SOPK vmédiách
október 2018
1. 10. 2018
Nitrianske noviny
V regiónoch je ťarcha dopravy na cestách
Téma: V spoločnosti sa veľa diskutujeo rýchlostných cestácha diaľniciach, často však mnohí zabúdajú, že
regióny sú základom štátu.
Písal sa rok 1938, keď Československá silniční společnost v Prahe zvolala konferenciu o problémoch
cestnej infraštruktúry. Účastníci sa vtedy zhodli na tom, že kým doteraz bolo prepojenie východu a západu
magistrálou problém, teraz je nutnosťou. Zhodli sa, že autostráda od Plzne až po Mukačevo bude pýchou
českého a slovenského ľudu. Úsek Brno - Žilina mal byť hotový už do dvoch rokov.
„Odvtedy prešlo 80 rokov, a stále je to len problém,“ povedal Ján Mišura, riaditeľ Žilinskej RK SOPK.
Pripomenul, že diaľnice na západ chýbajú najmä podnikateľom v obchode a priemysle, pretože viac ako
polovica slovenských firiem má väzby najmä na západné krajiny.
Trenčianske noviny
V regiónoch je ťarcha dopravy na cestách
Tá istá téma ako v Nitrianskych novinách: Chýbajúce diaľnice, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján
Mišura.
Trnavské noviny
Vlaky zadarmo skrivili prepravné prúdy
Téma: Vlaky zadarmo skrivili prepravné prúdy. Diskriminujú tých, ktorí nemajú železnicu a takých oblastí je
veľa. Podnikatelia, firmy, investori sú hlavní užívatelia diaľnic a nie úradníci, samosprávy či ministerstvá.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Trnavské noviny
V regiónoch je ťarcha dopravy na cestách
Tá istá téma – chýbajúce diaľnice, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Žilinské noviny
V regiónoch je ťarcha dopravy na cestách
Tá istá téma – chýbajúce diaľnice, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Rádio Regina Bratislava, 17.00 h, Žurnál Rádia Regina
Deklarácia o vysokorýchlostnej trati v rámci V4
Téma: Ministri dopravy Slovenska, Poľska, Maďarska a Česka dnes v Tatrách podpísali deklaráciu o
vysokorýchlostnej trati. Cieľom je vybudovať nadzemnú rýchlodráhu, po ktorej by vlaky išli rýchlosťou viac
ako 250 km za hodinu a ktorá by prepojila hlavné mestá krajín V4. Bežní hotelieri a podnikatelia v Tatrách
by však riešili akútnejšie problémy, a nie megainvestíciu na desaťročia.
Vyjadrenia podpredsedu predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozefa Hrobáka: „Nemáme agentúru
pre cestovný ruch, nemáme ministerstvo. Preto je výsledok taký, že máme tri percentá HDP z cestovného
ruchu.“
Rádio Slovensko, 18.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Deklarácia o vysokorýchlostnej trati v rámci V4
Tá istá téma: Ministri dopravy krajín Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska podpísali v Tatrách deklaráciu
o vybudovaní vysokorýchlostnej trate. Nadzemná rýchlodráha s rýchlosťou vlakov viac ako
dvestopäťdesiat kilometrov za hodinu by prepojila hlavné mestá krajín V4. Hotelieri a podnikatelia v
Tatrách by však riešili oveľa akútnejšie problémy, a nie megainvestíciu na desaťročia.
Vyjadrenia podpredsedu predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozefa Hrobáka.
Rádio Slovensko, 22.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Deklarácia o vysokorýchlostnej trati v rámci V4
Tá istá téma ako o 18.00 hod., vyjadrenia podpredsedu predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozefa
Hrobáka.

STV Dvojka, 17.32 h, Správy RTVS z regiónov
V4 spojí nadzemná rýchlodráha
Tá istá téma – podpis deklarácie o vysokorýchlostnej trati prepájajúcej hlavné mestá krajín V4 rýchlosťou
250 km za hodinu.
Vyjadrenia podpredsedu predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozefa Hrobáka.
STV Jednotka, 19.00 h, Správy RTVS
Krajiny V4 spojí nadzemná rýchlodráha
Tá istá téma – podpis deklarácie o vysokorýchlostnej trati prepájajúcej hlavné mestá krajín V4 rýchlosťou
250 km za hodinu.
Vyjadrenia podpredsedu predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozefa Hrobáka.
STV Jednotka, 7.30 h, Ranné správy
Začiatok pôsobenia Ekonomickej univerzity v Bratislave sa viaže k októbru 1940
Téma: Začiatok pôsobenia Ekonomickej univerzity v Bratislave sa viaže k októbru 1940.
Rozhovor s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave profesorom Ferdinandom Daňom.
„Keď sa chceme pozrieť do histórie Ekonomickej univerzity v Bratislave, tak by sme sa mohli vrátiť takmer
100 rokov dozadu k vzniku Československej republiky, keď pochopiteľne vznikala potreba prípravy
komerčných inžinierov a ekonómov. V tom čase existovala Vysoká obchodná škola v Prahe od roku 1919
a po rozpadne Československa a vzniku samostatného Slovenského štátu sa slovenským študentom
obmedzila možnosť študovať v Čechách, preto bolo potrebné hľadať nejaké riešenie a na to riešenie boli
dva názory. Bol vládny názor, ktorý odporúčal slovenským študentom študovať v zahraničí a názor
vyplývajúci z hospodárskej praxe slovenskej bol ten, aby vznikla na Slovensku samostatná vzdelávacia
inštitúcia a do tohto procesu vzniku tejto inštitúcie sa dali obchodné a priemyselné komory v Bratislave,
v Banskej Bystrici a v Prešove, tá myšlienka založiť samostatnú vzdelávaciu inštitúciu vznikla u
generálneho tajomníka Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave doktora Brestenského a vláda
nakoniec s týmto návrhom obchodných a priemyselných komôr súhlasila a v roku 1940 vládnym
nariadením dala súhlas s otvorením Vysokej obchodnej školy.“
2. 10. 2018
Prešovské noviny
V regiónoch je ťarcha dopravy na cestách
Tá istá téma ako v predchádzajúci deň v regionálnych médiách – chýbajúce diaľnice, citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Oravské noviny
V regiónoch je ťarcha dopravy na cestách
Tá istá téma ako v predchádzajúci deň v regionálnych médiách – chýbajúce diaľnice, citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Zvolensko-podpolianske noviny
V regiónoch je ťarcha dopravy na cestách
Tá istá téma ako v predchádzajúci deň v regionálnych médiách – chýbajúce diaľnice, citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Turčianske noviny
V regiónoch je ťarcha dopravy na cestách
Tá istá téma ako v predchádzajúci deň v regionálnych médiách – chýbajúce diaľnice, citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Žilinský večerník
Slovenská obchodná a priemyselná komora nezabúda na kultúru
Téma: Na základe iniciatívy Žilinskej RK SOPK bola v roku 2018 založená sekcia kultúry a podpory
podnikania v kultúre pri SOPK s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku.
Bilancia polročnej existencie sekcie, vymenované aktivity.

4. 10. 2018
TASR
Parízek: Projekt Spolu pre Slovensko je unikátny formát stretnutí s podnikateľmi
Téma: Slovensko sa snaží budovať systém zahraničného obchodu, ktorý bude viac reflektovať trendy a
vývoj ekonomiky. V tejto snahe sa opiera o dlhoročné exportné tradície z minulosti najmä v oblasti
strojárenstva, obranného priemyslu, energetiky či potravinárstva. Pomôcť má unikátny formát stretnutí
s podnikateľmi – Spolu pre Slovensko –, ktorý je nastavený tak, aby sa podnikateľom predstavili formy
štátnej pomoci pre exportné aktivity.
Tietnutia sa realizujú v spolupráci s regionálnymi komrami SOPK, v tejto správe je avízo na najbližšie
stretnutie v rámci Klubu SOPK, ktorý organizuje Trenčianska RK SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Projekt Spolu pre Slovensko je unikátny formát stretnutí s podnikateľmi
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – avízo na najbližšie stretnutie štátneho tajomníka ministerstva
zahraničných vecí Lukáša Parízka s podnikateľmi v rámci Klubu SOPK, ktorý organizuje Trenčianska RK
SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Projekt Spolu pre Slovensko je unikátny formát stretnutí s podnikateľmi
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – avízo na najbližšie stretnutie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí
Lukáša Parízka s podnikateľmi v rámci Klubu SOPK, ktorý organizuje Trenčianska RK SOPK.

openiazoch.zoznam.sk
Projekt Spolu pre Slovensko je unikátny formát stretnutí s podnikateľmi
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – avízo na najbližšie stretnutie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí
Lukáša Parízka s podnikateľmi v rámci Klubu SOPK, ktorý organizuje Trenčianska RK SOPK.

hlavne.sk
Parízek: Projekt Spolu pre Slovensko je unikátny formát stretnutí s podnikateľmi
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – avízo na najbližšie stretnutie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí
Lukáša Parízka s podnikateľmi v rámci Klubu SOPK, ktorý organizuje Trenčianska RK SOPK.

5. 10. 2018
dobrenoviny.sk
Projekt Spolu pre Slovensko je unikátny formát stretnutí s podnikateľmi
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa ako deň predtým – avízo na najbližšie stretnutie štátneho tajomníka ministerstva
zahraničných vecí Lukáša Parízka s podnikateľmi v rámci Klubu SOPK, ktorý organizuje Trenčianska RK SOPK.

6. 10. 2018
ucn.sk (Zaradenie: Učiteľské blogy)
Dajme zamestnávateľom šancu v odbornom vzdelávaní žiakov
Téma: Riaditeľka Strednej odbornej školy v Holíči Ľudmila Mičová dlhodobo spolupracuje so
zamestnávateľmi v oblasti autoopravárenstva, drevárskej výroby, dopravy ale aj hotelových a
reštauračných služieb. A práve v oblasti služieb sa škola od tohto školského roku zapojila do systému
duálneho vzdelávania pre učebné odbory kuchár, čašník a študijný odbor hotelová akadémia s dvomi
väčšími zamestnávateľmi.
Dlhoročná veľmi dobrá spolupráca pri zabezpečovaní praktického vyučovania priamo v reálnych
podmienkach u zamestnávateľov a podpora efektívneho odborného vzdelávania a prípravy najmä v
regióne Záhorie prirodzene vyústila v roku 2017 do podpísania spoločného Memoranda o spolupráci
medzi školou, 26 zamestnávateľmi a Trnavskou regionálnou komorou SOPK. V rámci Memoranda sa
rozvíja spolupráca najmä v propagácii odborného vzdelávania, identifikácii potrieb zamestnávateľov, v
organizácii a zabezpečovaní praktického vyučovania, pri tvorbe resp. úprave školských vzdelávacích
programov a pri zabezpečovaní záverečných skúšok, najmä praktickej časti, ktorú žiaci vykonávajú
spravidla u zamestnávateľa, kde vykonávali i odbornú prax.

7. 10. 2018
TASR
Slovenské a maďarské firmy majú na webe info o vlastných inovačných službách
Téma: Obchodné a priemyselné komory Slovenska a Maďarska vyvinuli v rámci realizácie cezhraničného
projektu novú unikátnu on-line službu s názvom Cezhraničné portfólio inovačných služieb. Slúžiť má
predovšetkým slovenským a maďarským firmám. Prostredníctvom webovej aplikácie majú firmy k
dispozícii informácie o výskumno-vývojovej infraštruktúre a službách v regióne juhovýchodného Slovenska
a severovýchodného Maďarska.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová k téme.
hlavne.sk
Slovenské a maďarské firmy majú na webe info o vlastných inovačných službách
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – nová unikátna online služba pre podnikateľov s názvom
Cezhraničné portfólio inovačných služieb, citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína
Spírová.
8. 10. 2018
bumm.sk
Online is elérhetőek lesznek a szlovák és magyar cégek innovációs szolgáltatásai
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – nová unikátna online služba pre podnikateľov s názvom
Cezhraničné portfólio inovačných služieb, citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína
Spírová.
Szlovákia és Magyarország kereskedelmi és ipari kamarái egy különleges, határon átívelő online
szolgáltatást fejlesztettek ki (Cezhraničné portfólio inovačných služieb), amely főleg a szlovák és a magyar
vállalatoknak fog kedvezni.
TASR
Hospodárstvo: SOPK a EIB budú užšie vzájomne spolupracovať
Téma: Memorandum o porozumení medzi SOPK a Európskou investičnou bankou (EIB) so sídlom v
Luxemburgu podpísali v pondelok v Bratislave predseda SOPK Peter Mihók a viceprezident EIB Vazil
Hudák.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Slovenská obchodná a priemyselná komora a EIB budú užšie vzájomne spolupracovať
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – podpis Memoranda o porozumení medzi SOPK a EIB, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
VIDEO: Obchodná komora a EIB budú užšie vzájomne spolupracovať
Videozáznam z podpisu Memoranda o porozumení medzi SOPK a EIB, vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Slovenská obchodná a priemyselná komora a EIB budú užšie vzájomne spolupracovať
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – podpis Memoranda o porozumení medzi SOPK a EIB, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.

TASR
Plán obrazového spravodajstva a videoservisu na pondelok 8. októbra 2018
9.00 Podpísanie Memoranda o porozumení SOPK a EIB
Memorandum podpíše predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók a
viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák.
hlavne.sk
SOPK a EIB budú užšie vzájomne spolupracovať
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – podpis Memoranda o porozumení medzi SOPK a EIB, citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.

dobrenoviny.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora a EIB budú užšie vzájomne spolupracovať
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – podpis Memoranda o porozumení medzi SOPK a EIB, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.

hnonline.sk
Otvárajú sa nové možnosti pre inovatívne podniky a smart mestá
Tá istá téma spracovaná podrobnejšie: Podpis Memoranda o porozumení medzi SOPK a EIB, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.

STV Jednotka, 16.00 h, Správy RTVS
EIB podporí modernizáciu miest
Tá istá téma – podpis Memoranda o porozumení medzi SOPK a EIB, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.

TA3, 12.30 h, Ekonomika
Podpora malých firiem
Tá istá téma – podpis Memoranda o porozumení medzi SOPK a EIB. Toto memorandum by malo v budúcnosti pomôcť
najmä malým a stredným firmám pri ich investíciách a takisto pri rozvoji podnikania. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka.

TA3, 19.50 h, Téma dňa
Poznáme najlepšie nemocnice
Úvodný vstup do relácie, avízo na témy a hostí:
Z verejných zdrojov tečie do vedy a výskumu toľko prostriedkov, ktoré sú porovnateľné s inými krajinami
Európy. Problémom je súkromný sektor, ktorý, zdá sa, nemá prostriedky a možno ani odvahu na investície
do inovácií. Zmení to nová spolupráca Európskej investičnej banky a SOPK? Odpovie Vazil Hudák a
Peter Mihók.
TA3, 19.50 h, Téma dňa
Podpora malých firiem
Téma: SOPK dnes podpísala memorandum s Európskou investičnou bankou. Toto memorandum by malo
v budúcnosti pomôcť najmä malým a stredným firmám pri ich investíciách a rozvoji podnikania."
Hosť v štúdiu: predseda SOPK Peter Mihók.
Na úvod repríza reportáže z podpisu memoranda, ktorá bola odvysielaná o 12.30 h.
TA3, 19.50 h, Téma dňa
Investície do výskumu a inovácií
Téma: SOPK dnes podpísala memorandum s Európskou investičnou bankou. Toto memorandum by malo
v budúcnosti pomôcť najmä malým a stredným firmám pri ich investíciách a rozvoji podnikania."
Hosť v štúdiu: predseda SOPK Peter Mihók.
Druhá časť relácie: rozhovor v štúdiu.
TASR
Ekonomická diplomacia má podporiť slovenských podnikateľov vo svete
Téma: Klub SOPK, ktorý zorganizovala Trenčianska RK SOPK. Hlavný hosť, štátny tajomník MZVaEZ
SR Lukáš Parízek, predstavil možnosti ekonomickej diplomacie a štátnej formy pomoci na podporu
exportu slovenských firiem. Podujatie bolo súčasťou aktivity Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta,
ktorá spája podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie a hospodárstva, finančných inštitúcií aj
regionálnych združení.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Ekonomická diplomacia má podporiť slovenských podnikateľov vo svete
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Klub SOPK, ktorý zorganizovala Trenčianska RK SOPK, štátny tajomník
MZVaEZ SR Lukáš Parízek predstavil možnosti ekonomickej diplomacie a štátnej formy pomoci na podporu exportu
slovenských firiem.

dobrenoviny.sk
Ekonomická diplomacia má podporiť slovenských podnikateľov vo svete
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Klub SOPK, ktorý zorganizovala Trenčianska RK SOPK, štátny tajomník
MZVaEZ SR Lukáš Parízek predstavil možnosti ekonomickej diplomacie a štátnej formy pomoci na podporu exportu
slovenských firiem.

mytrnava.sme.sk
Komunálne voľby 2018: Kandidáti na primátora a poslancov – Hlohovec
Téma: Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Kandidáti na poslancov:
4. Peter Kovář, Mgr., 51 r., vedúci oddelenia medzinárodných obchodných vzťahov Trnavskej RK SOPK,
nezávislý kandidát
12. 10. 2018
TASR
SVOP víta zámer dofinancovať armádu zo štátneho rozpočtu
Téma: Sekcia výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK pozitívne vníma snahu vlády dofinancovať zo
štátneho rozpočtu potreby slovenskej armády. Zvýšené výdavky na obranu, ako v piatok informoval TASR
predseda SVOP SOPK Martin Dušanič, pomôžu postupne odstraňovať investičný dlh, ktorý sa v oblasti
modernizácie ozbrojených síl historicky vytvoril.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Obchodná komora víta zámer dofinancovať armádu zo štátneho rozpočtu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – dofinancovanie slovenskej armády zo štátneho rozpočtu, citovaný predseda
Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK Martin Dušanič.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Obchodná komora víta zámer dofinancovať armádu zo štátneho rozpočtu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – dofinancovanie slovenskej armády zo štátneho rozpočtu, citovaný predseda
Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK Martin Dušanič.

hlavne.sk
SVOP víta zámer dofinancovať armádu zo štátneho rozpočtu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – dofinancovanie slovenskej armády zo štátneho rozpočtu, citovaný predseda
Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK Martin Dušanič.

finweb.hnonline.sk
Výrobcovia obrannej techniky vítajú snahu dofinancovať z rozpočtu armádu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – dofinancovanie slovenskej armády zo štátneho rozpočtu, citovaný predseda
Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK Martin Dušanič.

TASR
OTS: Slovenská obchodná a priemyselná komora už po 17. raz ocení firmy za etiku v podnikaní
Téma: Vyhlásenie nového ročníka Veľkej ceny SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.

14. 10. 2018
TASR
SOPK: Vyhlásila 17. ročník súťaže o Veľkú cenu
Téma: Vyhlásenie nového ročníka Veľkej ceny SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.

16. 10. 2018
Obecné noviny
Projekt unikátnej stredoškolskej hokejovej akadémie hľadá ďalších partnerov
Téma: V Trenčianskom kraji by už onedlho mala vzniknúť Regionálna stredoškolská hokejová akadémia,
ktorá bude vzorová aj pre ostatné kraje.
Informácia o tom, že o akadémii a o tom, ako môžu byť projektu nápomocní regionálni podnikatelia, sa
diskutovalo v rámci Klubu SOPK, ktorý organizovala Trenčianska RK SOPK.

17. 10. 2018
Pravda
Podľa vzoru Nemecka pracovný čas kratší aj na Slovensku?
Téma: Ľudia v slovenských fabrikách pracujú oveľa dlhšie ako robotníci v Nemecku. Silné nemecké
odbory dokážu zamestnancom fabrík dohodnúť o päť až desať hodín kratší pracovný týždeň ako na
Slovensku. Podľa vzoru Nemecka sa kratší pracovný čas snažia presadiť aj slovenské odbory.
Citovaný člen Ekonomického výboru SOPK Juraj Borgula: „Možnosť skrátenia pracovného času si
najlepšie možno predstaviť u zamestnancov v pozíciách, kde sa pracovný čas nekončí skončením zmeny,
a, naopak, napríklad v pásovej výrobe to nie je možné, respektíve môže to mať vážne dosahy.“
pravda.sk
Podľa vzoru Nemecka pracovný čas kratší aj na Slovensku?
Tá istá téma, ten istý článok uverejnený na webe denníka.
Citovaný člen Ekonomického výboru SOPK Juraj Borgula.
18. 10. 2018
Hospodárske noviny
Korupcia prestáva byť celonárodná hra
Téma: Už to nie sú len zisky a iné ekonomické ukazovatele, ktoré tvoria vizitku firmy. Čoraz viac sa
sleduje, čo firma prináša aj pre zamestnancov, región a celú krajinu. Práve optikou etiky hodnotí
podnikateľské prostredie Veľká cena SOPK.
Celostranový rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom na tému etika v podnikaní pri príležitosti
vyhlásenia nového ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
hnonlie.sk
Korupcia prestáva byť celonárodná hra
Tá istá téma, ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom na tému etika v podnikaní pri
príležitosti vyhlásenia nového ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní.
TASR
SOPK vyzýva na celospoločenskú diskusiu o problematike trhu práce
Téma: SOPK vyzýva na celospoločenskú diskusiu o problematike trhu práce a jeho vplyve na
konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky, ale aj na budúci vývoj celej spoločnosti. Predstavenstvo
SOPK na zasadnutí v Košiciach v polovici októbra vyjadrilo obavy zo situácie na trhu práce, ktorého vývoj
naberá kontúry významného rastového rizika, ako aj zaostávania v oblasti reštrukturalizácie slovenskej
ekonomiky. Rast ekonomiky spôsobil, že sa zvyšuje zamestnanosť a zároveň rastie počet voľných
pracovných miest. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v súčasnosti predstavuje vážnu hrozbu pre
ďalší rast slovenských podnikov.
22. 10. 2018
Žilinské noviny
Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2018“ v SOŠ stavebnej v Žiline
Téma: 10. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí, súťažilo sa v
odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár.
Informácia o tom, že na súťaži nechýbali zástupcovia profesijných organizácií SOPK, SŽK v Žiline, Cechu
strechárov Slovenska, zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR a, samozrejme, aj firiem,
spolupracujúcich so školou v rámci praktického vyučovania žiakov.
23. 10. 2018
Kysucké noviny
V SOŠ stavebnej v Žiline súťažili študenti
Tá istá téma, ten istý článok – 10. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných
vedomostí „Mladý stavbár 2018“, informácia o tom, že na súťaži boli prítomní okrem iných aj zástupcovia
SOPK.

Hospodárske noviny (Týždenník Agro)
Prestaňme už drobiť slovenskú zem
Téma: Jedna generácia sa ráta priemerne na tridsať rokov. Ak budú pozemkové úpravy pokračovať
terajším tempom, prežije ich ešte sedem pokolení. A budú mimoriadne predražené.
Rozhovor s podpredsedom Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladim9rom Chovanom.
TASR
P. Mihók otvoril Panafrické fórum o voľnom obchode
Téma: Predseda SOPK Peter Mihók z pozície predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory otvoril v kenskom hlavnom meste Nairobi Panafrické fórum o voľnom obchode, na
ktorom sa zúčastňujú predstavitelia 20 krajín východnej a západnej Afriky. Cieľom ekonomického fóra je
vytvárať predpoklady na hlbšiu ekonomickú integráciu krajín a zvyšovanie vnútroafrického obchodu, teda
vzájomného obchodu medzi africkými krajinami. Ten je totiž mimoriadne nízky. Zatiaľ čo Európa má
približne 60 % vnútroeurópskeho obchodu, Afrika len okolo 13 %.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
P. Mihók otvoril Panafrické fórum o voľnom obchode
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – predseda SOPK Peter Mihók z pozície predsedu Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory otvoril v kenskom hlavnom meste Nairobi
Panafrické fórum o voľnom obchode.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók otvoril Panafrické fórum o voľnom obchode
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – predseda SOPK Peter Mihók z pozície predsedu Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory otvoril v kenskom hlavnom meste Nairobi
Panafrické fórum o voľnom obchode.
openiazoch.zoznam.sk
P. Mihók otvoril Panafrické fórum o voľnom obchode
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – predseda SOPK Peter Mihók z pozície predsedu Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory otvoril v kenskom hlavnom meste Nairobi
Panafrické fórum o voľnom obchode.
26. 10. 2018
banky.sk
Tech Town Konference – pozerajte živý prenos z konferencie
Téma: TECH TOWN CONFERENCE je odborné expertné podujatie, zamerané na spôsob, akým môže
stredne veľké mesto maximalizovať mieru postupnej transformácie pracovných miest, najmä v priemysle,
na pozície s vysokou pridanou hodnotou.
V rámci programu informácia, že v jednej z panelových diskusií – Vzdelávanie pre celú kariéru – vystúpi aj
zástupca SOPK.
banky.sk
Tech Town Konference – sledujte teraz NAŽIVO
Priamy prenos z konferencie (jej charakteristika – viď vyššie), informácia, že v jednej z panelových diskusií
– Vzdelávanie pre celú kariéru – vystúpi aj zástupca SOPK.
31. 10. 2018
TASR
SOPK: Pri projekte Vydra sa využijú domáce výrobné kapacity
Téma: Projekt Vydra obrneného vozidla 8x8 má pre slovenskú ekonomiku mnoho prínosov a je príkladom
potenciálneho využitia domácich výrobných kapacít.
Podľa predsedu Sekcie výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory (SVOP SOPK) Martina Dušaniča produkcia transportéra Vydra štátnou spoločnosťou Konštrukta
Defence je jedinečnou príležitosťou pre slovenských vývojárov, konštruktérov a mechanikov. Ide o
excelentnú iniciatívu ako podporiť slovenský strojársky a obranný priemysel.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
SOPK: Pri projekte Vydra sa využijú domáce výrobné kapacity
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Projekt Vydra obrneného vozidla 8x8, citovaný predseda Sekcie
výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SVOP SOPK) Martin
Dušanič.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
SOPK: Pri projekte Vydra sa využijú domáce výrobné kapacity
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Projekt Vydra obrneného vozidla 8x8, citovaný predseda Sekcie
výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SVOP SOPK) Martin
Dušanič.
openiazoch.zoznam.sk
SOPK: Pri projekte Vydra sa využijú domáce výrobné kapacity
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Projekt Vydra obrneného vozidla 8x8, citovaný predseda Sekcie
výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SVOP SOPK) Martin
Dušanič.
dobrenoviny.sk
SOPK: Pri projekte Vydra sa využijú domáce výrobné kapacity
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa – Projekt Vydra obrneného vozidla 8x8, citovaný predseda Sekcie
výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SVOP SOPK) Martin
Dušanič.
webnoviny.sk
Projekt obrneného vozidla Vydra má mať prínos pre slovenskú ekonomiku, využijú sa domáce
kapacity
Tá istá téma – Projekt Vydra obrneného vozidla 8x8, citovaný predseda Sekcie výrobcov obranného
priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SVOP SOPK) Martin Dušanič.

