SOPK v médiách – október 2012
2. 10. 2012
TASR
>> OTS: Slovenská obchodná a priemyselná komora ocení podnikateľov<<
Podnikatelia, pre ktorých je dodržiavanie etických princípov neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti, môžu
okrem uznania svojich obchodných partnerov získať aj Veľkú cenu SOPK. Správa o tom, prečo SOPK
udeľuje Veľkú cenu, komu a podľa akých kritérií.
3.10. 2012
webnoviny.sk
>>Samosprávy dostanú príspevok na integráciu znevýhodnených<<
Mestá a obce môžu žiadať o nenávratnú finančnú podporu z Fondu sociálneho rozvoja.
Ich žiadosti sa musia zameriavať na vytváranie rovnakých príležitostí na trhu práce a na integráciu
znevýhodnených skupín s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Žiadosti sa budú
podávať v štyroch kolách, prvé sa uzatvára 27. novembra.
Okrem obcí a miest sú oprávnenými žiadateľmi aj ďalšie inštitúcie, napr. aj SOPK.
Visions, 5/20/2012
>>Siemens oslávil 110 rokov na Slovensku<<
Najvyššie ocenenie – Zlatú medailu SOPK – odovzdal prezidentovi a generálnemu riaditeľovi spoločnosti
Siemens AG Petrovi Löscherovi predseda komory Peter Mihók. Ocenil tak prínos nemeckého partnera
pre rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce. P. Löscher navštívil Bratislavu pri príležitosti osláv 110.
výročia pôsobenia spoločnosti Siemens na Slovensku.
8. 10. 2012
TASR
>>MZV: Slovensko naďalej pripravené pomáhať Čiernej Hore v integračných procesoch<<
Na základe pozvania podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Miroslava Lajčáka pricestoval na návštevu Slovenska podpredseda vlády a minister spravodlivosti Čiernej
Hory Duško Marković. So štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Petrom Burianom sa zhodli na potrebe
rozvoja vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce. Na Dohodu o spolupráci medzi SOPK a
Hospodárskou komorou Čiernej Hory by mali nadviazať rokovania o príprave medzivládnej komisie k
hospodárskej spolupráci.
Hospodárske noviny
>>Veľtrh o tom najlepšom v elektrotechnike<<
Článok o veľtrhu Elo Sys, najväčšom svojho druhu v SR. Informácia o tom, že organizačným partnerom je
Trenčianska regionálna komora SOPK.
Mot`or; 10/2012
>>Transformácia odborného vzdelávania<<
Článok o novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá bola v polovici septembra schválená
v parlamente a ktorá vznikla na základe podnetov zamestnávateľov, ale aj škôl a viacerých organizácií.
Hlavným cieľom novely je podpora a rozvoj odborného vzdelávania na stredných školách. Na jej presadení
sa po prvý raz zhodli všetky zamestnávateľské zväzy, ktoré sú zastúpené v Rade vlády pre odborné
vzdelávanie a prípravu.
Spoločnú reč tak našli Asociácia zamestnávateľských zväzov, Republiková únia zamestnávateľov, SOPK,
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská
lesnícka komora a Slovenská banská komora.

9. 10. 2012
webnoviny.sk
>>Otvárací deň VIENNA TEC je venovaný Slovensku<<
Správa o najväčšom medzinárodnom odbornom veľtrhu priemyselných technológií a inovácií v Rakúsku,
ktorý sa koná vo Viedni. Informácia o tom, že otvárací deň medzinárodného veľtrhu je Dňom Slovenska,
na ktorom sa zúčastnia zástupcovia regionálnych komôr SOPK, odborných asociácií zo Slovenska a ďalší
hostia.
(spravodajský portál agentúry SITA)
aktuality.sk
>>Otvárací deň VIENNA TEC je venovaný Slovensku<<
Správa o najväčšom medzinárodnom odbornom veľtrhu priemyselných technológií a inovácií v Rakúsku,
ktorý sa koná vo Viedni. Informácia o tom, že otvárací deň medzinárodného veľtrhu je Dňom Slovenska,
na ktorom sa zúčastnia zástupcovia regionálnych komôr SOPK, odborných asociácií zo Slovenska a ďalší
hostia.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
server.sk
>>Otvárací deň VIENNA TEC je venovaný Slovensku<<
Správa o najväčšom medzinárodnom odbornom veľtrhu priemyselných technológií a inovácií v Rakúsku,
ktorý sa koná vo Viedni. Informácia o tom, že otvárací deň medzinárodného veľtrhu je Dňom Slovenska,
na ktorom sa zúčastnia zástupcovia regionálnych komôr SOPK, odborných asociácií zo Slovenska a ďalší
hostia.
TASR
>>FINANCIE: Podnikatelia nesúhlasia, aby výnosy z dražby emisií išli na deficit<<
Zástupcovia podnikateľov a priemyslu nesúhlasia s tým, aby sa výnosy z dražieb emisných povoleniek
použili na krytie deficitu štátneho rozpočtu. Takýto návrh by podľa združení SOPK, RÚZ, Klub 500 a AZZZ
porušil všetky východiská smerníc a nariadení, ktoré zavádzajú Európsku schému obchodovania s
emisiami skleníkových plynov.
teraz.sk
>>Podnikatelia nesúhlasia, aby výnosy z dražby emisií išli na deficit<<
Zástupcovia podnikateľov a priemyslu nesúhlasia s tým, aby sa výnosy z dražieb emisných povoleniek
použili na krytie deficitu štátneho rozpočtu. Takýto návrh by podľa združení SOPK, RÚZ, Klub 500 a AZZZ
porušil všetky východiská smerníc a nariadení, ktoré zavádzajú Európsku schému obchodovania s
emisiami skleníkových plynov.
(spravodajský portál agentúry TASR)
sme.sk
>>Podnikatelia nechcú, aby výnosy z emisných povoleniek krili deficit<<
Správa o tom, že podnikatelia združení v SOPK, RÚZ, Klube 500 a AZZZ zásadne nesúhlasia s návrhom
ministerstva financií, aby bol výnos z dražieb emisných povoleniek použitý na krytie deficitu štátneho
rozpočtu. Uviedli to v spoločnom vyhlásení.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
aktualne.sk
>>Podnikatelia nesúhlasia, aby výnosy z dražby emisií išli na deficit<<
Zástupcovia podnikateľov a priemyslu nesúhlasia s tým, aby sa výnosy z dražieb emisných povoleniek
použili na krytie deficitu štátneho rozpočtu. Takýto návrh by podľa združení SOPK, RÚZ, Klub 500 a AZZZ
porušil všetky východiská smerníc a nariadení, ktoré zavádzajú Európsku schému obchodovania s
emisiami skleníkových plynov.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)

Obecné noviny, 41/2012
>>Samosprávy môžu žiadať o príspevok na integráciu znevýhodnených<<
Článok o tom, že Fond sociálneho rozvoja vyzýva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na
začlenenie znevýhodnených na trh práce. V ďalšej časti sú vymenované subjekty, ktoré môžu o podporu
požiadať. Okrem miest a obcí sú to napr. združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odborové zväzy či SOPK.
10. 12. 2012
aktualne.sk
>>Kto dostane milióny eur za emisie? Pre svoj rezort ich chce Žiga aj Kažimír<<
Milióny eur za predaj emisií chce tak šéf envirorezortu Peter Žiga, ako aj financmajster Peter Kažimír, ktorý
z nich chce lepiť prípadné diery v rozpočte. Návrh Kažimíra sa nepáči ani členom SOPK, RÚZ, Klubu 500
a AZZZ.
topky.sk
>> ELO SYS oslávi osemnáste narodeniny<<
Informácia o medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS
v Trenčíne spolu so sprievodným programom, napr. workshop „7. rámcový program posledná možnosť
zapojenia sa do projektov“, organizovaný spoločnosťou BIC Group a Trenčianskou regionálnou
komorou SOPK.
11.10.2012
Pravda
>> Kažimír a Žiga sa hádajú o milióny z emisií<<
Peniaze získané z emisných povolení spôsobujú ostrý konflikt medzi ministrami financií a životného
prostredia. Šéf finančného rezortu Peter Kažimír totiž viac ako 105-miliónov eur chce využiť na okresanie
štátneho dlhu, kým minister životného prostredia Peter Žiga chce, aby minimálne polovica išla na ekológiu.
„Zásadne nesúhlasíme s návrhom ministerstva financií, aby výnos z dražieb emisných povoleniek bol
použitý na krytie deficitu štátneho rozpočtu,“ vyhlásili zástupcovia SOPK, Klubu 500, RÚZ a AZZZ. Svoje
argumenty opreli o východiská smerníc a nariadení, ktoré zavádzajú Európsku schému obchodovania s
emisiami skleníkových plynov.
pravda.sk
>> Kažimír a Žiga sa hádajú o milióny z emisií<<
Peniaze získané z emisných povolení spôsobujú ostrý konflikt medzi ministrami financií a životného
prostredia. Šéf finančného rezortu Peter Kažimír totiž viac ako 105-miliónov eur chce využiť na okresanie
štátneho dlhu, kým minister životného prostredia Peter Žiga chce, aby minimálne polovica išla na ekológiu.
„Zásadne nesúhlasíme s návrhom ministerstva financií, aby výnos z dražieb emisných povoleniek bol
použitý na krytie deficitu štátneho rozpočtu,“ vyhlásili zástupcovia SOPK, Klubu 500, RÚZ a AZZZ. Svoje
argumenty opreli o východiská smerníc a nariadení, ktoré zavádzajú Európsku schému obchodovania s
emisiami skleníkových plynov.
TASR
>>HOSPODÁRSTVO: Hongkong môže byť vstupnou bránou pre obchodovanie s Čínou<<
Agentúrna správa o workshope o podmienkach a možnostiach obchodovania s Čínou a ďalšími krajinami
v regióne, ktorý zorganizovala pražskou kanceláriou Hongkonskej rady pre rozvoj obchodu (Hong Kong
Trade Development Council - HKTDC) v spolupráci s SOPK a SARIO.
15. 10. 2012
Liptovské noviny, 41/2012
>>Vínna cesta reprezentuje v súťaži<<
Projekt Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) vyhodnotila Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania ako jeden z dvoch, ktoré budú Slovensko reprezentovať v európskom kole súťaže o
Európske ceny za podporu podnikania 2012.

Okrem Združenia MVC bude Slovensko reprezentovať aj Bratislavská regionálna komora SOPK s
projektom Regionfemme v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
Trenčianske noviny, 41/2012
>>Vínna cesta reprezentuje v súťaži podnikania<<
Projekt Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) vyhodnotila Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania ako jeden z dvoch, ktoré budú Slovensko reprezentovať v európskom kole súťaže o
Európske ceny za podporu podnikania 2012.
Okrem Združenia MVC bude Slovensko reprezentovať aj Bratislavská regionálna komora SOPK s
projektom Regionfemme v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
Týždenník pre Záhorie, 41/2012
>>Vínna cesta reprezentuje v súťaži podnikania<<
Projekt Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) vyhodnotila Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania ako jeden z dvoch, ktoré budú Slovensko reprezentovať v európskom kole súťaže o
Európske ceny za podporu podnikania 2012.
Okrem Združenia MVC bude Slovensko reprezentovať aj Bratislavská regionálna komora SOPK s
projektom Regionfemme v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
Žilinské noviny, 41/2012
>>Vínna cesta reprezentuje v súťaži podnikania<<
Projekt Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) vyhodnotila Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania ako jeden z dvoch, ktoré budú Slovensko reprezentovať v európskom kole súťaže o
Európske ceny za podporu podnikania 2012.
Okrem Združenia MVC bude Slovensko reprezentovať aj Bratislavská regionálna komora SOPK s
projektom Regionfemme v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
16. 10. 2012
Senec-Pezinok, 41/2012
>>Vínna cesta reprezentuje v súťaži podnikania<<
Projekt Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) vyhodnotila Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania ako jeden z dvoch, ktoré budú Slovensko reprezentovať v európskom kole súťaže o
Európske ceny za podporu podnikania 2012.
Okrem Združenia MVC bude Slovensko reprezentovať aj Bratislavská regionálna komora SOPK s
projektom Regionfemme v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
17. 10. 2012
TASR
>>MARTIN: Stredná priemyselná škola podpísala memorandum o výchove logistov<<
Stredná priemyselná škola v Martine a prepravno-logistická spoločnosť Gebrüder Weiss s.r.o. podpísali
memorandum o spolupráci pri výchove stredoškolsky vzdelaných logistov. Škola získala odporúčanie na
založenie študijného odboru na jar 2009 od Technickej univerzity v Košiciach, Komory logistických
audítorov a SOPK.
18. 10. 2012
webnoviny.sk
>>Martin je liahňou mladých logistov<<
Stredná priemyselná škola v Martine medzi prvými na Slovensku reaguje na nedostatok stredoškolsky
vzdelaných logistov. Preto vytvorila spoluprácu s lídrom na trhu - spoločnosťou Gebrüder Weiss s.r.o.,
ktorá pomáha teoreticky, ale aj prakticky pripravovať najlepších špecialistov.

Stredná priemyselná škola získala odporúčanie na založenie študijného odboru na jar 2009 od Technickej
univerzity v Košiciach, od Komory logistických audítorov v Martine, ako aj od SOPK.
(spravodajský portál agentúry SITA)
aktuality.sk
>>Martin je liahňou mladých logistov<<
Stredná priemyselná škola v Martine medzi prvými na Slovensku reaguje na nedostatok stredoškolsky
vzdelaných logistov. Preto vytvorila spoluprácu s lídrom na trhu - spoločnosťou Gebrüder Weiss s.r.o.,
ktorá pomáha teoreticky, ale aj prakticky pripravovať najlepších špecialistov.
Stredná priemyselná škola získala odporúčanie na založenie študijného odboru na jar 2009 od Technickej
univerzity v Košiciach, od Komory logistických audítorov v Martine, ako aj od SOPK.
(prevzaté zo servisu agentúry SITA)
Plus 7 dní, 43/2012
>>Diera hanby<<
Článok o stavbe najdlhšieho slovenského tunela Višňové – Dubná Skala.
Štrnásť rokov a päť mesiacov. Presne tak dlho sa ťahá nekonečný príbeh najdlhšieho slovenského tunela
popod vrch Hoblík na diaľnici D1 v úseku Višňové - Dubná Skala. Dvojrúrový tunel dlhý 7 460 metrov mal
byť najšpičkovejším, aký na Slovensku budeme mať. Doposiaľ sa však žiadnej vláde nepodarilo nájsť
peniaze na jeho financovanie ani sa dohodnúť na tom, kto ho bude stavať
Riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK Ján Mišura vyčíslil, že ročne ide na technickú údržbu
zakonzervovanej štôlne až 330-tisíc eur.
19. 10. 2012
Považské ECHO, 21/2012
>>TSK na OPEN DAYS 2012 v Bruseli<<
Po 8. raz sa Trenčiansky samosrpávny kraj zúčastnil na podujatí Open days na desiatke workshopov
zameraných na oblasť regionálneho rozvoja. Podnikateľskú sféru reprezentoval riaditeľ Trenčianskej
regionálnej komory SOPK Ján Václav.
Trenčianske ECHO, 34/2012
>>TSK na OPEN DAYS 2012 v Bruseli<<
Po 8. raz sa Trenčiansky samosrpávny kraj zúčastnil na podujatí Open days na desiatke workshopov
zameraných na oblasť regionálneho rozvoja. Podnikateľskú sféru reprezentoval riaditeľ Trenčianskej
regionálnej komory SOPK Ján Václav.
Prievidzské ECHO, 21/2012
>>TSK na OPEN DAYS 2012 v Bruseli<<
Po 8. raz sa Trenčiansky samosrpávny kraj zúčastnil na podujatí Open days na desiatke workshopov
zameraných na oblasť regionálneho rozvoja. Podnikateľskú sféru reprezentoval riaditeľ Trenčianskej
regionálnej komory SOPK Ján Václav.
TASR
>>OZNÁMENIE: Porada honorárnych konzulov SR<<
Avízo na celosvetové stretnutie honorárnych konzulov SR, ktoré poriada Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR. Samostatná časť stretnutia bude venovaná ekonomickej dimenzii. Podujatie
je organizované v spolupráci s Trnavskou regionálnou komorou SOPK, Trnavským samosprávnym
krajom a štátnymi agentúrami SARIO, SACR a NADSME v Trnave, kontakt na Trnavskú RK SOPK pre
firmy, ktoré sa chcú na stretnutí zúčastniť.
sme.sk
>>Gašparovič s manželkou navštívi Dánsko<<
Súčasťou programu štátnej návštevy je Dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum, v rámci ktorého
podpíšu dohodu o spolupráci medzi SOPK a Konfederáciou dánskeho priemyslu. Prezidenta bude preto
sprevádzať aj početná skupina podnikateľov.

banky.sk
>>Euro a banková únia – výzvy a možnosti pre Slovensko<<
Pozvánka na konferenciuo eure a bankovej únii, ktorú organizuje SOPK.
TASR
>>KULTÚRA: Grand Prix Ekotopfilm 2012 získal americký film o vode<<
Agentúrna správa o odovzdávaní cien na 39. Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji
Ekotopfilm.
Nemecký film Moc supermarketov (r. Pwter Wedel) získal Cenu Bratislavskej regionálnej komory
SOPK.
teraz.sk
>>Grand Prix Ekotopfilm 2012 získal americký film o vode<<
Agentúrna správa o odovzdávaní cien na 39. Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji
Ekotopfilm.
Nemecký film Moc supermarketov (r. Pwter Wedel) získal Cenu Bratislavskej regionálnej komory
SOPK.
(spravodajský portál agentúry TASR)
TASR
>>PREZIDENT: Odcestuje do Kodane, pôjde o historicky prvú štátnu návštevu Dánska<<
Avízo na cestu prezidenta do Dánska. Súčasťou programu štátnej návštevy bude Dánsko-slovenské
inovačné a obchodné fórum, v rámci ktorého podpíšu dohodu o spolupráci medzi SOPK a Konfederáciou
dánskeho priemyslu. Prezidenta bude preto sprevádzať aj početná skupina podnikateľov.
20. 10. 2012
TASR
>>FINANCIE: Dánska vláda momentálne nechystá žiadne kroky ohľadom prijatia eura<<
Agentúrna správa z návštevy slovenského prezidenta v Dánsku. Informácia o tom, že súčasťou programu
bude aj dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum zamerané na inovácie, udržateľný rozvoj a zelené
technológie. V rámci neho podpíše SOPK dohodu o spolupráci s Konfederáciou dánskeho priemyslu.
teraz.sk
>>Dánska vláda momentálne nechystá žiadne kroky ohľadom prijatia eura<<
Agentúrna správa z návštevy slovenského prezidenta v Dánsku. Informácia o tom, že súčasťou programu
bude aj dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum zamerané na inovácie, udržateľný rozvoj a zelené
technológie. V rámci neho podpíše SOPK dohodu o spolupráci s Konfederáciou dánskeho priemyslu.
(spravodajský portál agentúry TASR)
sme.sk
>>Dánska vláda nechystá žiadne kroky pre prijatie eura<<
Správa o návšteve slovenského prezidenta v Dánsku. Informácia o tom, že súčasťou programu bude aj
dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum zamerané na inovácie, udržateľný rozvoj a zelené
technológie. V rámci neho podpíše SOPK dohodu o spolupráci s Konfederáciou dánskeho priemyslu.
aktuality.sk
>>Dánska vláda momentálne nechystá žiadne kroky ohľadom prijatia eura<<
Agentúrna správa z návštevy slovenského prezidenta v Dánsku. Informácia o tom, že súčasťou programu
bude aj dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum zamerané na inovácie, udržateľný rozvoj a zelené
technológie. V rámci neho podpíše SOPK dohodu o spolupráci s Konfederáciou dánskeho priemyslu.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
sme.sk
>>Dánska vláda sa nechystá prijať euro<<
Správa o návšteve slovenského prezidenta v Dánsku. Informácia o tom, že súčasťou programu bude aj
dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum zamerané na inovácie, udržateľný rozvoj a zelené
technológie. V rámci neho podpíše SOPK dohodu o spolupráci s Konfederáciou dánskeho priemyslu.

22. 10. 2012
etrend.sk
>>Gebrüder Weiss vychováva ďalšie generácie logistov<<
Spoločnosť Gebrüder Weiss podpísala Memorandum o spolupráci so Strednou priemyselnou školou v
Martine, ktorá medzi prvými reaguje na nedostatok stredoškolsky vzdelaných logistov. Stredná
priemyselná škola získala odporúčanie na založnie študijného odboru na jar 2009 od Technickej univerzity
v Košiciach, od Komory logistických audítorov v Martine, ako aj od SOPK.
TASR
>>Pri uplatňovaní inovácií sa chce SR inšpirovať u najlepších, tým je aj Dánsko<<
Agentúrna správa z návštevy slovenského prezidenta v Dánsku. Informácia o tom, že súčasťou programu
bude aj dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum zamerané na inovácie, udržateľný rozvoj a zelené
technológie. V rámci neho podpíše SOPK dohodu o spolupráci s Konfederáciou dánskeho priemyslu.
TASR
>>OZNÁMENIE: Rozvoj spolupráce s Dánskom<<
Informácia o tom, že minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa ako člen delegácie prezidenta SR
Ivana Gašparoviča zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste do Dánskeho kráľovstva. Zámerom je
vytvorenie ďalšieho priestoru na posilnenie slovenského exportu a dánskych investičných aktivít na
Slovensko. Okrem iného v rámci podujatia bude podpísaná dohoda o spolupráci medzi SOPK a
Konfederáciou dánskeho priemyslu.
23. 10. 2012
TASR
>>PREZIDENT: Odletel na historicky prvú štátnu návštevu Dánska<<
Informácia, že v prvý deň návštevy sa uskutoční dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum, ktoré
otvorí korunný princ Frederik a prezident na ňom vystúpi s príhovorom. Zamerané bude na inovácie,
udržateľný rozvoj a zelené technológie. V jeho rámci podpíšu dohodu o spolupráci SOPK a Konfederácia
dánskeho priemyslu.
teraz.sk
>>Prezident Gašparovič odletel na historicky prvú štátnu návštevu Dánska<<
Informácia, že v prvý deň návštevy sa uskutoční dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum, ktoré
otvorí korunný princ Frederik a prezident na ňom vystúpi s príhovorom. Zamerané bude na inovácie,
udržateľný rozvoj a zelené technológie. V jeho rámci podpíšu dohodu o spolupráci SOPK a Konfederácia
dánskeho priemyslu.
(spravodajský portál agentúry TASR)
sme.sk
>>Prezident odletel na historicky prvú štátnu návštevu Dánska<<
Informácia, že v prvý deň návštevy sa uskutoční dánsko-slovenské inovačné a obchodné fórum, ktoré
otvorí korunný princ Frederik a prezident na ňom vystúpi s príhovorom. Zamerané bude na inovácie,
udržateľný rozvoj a zelené technológie. V jeho rámci podpíšu dohodu o spolupráci SOPK a Konfederácia
dánskeho priemyslu.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
24. 10. 2012
TASR
>>PREZIDENT: Vrátil sa z historicky prvej štátnej návštevy Dánska<<
Sumár z návštevy hlavy štátu v Dánsku.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Mnohé slovenské firmy na tomto fóre našli partnerov napríklad v
oblasti spracovania odpadov, ktoré v budúcnosti možno prerastú do kontraktov.“ Za dôležitý považuje
podpis dohody medzi SOPK a Konfederáciou dánskeho priemyslu. „Na tomto základe chceme podporiť
možnosti slovenského investovania v Dánsku, ktoré je v súčasnosti veľmi slabé,“ priblížil novinárom s tým,
že vzájomnú ekonomickú spoluprácu by mala podporiť aj plánovaná návšteva dánskych podnikateľov
vedená korunným princom.

teraz.sk
>>Prezident Gašparovič sa vrátil z historicky prvej návštevy Dánska<<
Sumár z návštevy hlavy štátu v Dánsku.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Mnohé slovenské firmy na tomto fóre našli partnerov napríklad v
oblasti spracovania odpadov, ktoré v budúcnosti možno prerastú do kontraktov.“ Za dôležitý považuje
podpis dohody medzi SOPK a Konfederáciou dánskeho priemyslu. „Na tomto základe chceme podporiť
možnosti slovenského investovania v Dánsku, ktoré je v súčasnosti veľmi slabé,“ priblížil novinárom s tým,
že vzájomnú ekonomickú spoluprácu by mala podporiť aj plánovaná návšteva dánskych podnikateľov
vedená korunným princom.
(spravodajský portál agentúry TASR)
pravda.sk
>>Gašparovič sa vrátil z historicky prvej návštevy Dánska<<
Sumár z návštevy hlavy štátu v Dánsku.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Mnohé slovenské firmy na tomto fóre našli partnerov napríklad v
oblasti spracovania odpadov, ktoré v budúcnosti možno prerastú do kontraktov.“ Za dôležitý považuje
podpis dohody medzi SOPK a Konfederáciou dánskeho priemyslu. „Na tomto základe chceme podporiť
možnosti slovenského investovania v Dánsku, ktoré je v súčasnosti veľmi slabé,“ priblížil novinárom s tým,
že vzájomnú ekonomickú spoluprácu by mala podporiť aj plánovaná návšteva dánskych podnikateľov
vedená korunným princom.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
pluska.sk
>>Gašparovič sa vrátil z Dánska, bol tam vraj najmä za biznisom<<
Sumár z návštevy hlavy štátu v Dánsku.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Mnohé slovenské firmy na tomto fóre našli partnerov napríklad v
oblasti spracovania odpadov, ktoré v budúcnosti možno prerastú do kontraktov.“ Za dôležitý považuje
podpis dohody medzi SOPK a Konfederáciou dánskeho priemyslu. „Na tomto základe chceme podporiť
možnosti slovenského investovania v Dánsku, ktoré je v súčasnosti veľmi slabé,“ priblížil novinárom s tým,
že vzájomnú ekonomickú spoluprácu by mala podporiť aj plánovaná návšteva dánskych podnikateľov
vedená korunným princom.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Prezident Gašparovič podvečer ukončil 2-dňovú štátnu návštevu Dánska<<
Informácia, že významnou udalosťou počas návštevy bol aj podpis dohody SOPK s dánskym partnerom o
spolupráci v budúcnosti
26. 10. 2012
TASR
>>MZVaEZ SR: Porada honorárnych konzulov SR<<
Avízo, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR usporiada 6. celosvetové
stretnutie honorárnych konzulov SR 29. – 31. októbra 2012 v Bratislave, Trnave a Piešťanoch. Na
celosvetovom stretnutí sa zúčastní približne 120 honorárnych konzulov SR z Afriky, Ázie, Austrálie, Európy
ako aj z amerického kontinentu. Samostatná časť stretnutia bude venovaná ekonomickej dimenzii.
Podujatie je organizované v spolupráci s Trnavskou regionálnou komorou SOPK, Trnavským
samosprávnym krajom a štátnymi agentúrami SARIO, SACR a NADSME dňa 30.10.2012 v Trnave
29. 10. 2012
Žilinské noviny, 43/2012
>>Spolupracujú s rakúskou firmou LKW Walter<<
Článok o tom, že obchodná akadémia spolupracuje so školami aj s firmami. Za najdôležitejšiu pokladá
riaditeľ Peter Bologa spoluprácu s miestnymi podnikmi a podnikateľmi a zároveň spoluprácu s rakúskou
distribučnou firmou LKW Walter. V tejto spoločnosti môžu študenti praxovať, stážovať a aj pracovať hneď
po skončení školy. Minulý rok nadviazala škola spoluprácu s SOPK..

30. 10. 2012
Hospodárske noviny
>>So Škandináviou obchodujeme i podnikáme<<
Autor článku v špeciálnej prílohe venovanej Škandinávii - Peter Mihók, predseda SOPK, prezident
Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory v SR. novozvolený predseda Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Pariži.
Noviny Stredného Považia, 43/2012
>>SPEKTRUM INFORMÁCIÍ: Spolupracujú s rakúskou firmou LKW Walter<<
Článok o tom, že obchodná akadémia spolupracuje so školami aj s firmami. Za najdôležitejšiu pokladá
riaditeľ Peter Bologa spoluprácu s miestnymi podnikmi a podnikateľmi a zároveň spoluprácu s rakúskou
distribučnou firmou LKW Walter. V tejto spoločnosti môžu študenti praxovať, stážovať a aj pracovať hneď
po skončení školy. Minulý rok nadviazala škola spoluprácu s SOPK..
Žilinský večerník, 44/2012
>>Vitek: Inšpiráciu čerpáme z nemeckej obchodnej j´kultúry<<
Rozhovor s riaditeľom a spolumajiteľom spoločnosti Aluma Pavlom Vitekom. „Slovenská obchodná a
priemyselná komora nám opakovane pomohla otvoriť dvere obchodných oddelení rôznych
veľvyslanectiev doma aj v zahraničí. Prácu pána riaditeľa Jána Mišuru v tomto smere hodnotím vysoko
pozitívne. Veľmi dobrú skúsenosť som v minulosti mal s bývalým riaditeľom colnice. Nie naším zavinením
sme sa dostali do problémov a potrebovali sme situáciu okamžite riešiť. Vedel, že zamestnávam 20 ľudí a
bol ochotní situáciu riešiť, hoci mal doma na PN rozhodujúceho človeka. Mal možnosť nám pomôcť a aj
nám pomohol.“
TASR
>>TRNAVA: Meto privítalo honorárnych konzulov SR<<
Agentúrna správa o výjazdovej časti porady honorárnych konzulov SR, venovanej ekonomickej dimenzii.
Informácia o tom, že spoluorganizátorom bola Trnavská regionálna komora SOPK.
TASR
>>OZNÁMENIE: MZVaEZ SR: Honorárni konzuli navštívili trnavský región<<
V rámci 6. celosvetového stretnutia honorárnych konzulov SR rezort diplomacie – v spolupráci s
regionálnou komorou SOPK Trnava – zorganizoval výjazdové zasadnutie do Trnavy a Piešťan.
Predseda VÚC T. Mikuš, primátor Trnavy V. Butko, predseda RK SOPK Trnava J. Gabriel predstavili
hosťom trnavský región. O možnostiach pre zahraničných investorov informoval generálny riaditeľ
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu R. Šimončič a obchodný potenciál Slovenska
predstavil generálny tajomník SOPK M. Hrivík.
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Slovensko-kórejská spolupráca sa rozširuje<<
Agentúrna správa o tom, že Memorandum o porozumení medzi SOPK a Asociáciou kórejských dovozcov
(KOIMA) podpísali v Bratislave ich predsedovia Peter Mihók a Ju-Tae Kee.
31. 10. 2012
hnonline.sk
>> Prehlbujeme spoluprácu s Kóreou<<
Správa o tom, že Memorandum o porozumení medzi SOPK a Asociáciou kórejských dovozcov (KOIMA)
podpísali v Bratislave ich predsedovia Peter Mihók a Ju-Tae Kee.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)
Hospodárske noviny
>>Prehlbujeme spoluprácu s Kóreou<<
Správa o tom, že Memorandum o porozumení medzi SOPK a Asociáciou kórejských dovozcov (KOIMA)
podpísali v Bratislave ich predsedovia Peter Mihók a Ju-Tae Kee.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)

sme.sk
>> Mesto privítalo honorárnych konzulov SR<<
V Trnave sa uskutočnila výjazdová časť porady honorárnych konzulov Slovenskej republiky. Rokovanie
zorganizovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, sekcia hospodárskej
spolupráce, v súčinnosti s Trnavskou regionálnou komorou SOPK.
(prevzaté zo servisu agentúry TASR)

