SOPK v médiách

október 2017
1. 10. 2017
TA3, 18.30 h. Hlavné správy
>> Riziká viacrýchlostnej únie <<
Téma: Niektorým slovenským firmám sa nepáči zámer vlády vstúpiť do jadra Európskej únie. Podľa
Obchodnej a priemyselnej komory takýmto krokom stratíme výhodu konkurencieschopnosti. Víziu
francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona považujú za návrat do socialistických čias centrálneho
plánovania."
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
2. 10. 2017
TASR
>> SOPK si pripomína 25. výročie svojho vzniku <<
Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na slávnostnej akadémii k 25. výročiu
vzniku SOPK, ktorá sa uskutočnila 2.10.2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora má už 25 rokov <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na slávnostnej akadémii k 25. výročiu vzniku
SOPK, ktorá sa uskutočnila 2.10.2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora má už 25 rokov <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na slávnostnej akadémii k 25. výročiu
vzniku SOPK, ktorá sa uskutočnila 2.10.2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

startitup.sk
>> Trio študentov dokazuje, že food biznis sa dá na Slovensku rozbehnúť aj v devätnástich <<
Téma: Trio študentov z Košíc spojilo svoje sily a prinášajú na náš trh novú spoločnosť s názvom Herbik. Tá
sa špecializuje na výrobu jedinečných želé cukríkov vyrobených zo slovenských surovín. Okrem skvelej
chuti majú pomôcť ľuďom lepšie zaspávať. O tom, že myšlienka Herbik cukríkov nie je na zahodenie,
svedčí aj prvé miesto na súťaži Business Idea. Pozitívne ohlasy na svoje cukríky však dostali aj od
vedenia SOPK či od prezidenta SR Andreja Kisku.
3. 10. 2017
ta3.com (Zaradenie: Ekonomika)
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora existuje už 25 rokov <<
Téma: Slovenská obchodná a priemyselná komora si pripomína 25. výročie svojho vzniku. Za
štvrťstoročie bola pri každom dôležitom míľniku slovenskej ekonomiky. Na slávnostnej akadémii odovzdala
ocenenie za prínos pre podnikanie na Slovensku bývalému prezidentovi, Ivanovi Gašparovičovi.
JOJ, 12.00 h. Noviny o 12.00
>> Štvrťstoročie komory – SOPK <<
Téma: Slovenská obchodná a priemyselná komora sa za dvadsaťpäťrokov stala pre slovenských
podnikateľov základňou nielen pre komunikáciu s vládami a politikmi. Svoj rozsah smeruje aj do duálneho
vzdelávania. Jej predseda bol hlavným vyjednávačom vlády pri asociačnej dohode pri vstupe Slovenska
do Európskej unie.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
JOJ, 17.00 h. Prvé noviny
>> Štvrťstoročie komory – SOPK <<
Tá istá téma ako v Novinách o 12.00 – vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme 25. výročie vzniku SOPK.

TA3, 12.30 h. Ekonomika
>> 25 rokov SOPK <<
Téma: Slovenská obchodná a priemyselná komora si pripomína 25. výročie svojho vzniku. Za
štvrťstoročie bola pri každom dôležitom míľniku slovenskej ekonomiky. Na slávnostnej akadémii odovzdala
ocenenie za prínos pre podnikanie na Slovensku bývalému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi.
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o 25 rokoch činnosti SOPK.
4. 10. 2017
Hospodárske noviny
>> Rozhodcovské konanie – áno alebo nie? <<
Téma: Od 1. júla 2016 platia nové pravidlá pre civilné sporové a správne sporové konanie, ktorých cieľom
bolo zrýchliť konanie pred všeobecnými súdmi a odstrániť tak najviac rezonujúce nevýhody. Vynára sa
preto otázka, či rozhodcovské konanie je stále lepšou alternatívou.
Autor článku: JUDr. Peter Vrábel, riadiaci partner, Advokátska kancelária Legate, v rámci informácie
o advokátskej kancelárii tiež zmienka o tom, že partner kancelárie pôsobí ako rozhodca
Rozhodcovského súdu SOPK.
5. 10.2017
TASR
>> AGRO: Zamestnávatelia ostro nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy <<
Téma: Zamestnávateľské organizácie združujúce 80 % slovenských zamestnávateľov vyjadrujú ostrý
nesúhlas s novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a
lesných pozemkov, ktorá ide v NR SR do 2. čítania.
Nesúhlas s novelou vyjadrila SPPK, Potravinárska komora Slovenska, SOPK, AZZZ, RÚZ a Klub 500.
Dôrazne upozorňujú ministerstvo pôdohospodárstva, že úpravy v zákone môžu do poľnohospodárstva a
produkcie potravín priniesť chaos a ohroziť stabilitu podnikateľského prostredia na trhu s pôdou.
TASR
>> AGRO: Zamestnávatelia ostro nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy (2) <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, doplnená o vyjadrenia odborníkov. Informácia o tom, že medzi šiestimi
zamestnávateľskými organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Zamestnávatelia ostro nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, doplnená o vyjadrenia odborníkov. Informácia o tom, že medzi šiestimi
zamestnávateľskými organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Zamestnávatelia ostro nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, doplnená o vyjadrenia odborníkov. Informácia o tom, že medzi šiestimi
zamestnávateľskými organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> VIDEO: Zamestnávatelia ostro nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, doplnená o vyjadrenia odborníkov. Informácia o tom, že medzi šiestimi
zamestnávateľskými organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.
+ VIDEO z tlačovej konferencie zamestnávateľských organizácií na túto tému.

ekonomika.sme.sk
>> Zamestnávatelia ostro nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, doplnená o vyjadrenia odborníkov. Informácia o tom, že medzi zamestnávateľskými
organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.

hlavnespravy.sk
>> Zamestnávatelia ostro nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, doplnená o vyjadrenia odborníkov. Informácia o tom, že medzi zamestnávateľskými
organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.

webnoviny.sk spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Novela zákona o nájme pozemkov spôsobí chaos a ohrozí trh s pôdou, tvrdia stavovské organizácie <<
Tá istá téma ako predchádzajúca, informácia o tom, že medzi zamestnávateľskými organizáciami, ktoré s novelou
nesúhlasia, je aj SOPK.

nextfuture.sk
>> Novela zákona o nájme pozemkov spôsobí chaos a ohrozí trh s pôdou, tvrdia stavovské organizácie <<
Tá istá téma ako predchádzajúca, informácia o tom, že medzi zamestnávateľskými organizáciami, ktoré s novelou
nesúhlasia, je aj SOPK.

TASR
>>MPRV: Agrorezort zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy <<
Reakcia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na tlačovú konferenciu šiestich
zamestnávateľských organizácií, ktoré nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy. „Agrorezort
zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy a zároveň zlepšuje podnikanie pre malých a
stredných farmárov.“
Informácia o tom, že medzi týmito zamestnávateľskými organizáciami je aj SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Agrorezort zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy <<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na tlačovú konferenciu
šiestich zamestnávateľských organizácií, ktoré nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy. Informácia o tom, že medzi
týmito zamestnávateľskými organizáciami je aj SOPK.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Agrorezort zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy <<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na tlačovú konferenciu
šiestich zamestnávateľských organizácií, ktoré nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy. Informácia o tom, že medzi
týmito zamestnávateľskými organizáciami je aj SOPK.

dobrenoviny.sk
>> Agrorezort zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy <<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na tlačovú konferenciu
šiestich zamestnávateľských organizácií, ktoré nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy. Informácia o tom, že medzi
týmito zamestnávateľskými organizáciami je aj SOPK.

hlavnespravy.sk
>> Agrorezort zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy <<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na tlačovú konferenciu
šiestich zamestnávateľských organizácií, ktoré nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy. Informácia o tom, že medzi
týmito zamestnávateľskými organizáciami je aj SOPK.

TASR
>>Vidiecka platforma a ASYF podporujú znenie novely zákona o nájme pôdy <<
Reakcia oboch inštitúcií na tlačovú konferenciu šiestich zamestnávateľských organizácií na tému novely
zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Informácia o tom, že medzi týmito zamestnávateľskými
organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Vidiecka platforma a mladí farmári podporujú znenie novely zákona o nájme pôdy <<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia oboch inštitúcií na tlačovú konferenciu šiestich zamestnávateľských organizácií
na tému novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Informácia o tom, že medzi týmito zamestnávateľskými
organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>>Vidiecka platforma a mladí farmári podporujú novelu zákona o nájme pôdy<<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia oboch inštitúcií na tlačovú konferenciu šiestich zamestnávateľských organizácií
na tému novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Informácia o tom, že medzi týmito zamestnávateľskými
organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.

dobrenoviny.sk
>>Vidiecka platforma a mladí farmári podporujú novelu zákona o nájme pôdy<<
Tá istá agentúrna správa TASR – reakcia oboch inštitúcií na tlačovú konferenciu šiestich zamestnávateľských organizácií
na tému novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Informácia o tom, že medzi týmito zamestnávateľskými
organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.

Rádio Slovensko, 18.00 h. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov <<
Téma: Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov prinesie do agrosektora chaos a neistotu.
Tvrdia zástupcovia šiestich významných stavovských organizácií združujúcich väčšinu slovenských
zamestnávateľov v tejto oblasti. Žiadajú, aby rezort pôdohospodárstva novelu prehodnotil. Ten reaguje, že
zmenou legislatívy zabráni špekuláciám s prenájmom pôdy a zlepší podmienky malým a stredným
farmárom.
Vyjadrenia podpredsedu Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimíra Chovana k téme.
TA3, 21.30 h. Analýzy a trendy
>> O podnikateľskom prostredí <<
Téma: Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku.
Hostia: štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec a Martin Hošták zRepublikovej únie
zamestnávateľov.
Vyjadrenie Rastislava Chovanca k legislatívnemu procesu: My sa snažíme legislatívny proces
stransparentniť a urobiť ho čo možno najjasnejší, pretože máme v gescii takzvanú jednotnú metodiku na
posudzovanie vplyvov. To znamená, že vieme skúmať a predkladateľ musí napísať, aké dopady na
podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a tak ďalej bude bude každá nová legislatíva
mať. Ten proces sa výrazne predlžuje, pretože sme zaviedli dva nové inštitúty v priebehu posledných
dvoch rokov. To sú konzultácie predtým, ako sa ten zákon vôbec ide písať a pripomienkovať, aby práve
dotknuté subjekty, ktoré sú v legislatívnych pravidlách vlády vymenované – SOPK, zamestnávateľské
združenia, odborári –, aby dopredu mohli povedať, že ten váš nápad nie je dobrý alebo je dobrý a skúste
ho urobiť aj z tohto pohľadu alebo nezabudnite tam na takúto a takúto vec a potom sme zaviedli tak zvané
predbežné pripomienkové konanie, keď už je zákon, má nejakú formu, nazval by som to takú beta verziu,
aby sa do toho mohli vyjadriť ešte predtým, ako bude finálne daný na pripomienkové konanie, na
schvaľovanie vláde.
TASR
>> TRNAVA: Legenda futbalu Jozef Adamec sa stal čestným občanom kraja <<
Téma: Hviezda slovenského a československého futbalu Jozef Adamec a organizátor športového života v
Trnave Ján Krištofík in memoriam sa stali čestnými občanmi Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej regionálnej komore SOPK pri príležitosti 20.
výročia jej založenia.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Šport)
>> Legenda futbalu Jozef Adamec sa stal čestným občanom kraja <<
Tá istá agentúrna správa TASR – hviezda slovenského a československého futbalu Jozef Adamec a organizátor
športového života v Trnave Ján Krištofík in memoriam sa stali čestnými občanmi Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK).
Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej RK SOPK pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Šport)
>>Futbalová legenda J. Adamec sa stal čestným občanom Trnavského kraja <<
Tá istá agentúrna správa TASR – hviezda slovenského a československého futbalu Jozef Adamec a organizátor
športového života v Trnave Ján Krištofík in memoriam sa stali čestnými občanmi Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK).
Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej RK SOPK pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

hlohovec.dnes24.sk
>>Legenda futbalu Jozef Adamec sa stal čestným občanom Trnavského kraja<<
Tá istá agentúrna správa TASR – hviezda slovenského a československého futbalu Jozef Adamec a organizátor
športového života v Trnave Ján Krištofík in memoriam sa stali čestnými občanmi Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK).
Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej RK SOPK pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

trnava.dnes24.sk
>>Legenda futbalu Jozef Adamec sa stal čestným občanom Trnavského kraja<<
Tá istá agentúrna správa TASR – hviezda slovenského a československého futbalu Jozef Adamec a organizátor
športového života v Trnave Ján Krištofík in memoriam sa stali čestnými občanmi Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK).
Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej RK SOPK pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

dobrenoviny.sk
>>Futbalová legenda J. Adamec sa stal čestným občanom Trnavského kraja <<
Tá istá agentúrna správa TASR – hviezda slovenského a československého futbalu Jozef Adamec a organizátor
športového života v Trnave Ján Krištofík in memoriam sa stali čestnými občanmi Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK).
Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej RK SOPK pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

mytrnava.sme.sk
>> Jozef Adamec sa stal čestným občanom Trnavského kraja <<
Tá istá agentúrna správa TASR – hviezda slovenského a československého futbalu Jozef Adamec a organizátor
športového života v Trnave Ján Krištofík in memoriam sa stali čestnými občanmi Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK).
Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej RK SOPK pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

6. 10.2017
Hospodárske noviny
>> Nezávislá a stabilná je už 25 rokov <<
Celá novinová strana venovaná 25 rokom činnosti SOPK – charakteristika činnosti, najdôležitejšie aktivity
na Slovensku i v medzinárodnom rozmere, rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
hnonline.sk
>> Nezávislá a stabilná je už 25 rokov <<
Téma: 25 rokov SOPK.

Hospodárske noviny
>> Sme tu pre podnikateľov a ich biznis, a nie pre seba <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o 25 rokoch činnosti SOPK.
hnonline.sk
>> Nezávislá a stabilná je už 25 rokov <<
Hospodárske noviny
>> Novela zákona má ohroziť trh s pôdou <<
Téma: Šesť významných združení vrátane Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
upozorňuje, že novelizácia zákona o prenájme pôdy môže do poľnohospodárstva priniesť chaos a ohroziť
stabilitu podnikateľského prostredia. Ďalšími organizáciami, ktoré sa k obavám pridali, sú Potravinárska
komora Slovenska, SOPK, AZZZ, RÚZ a Klub 500.
hnonline.sk
>> Novela zákona má ohroziť trh s pôdou <<
Ten istý článok, uverejnený na webe Hospodárskych novín. Zmienka o SOPK.

Pravda
>> Zákon o prenájme pôdy rozdelil farmárov <<
Téma: 90 % pôdy, na ktorej hospodária slovenskí poľnohospodári, sa prenajíma. Po pôde je obrovský hlad.
Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov,

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Tá by mala uľahčiť poľnohospodárom prístup k pôde.
Novela vyvolala medzi poľnohospodármi búrlivú diskusiu. Má stúpencov aj odporcov.
Novelu 14 rokov starého zákona o nájme považujú SPPK spoločne s Potravinárskou komorou, ale aj s
SOPK spolu s AZZZ, RÚZ a Klubom 500 za neprimeraný zásah do štandardných zmluvných vzťahov.
Hovoria dokonca o porušení ústavy. Zhodne tvrdia, že ak novela prejde, povedie k rozbitiu a zneisteniu
všetkých podnikateľov v poľnohospodárstve. Novele vyčítajú, že rezort neakceptoval najzásadnejšie
pripomienky k navrhovaným zmenám.
7. 10. 2017
pravda.sk
>> Zákon o prenájme pôdy rozdelil farmárov <<
Ten istý článok, uverejnený na druhý deň na webe denníka Pravda. Zmienka o SOPK.

9. 10. 2017
Hospodárske noviny
>> Po masle idú hore aj iné potraviny <<
Téma: Spotrebitelia v septembri nakupovali drahšie pečivo, maslo, mlieko, ale aj mäso. Ceny potravín vo
svete za posledný rok do deviateho mesiaca narástli priemerne o 4,3 %. Vyplýva to z vývoja cenového
indexu potravín FAO, ktorý sleduje potravinový kôš zahŕňajúci obilniny, olejniny, mäso, cukor a mliečne
produkty.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.
hnonline.sk
>> Po masle idú hore aj iné potraviny <<
Ten istý článok uverejnený na webe denníka, citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír
Chovan.

Új szó
>> Heves vita várható a földek bérbe adásáról <<
Téma: Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov, informácia, že medzi šiestimi zamestnávateľskými organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia,
je aj SOPK.
A legnagyobb hazai cégeket tömörítő Klub 500 szakmai szervezet, a Szlovák Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kamara (SPPK), a Szlovák Élelmiszer-kamara (PKS), a Szlovák Kereskedelmi és
Iparkamara (SOPK) és a legnagyobb hazai munkáltatói érdekvédelmi szervezetek ezzel szemben
elhibázottnak tartják a szaktárca által kidolgozott módosítást. Az említett szervezetek szerint a
törvénymódosítás zűrzavart idézhet elő a földpiacon.
ujszo.com
>> Heves vita várható a földek bérbe adásáról <<
Ten istý článok, uverejnený na webe denníka, zmienka o SOPK.

Slovenský rozhlas vysielanie v nemeckom jazyku
Die Slowakei hautnah – Magazin über die Slowakei in deutscher Sprache
25. výročie vzniku SOPK
http://dersi.rtvs.sk/clanky/144747/die-slowakei-hautnah-magazin-uber-die-slowakei-in-deutscher-sprache9-10-2017 Od 19´04´´ do 26´20´´
10. 10. 2017
piestanskydennik.sk
>> Jozef Adamec čestným občanom kraja <<
Článok o udelení čestného občianstva J. Adamcovi.
Informácia o tom, že Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej RK SOPK pri príležitosti 20.
výročia jej založenia.

11. 10. 2017
Roľnícke noviny
>> Podporujú novelu zákona o nájme pôdy <<
Téma: Novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy a jej podpora zo strany Vidieckej platformy
a Združenia mladých farmárov na Slovensku. Informácia o tom, že medzi šiestimi zamestnávateľskými
organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
Roľnícke noviny
>> Nesúhlasia s novelou zákona <<
Tá istá téma – novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, prezentácia nesúhlasného stanoviska stavovských
orgnaizácií, zmienka o tom, že je medzi nimi aj SOPK.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.

16. 10. 2017
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
>> Na podujatí NEF Hospodársky klub bude vyhlásený rok J.F.K <<
Téma: Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa od 11. hodiny uskutoční v Pálffyho paláci neverejné 114. riadne
zhromaždenie a celkove 263. podujatie združenia za účasti 88 osobností SR a zo zahraničia.
Avízo na program – vystúpenie predsedu SOPK a predsedu Svetovej komorovej federácie Petra
Mihóka.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko/OTS)
>> Na podujatí NEF Hospodársky klub bude vyhlásený rok J.F.K <<
Tá istá správa, avízo na program 263. podujatia združenia NEF Hospodársky klub a aktuálne nominácie do jeho
tradičných ankiet.
Avízo na vystúpenie predsedu SOPK a predsedu Svetovej komorovej federácie Petra Mihóka.

20. 10. 2017
Hospodárske noviny
>> Firmy, otestujte si úroveň svojej etiky. V súťaži SOPK <<
Článok o vyhlásení nového ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní vrátane zoznamu doterajších víťazov súťaže.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hnonline.sk
>> Firmy, otestujte si úroveň svojej etiky. V súťaži SOPK <<
Ten istý článok uverejnený na webe denníka, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

22. 10. 2017
pluska.sk
>> Stavba severnej D1: Hádky a spory okolo navrhovaného tunela <<
Téma: Ministerstvo životného prostredia schválilo variant dostavby severnej D1 s tunelom Korbeľka v
úseku Turany - Hubová. Miestni namietajú, že ohrozená je pitná voda. Na Slovensku sa podľa nich šíri
sucho a mení sa klíma, pritom stavbári, tvrdia ľudia, ničia jazerá pitnej vody v Národnom parku Veľká
Fatra.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
energieprevas.sk
>> Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017 <<
Téma: ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, prvýkrát v spolupráci s SOPK vyhlásila v
marci tohto roku po šiesty raz súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v Slovenskej
republike. Táto súťaž je národným kolom Európskej ceny za životné prostredie v podnikaní (EBAE Europen Business Awards for the Environment). Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 10. 10. 2017 počas 7.
ročníka Konferencie Priemyselné emisie.
Jedným z tých, kto odovzdával ceny, bol riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.

23. 10. 2017
energia.dennikn.sk
>> Výsledky 6. ročníka súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostrredie v SR 2017 <<
Rovnaká téma ako predchádzajúca, informácia o tom, že súťaž bola po prvý raz vyhlásená v spolupráci s SOPK a ceny
odovzdával aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.

energie-portal.sk
>> Poznáme víťazov Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2017 <<
Rovnaká téma ako predchádzajúca, informácia o tom, že súťaž bola po prvý raz vyhlásená v spolupráci s SOPK a ceny
odovzdával aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.

energie-portal.sk
>> Ako bolo na konferencii Priemyselné emisie 2017 <<
Rovnaká téma ako predchádzajúca, informácia o tom, že súťaž bola po prvý raz vyhlásená v spolupráci s SOPK a ceny
odovzdával aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján Václav.

Žilinské noviny
>> Súťaž „Mladý stavbár 2017“ v SOŠ stavebnej v Žiline <<
Téma: Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí „Mladý stavbár 2017“. Súťažilo
sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a
tesár. Informácia o tom, že na otvorení súťaže sa zúčastnili aj zástupcovia Žilinskej RK SOPK a súťaž
podporila tiež Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie SOPK.
24. 10. 2017
Kysucké noviny
>> Súťaž dopadla výborne <<
Tá istá téma – medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí „Mladý stavbár 2017“. Informácia o tom,
že na otvorení súťaže sa zúčastnili aj zástupcovia Žilinskej RK SOPK a súťaž podporila tiež Nadácia na podporu
vzdelávania a ekológie SOPK.

Korzár
>> Študuj s podporou zamestnávateľov formou duálneho vzdelávania v Strednej odbornej škole
železničnej v Košiciach v Centre odborného vzdelávania a prípravy <<
Téma: Otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre oznamovaciu, zabezpečovaciu a
silnoprúdovú techniku v priestoroch SOŠ železničnej v Košiciach. Informácia o tom, že riaditeľ školy
Vladimír Korček prevzal z rúk zástupcov SOPK Viliama Gondu a Moniky Kočiovej Rozhodnutie o možnosti
používať popri svojom názve aj označenie COVP pre uvedenú oblasť odbornej prípravy.
25. 10. 2017
Hospodárske noviny
>> Podpora malých nahnevala veľkých <<
Názory
Téma: Novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Zmienka o tom, že medzi šiestimi
zamestnávateľskými organizáciami, ktoré s novelou nesúhlasia, je aj SOPK.
TASR
>> Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku dosiahla v októbri maximá <<
Téma: Nemeckým podnikateľom sa v októbri výrazne zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku po poklese
v predchádzajúcich dvoch mesiacoch vzrástla na historické maximum. To signalizuje, že najväčšie
hospodárstvo eurozóny dobre vykročilo do posledného kvartálu tohto roka. Vyplýva to z najnovšieho
prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo), na ktorom sa zúčastnilo približne 7-tisíc firiem.
Odkaz na 2 správy s rovnakou tematikou:
Slovenská obchodná a priemyselná komora má už 25 rokov
VIDEO:Zamestnávatelia: Podnikateľské prostredie ťaží regulačné bremeno
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku dosiahla v októbri maximá <<
Tá istá agentúrna správa TASR, rovnako odkaz na 2 správy s rovnakou tematikou:
Slovenská obchodná a priemyselná komora má už 25 rokov
VIDEO:Zamestnávatelia: Podnikateľské prostredie ťaží regulačné bremeno

26. 10. 2017
Hospodárske noviny
>> Poľsko je partner vhodný na ďalšiu spoluprácu <<
Tretina novinovej strany venovaná aktivite Žilinskej RK SOPK – spolu so Slovensko-poľskou obchodnou
komorou zorganizovala workshop Slovensko – Poľsko Hospodárstvo – Priemysel 4.0 – Inovácie – Prax,
inovatívny priemysel a slovensko-poľské možnosti spolupráce.
Autor článku: Róbert Vydra, Žilinská RK SOPK
TASR
>> Výstava Stredoškolák ponúka žiakom možnosti stredoškolského štúdia <<
Téma: Sprostredkovať žiakom základných škôl ponuku stredných škôl zameraných na strojárstvo,
elektrotechniku, stavebníctvo, chémiu, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafiu,
ekonomiku, poľnohospodárstvo, obchod a služby je hlavným cieľom 19. ročníka výstavy Stredoškolák na
trenčianskom výstavisku Expo Center.
Informácia o tom, že súčasťou výstavy budú aj prednášky stredných odborných škôl, zamestnávateľov a
žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania, ktoré v rámci výstavy pripravila Trenčianska RK
SOPK pod názvom Duálne vzdelávanie – inšpirácia pre mladých.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
>> Výstava Stredoškolák ponúka žiakom možnosti stredoškolského štúdia <<
Tá istá agentúrna správa TASR, informácia o tom, že súčasťou výstavy budú aj prednášky stredných
odborných škôl, zamestnávateľov a žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania, ktoré v rámci
výstavy pripravila Trenčianska RK SOPK pod názvom Duálne vzdelávanie – inšpirácia pre mladých.
pluska.sk
>> Stavba severnej D1: Hádky a spory okolo navrhovaného tunela <<
Téma: Ministerstvo životného prostredia schválilo variant dostavby severnej D1 s tunelom Korbeľka v
úseku Turany - Hubová. Miestni namietajú, že ohrozená je pitná voda. Na Slovensku sa podľa nich šíri
sucho a mení sa klíma, pritom stavbári, tvrdia ľudia, ničia jazerá pitnej vody v Národnom parku Veľká
Fatra.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
27. 10. 2017
Plus jeden deň
>> Kedy bude diaľnica? <<
Tá istá téma – tunel Korbeľka, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

ekonomika.sme.sk
>> Novela zákona o nájme pôdy bude mať dvojaký účinok, tvrdia advokáti z Deloitte <<
Opäť téma – novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy.
Podľa vyjadrení jej tvorcov má pomôcť podnikateľskému prostrediu v tomto sektore. Avšak mnohí
podnikatelia z agrosektoru ju vnímajú negatívne a kritizujú aj nedostatočné zapracovanie ich pripomienok
v legislatívnom procese. Možné problémy po zavedení nových pravidiel do praxe vidí aj advokátska
kancelária Deloitte Legal.
Proti novele sa vyjadrili, ešte pred jej schválením, aj významné stavovské organizácie – SPPK,
Potravinárska komora Slovenska, SOPK, AZZZ, RÚZ a Klub 500, združujúce 80 % slovenských
zamestnávateľov v poľnohospodárstve.
Spracovaná správa tlačovej agentúry SITA.
28. 10. 2017
pluska.sk
>> Ľudia na Liptove a v Turci sú zúfalí: Kedy budeme aj my jazdiť po diaľnici? <<
Téma: Tunel Korbeľka.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

