Kysucké noviny
>> Stredná odborná škola technická v Čadci má už 55-ročnú históriu <<
Profil školy.
Od roku 2010 má škola štatút Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú
kovospracúvaciu výrobu, ktoré získala za kvalitu prípravy a vzdelávania žiakov v technických odboroch.
Pre školu i verejnosť je to značka vysokej kvality.
Absolventi strojárskych a elektrotechnických odborov, ktorí úspešne absolvujú štúdium a dosiahnu
príslušnú úroveň na záverečných a maturitných skúškach získajú k svojim dokladom o vzdelaní aj
osvedčenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

8. 2. 2017
Profit
>> Ekonomická univerzita <<
Profil Ekonomickej univerzity v Bratislave – rozhovor s rektorom prof. Ferdinandom Daňom.
Absolventi EUBA zastávali a zastávajú významné pozície v SR aj v zahraničí. K známym absolventom
možno zaradiť napr. M. Kováča, prvého prezidenta SR, bývalých ministrov financií SR, všetkých
guvernérov NBS (napr. I. Šramka, J. Makúcha), súčasných ministrov (napr. P. Kažimíra, P. Plavčana, P.
Žigu). Medzi predstaviteľov bankového sektora, podnikateľského života či iných inštitúcií patria napr. D.
Kollár z ČSOB, P. Lančarič z Orange, V. Kestler z Omnia, E. Kohútiková z VÚB, P. Mihók z SOPK, P.
Konštiak z ZOCR SR, A. Beljajev zo Zväzu strojárskeho priemyslu SR. K významným absolventom patrili,
či patria napr. aj známy fotograf K. Kállay, bývalý riaditeľ IFP M. Filko, hokejová legenda J. Golonka,
paralympijskí víťazi R. Kaufmann alebo J. Krako.
10. 2. 2017
Hospodárske noviny
>> Bonusom sú úľavy z daní <<
Viacstranová téma: Systém duálneho vzdelávania
Rozhovor s tajomníkom Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliamom Gondom.
14. 2. 2017
TASR
>> SOPK: Do súťaže oceňujúcej etiku v podnikaní sa možno zapojiť do konca februára <<
Upozornenie na blížiaci sa termín uzávierky prihlášok do súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
16. 2. 2017
TASR
>> Novým predsedom Prešovskej regionálnej komory SOPK sa stal Ľubomír Olejár <<
Agentúrna správa o Valnom zhromaždení Prešovskej RK SOPK.
Informácia o tom, že Ľubomír Olejár na tomto poste vystrieda Miloslava Karaffu, ktorého navrhli obidve
východoslovenské regionálne komory za podpredsedu SOPK za Košický a Prešovský kraj.
Citovaní: doterajší predseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa a predseda
SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Novým predsedom Prešovskej regionálnej komory SOPK sa stal Ľubomír Olejár <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) z Valného zhromaždenia Prešovskej RK SOPK,
citovaní: doterajší predseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Miloslav Karaffa a predseda
SOPK Peter Mihók.
17. 2. 2017
TASR
>> P. MIHÓK: Musíme zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z východného Slovenska <<
Agentúrna správa o Valnom zhromaždení Košickej RK SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók – z jeho vystúpenia.
Citovaný tiež staronový predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK Ladislav Drabik a riaditeľka
Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: Musíme zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z východného Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) z Valného zhromaždenia Košickej RK SOPK,
citovaní: predseda SOPK Peter Mihók, staronový predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK
Ladislav Drabik a riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová .

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: Musíme zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z východného Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) z Valného zhromaždenia Košickej RK SOPK, citovaní: predseda
SOPK Peter Mihók, staronový predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK Ladislav Drabik a riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.

openiazoch.zoznam.sk
>> Musíme zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z východného Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) z Valného zhromaždenia Košickej RK SOPK, citovaní: predseda
SOPK Peter Mihók, staronový predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK Ladislav Drabik a riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.

dobrenoviny.sk
>> Musíme zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z východného Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) z Valného zhromaždenia Košickej RK SOPK, citovaní: predseda
SOPK Peter Mihók, staronový predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK Ladislav Drabik a riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.

netky.sk
>> Mihók: Musíme zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z východného Slovenska <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) z Valného zhromaždenia Košickej RK SOPK, citovaní: predseda
SOPK Peter Mihók, staronový predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK Ladislav Drabik a riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.

pravda.sk
>> Východ sa sťažuje: Cítime sa byť odtrhnutí od zvyšku krajiny <<
Agentúrna správa (SITA) o Valnom zhromaždení Košickej RK SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> OZNÁMENIE: List predstaviteľom SOPK <<
Téma: Minister financií SR Peter Kažimír poslal predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi list, v ktorom
reagoval na vyjadrenia predstaviteľov SOPK o výške daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku.
Pozn. Vyjadrenia odzneli na januárovej konferencii SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku
2017.
openiazoch.zoznam.sk
>> List predstaviteľom SOPK <<
Ten istý list, ktorý poslal minister financií SR Peter Kažimír predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi list, v
ktorom reagoval na vyjadrenia predstaviteľov SOPK o výške daňovo-odvodového zaťaženia na
Slovensku.
Pozn. Vyjadrenia odzneli na januárovej konferencii SOPK Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku
2017.
21. 2. 2017
korzar.sme.sk
>> Tipy na dnes – utorok 21. februára <<
Tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie.
V priestoroch Košickej RK SOPK sa môžete zajtra (v stredu) stretnúť s rodákom z východného Slovenska
– s bývalým ministrom hospodárstva Vazilom Hudákom. Ten v súčasnosti pôsobí ako viceprezident
Európskej investičnej banky a témou stretnutia bude: Postavenie Slovenska a možnosti financovania
projektov v rámci Európskej investičnej banky. Začiatok je o 16. hodine.
Korzár
>> NEPREHLIADNITE <<
Ten istý tip na podujatie organizované Košickou RK SOPK – stretnutie s bývalým ministrom hospodárstva
a súčasným viceprezidentom Európskej investičnej banky Vazilom Hudákom.

Oravské noviny
>> Nečakáme na budúcnosť, tvoríme ju <<
Rozhovor s riaditeľom Spojenej školy v Nižnej o duálnom vzdelávaní.
„Už dva roky pracujeme na zavedení duálneho systému vzdelávania na našej škole. Bolo treba zaistiť
veľké množstvo prípravných podkladov počínajúc od rokovania s potenciálnymi firmami až po vybudovanie
odborov, ktoré by mali byť zaradené do duálu. Firma MTS (ktorú si škola vybrala – pozn.) je v štádiu
certifikácie na vstup do duálneho vzdelávania. Po schvaľovacom procese, ktorý urobí Slovenská
obchodná a priemyselná komora, uzatvoríme zmluvu o duálnom vzdelávaní s firmou MTS, spol.s.r.o.
Od septembra 2018 môžeme prijímať žiakov do duálneho vzdelávania.“
22. 2. 2017
TASR
>> Súkromní podnikatelia sa oboznámili s možnosťou podpory od EIB <<
Téma: Súkromní podnikatelia, zástupcovia akademickej obce a neziskového sektora z východného
Slovenska sa v Košiciach oboznámili s možnosťou financovania svojich projektov prostredníctvom
podpory Európskej investičnej banky (EIB). Patriot – klub východniarov a Košická RK SOPK pre nich
pripravili stretnutie s bývalým ministrom hospodárstva a súčasným viceprezidentom EIB Vazilom
Hudákom.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie:
>> Súkromní podnikatelia sa oboznámili s možnosťou podpory od EIB <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), zmienka o Košickej RK SOPK.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Súkromní podnikatelia sa oboznámili s možnosťou podpory od EIB <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), zmienka o Košickej RK SOPK.

openiazoch.zoznam.sk
>> Súkromní podnikatelia sa oboznámili s možnosťou podpory od EIB <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), zmienka o Košickej RK SOPK.

dobrenoviny.sk
>> Súkromní podnikatelia sa oboznámili s možnosťou podpory od EIB <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), zmienka o Košickej RK SOPK.

TASR
>> Hlasovanie v tradičných anketách NEF Hospodársky klub spustené <<
Informácia o priebežnom stave hlasovania.
Na prvých priečkach tradičných ankiet NEF Hospodársky klub sa mesiac po spustení hlasovania usadili
slovenskí veteráni, prezidenti Turkménska, Ruska a USA, J&T banka, predseda SOPK a kardinál Dziwisz.
Kategória: 3.ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Prvé miesto: P. Mihók, 2. miesto: T. Gašpar a 3. miesto: R. Sulík
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Hlasovanie v tradičných anketách NEF Hospodársky klub spustené <<
Tá istá informácia o priebežnom stave hlasovania, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
>> Hlasovanie v tradičných anketách NEF Hospodársky klub spustené <<
Tá istá informácia o priebežnom stave hlasovania, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.

dobrenoviny.sk
>> Hlasovanie v tradičných anketách NEF Hospodársky klub spustené <<
Tá istá informácia o priebežnom stave hlasovania, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.

23. 2. 2017
Rádio Regina Bratislava, 14.00 h., Klub komunálnej politiky
>> Nezamestnanosť na Kysuciach by mohla byť nižšia, ak by bola kvalitnejšia infraštruktúra <<
Téma: Nezamestnanosť na Kysuciach sa pohybuje medzi 7 až 8 %. Číslo by však mohlo byť aj nižšie.
Záujemcom o investovanie v regióne spôsobuje problém doprava, konkrétne chýbajúca diaľnica D3.
Rozhovor s predsedom Žilinskej RK SOPK Dušanom Haluškom.

