SOPK v médiách
apríl 2017
4. 4. 2017
TASR
>> P. MIHÓK: V EÚ je stále veľa deliacich čiar <<
Urýchľovanie procesov integrácie bez toho, aby boli zvládnuté predchádzajúce, vytvára antiintegračné
nálady. Určite nie je v súčasnosti doba na politickú integráciu, na ktorú zďaleka nie sú vytvorené
podmienky. Stále je veľa deliacich čiar vo vnútri Únie, napríklad pozícia veľkých a malých krajín, starých a
nových krajín, členov eurozóny a ostatných členov, členov schengenského priestoru a iných. Myslí si to
predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a predseda SOPK Peter
Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: V Európskej únii je stále veľa deliacich čiar <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: V Európskej únii je stále veľa deliacich čiar <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hlavnespravy.sk
>> Mihók: V EÚ je stále veľa deliacich čiar <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
5. 4. 2017
TASR
>> Na veľtrhu podnikateľských talentov v Košiciach ocenili študentské firmy <<
Téma: Najlepšie študentské firmy vyhlásili dnes na 22. ročníku JA Veľtrhu podnikateľských talentov v
Košiciach. Prestížne ocenenie TOP študentský tím Aplikovanej ekonómie patrí študentskému tímu FORCE
zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom za mimoriadnu tvorivosť, odvahu a podnikavosť.
Udelia ho na výročnom zasadnutí SOPK 20. apríla v Bratislave.
6. 4. 2017
dennikn.sk
>> Komory píšu Ficovi, aby zlepšil verejné tendre <<
Téma: Podnikatelia píšu premiérovi Ficovi, aby zlepšil verejné tendre. 14 obchodných komôr a asociácií
dnes premiérovi odovzdalo list, v ktorom opisujú kľúčové problémy verejných tendrov. „Problémom
verejného obstarávania nie je nedostatočná legislatíva, ale skôr aplikačná prax,“ píše sa okrem iného vo
vyhlásení. List obsahuje aj konkrétne návrhy, ako vylepšiť fungovanie ÚVO a podmienky na prácu
obstarávateľov.
Informácia o tom, že medzi inštitúciami, ktoré list podpísali, je aj SOPK.
7. 4. 2017
bratislava.sme.sk
>> Horela budova Výboha, škody sú za štvrť milióna <<
Téma: Škoda za štvrť milióna eur vznikla pri štvrtkovom požiari bývalej budovy riaditeľstva Slovenského
národného divadla v centre Bratislavy.
Eklektický palác, ktorý rekonštruuje zbrojár Miroslav Výboh, si pôvodne v roku 1903 dala postaviť
Slovenská obchodná a priemyselná komora. Komunisti ju však v roku 1948 znárodnili. Po revolúcii sa
komora svoje bývalé sídlo snažila získať naspäť, no neúspešne.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
>> JA Slovensko ocenilo podnikateľské talenty roka 2017 <<
Takmer 250 študentov zo 48 JA Firiem prezentovalo výsledky svojho podnikania na celoslovenskej súťaži,
ktorú každý rok organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko.
Aj tento rok sa na výročnom zasadnutí SOPK bude udeľovať prestížne ocenenie TOP študentský tím
Aplikovanej ekonómie. Pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka bude 20. apríla 2017 v Bratislave
ocenený študentský tím FORCE zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom za mimoriadnu
Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť.
9. 4. 2017
kosice.dnes24.sk
>> Na veľtrhu podnikateľských talentov v Košiciach ocenili študentské firmy <<
Tá istá agentúrna správa ako dva dni predtým.
Avízo na to, že prestížne ocenenie TOP študentský tím Aplikovanej ekonómie patrí študentskému tímu
FORCE zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom za mimoriadnu tvorivosť, odvahu a
podnikavosť. Udelia ho na výročnom zasadnutí SOPK 20. apríla v Bratislave.
10. 4. 2017
SME
>> Horela Výbohova budova, škody sú za štvrť milióna eur <<
Tá istá téma uverejnená po webe aj v printovom vydaní denníka.
Škoda za štvrť milióna eur vznikla pri štvrtkovom požiari bývalej budovy riaditeľstva Slovenského
národného divadla v centre Bratislavy. Eklektický palác, ktorý rekonštruuje zbrojár Miroslav Výboh, si
pôvodne v roku 1903 dala postaviť Slovenská obchodná a priemyselná komora. Komunisti ju však v
roku 1948 znárodnili. Po revolúcii sa komora svoje bývalé sídlo snažila získať naspäť, no neúspešne.
dobrenoviny.sk
>> Čiastkové výsledky ankiet NEF Hospodársky klub k 9. aprílu <<
Nominácie osobností do tradičných ankiet združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub sa
začali 11. januára a skončia sa 20. novembra 2017. Hlasovanie sa skončí 31. decembra 2017.
3.ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Počet hlasov : 538
Poradie: 1. P. Mihók, 155 hlasov/29 % všetkých hlasov, 2. T. Gašpar, 3. R. Sulík ...
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
>> Čiastkové výsledky ankiet NEF Hospodársky klub k 9. aprílu <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o priebežnom umiestnení predsedu SOPK Petra Mihóka
v jednej z ankiet NEF Hospodársky klub.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Čiastkové výsledky ankiet NEF Hospodársky klub k 9. aprílu <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o priebežnom umiestnení predsedu SOPK Petra Mihóka
v jednej z ankiet NEF Hospodársky klub.
12. 4. 2017
Noviny Poprad
>> Stručne <<
Avízo: OSEMNÁSTY ročník celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou
Tatra Expo sa uskutoční od 28. do 30. apríla vo viacúčelovej hale Aréna v Poprade. Organizuje ju
spoločnosť Spiš – View – Trading Spišská Nová Ves pod záštitou mesta Poprad, SOPK a SŽK.

15. 4. 2017
Kysucké noviny
>> Riaditeľ František Kajánek s významným ocenením <<
Profil riaditeľa SOŠ technickej v Čadci, ktorý bol pri príležitosti Dňa učiteľov ocenený „Malou medailou sv.
Gorazda“ za významný prínos a popularizáciu stredného odborného školstva a systému duálneho
vzdelávania žiakov.
Zmienka o jeho mimoškolských aktivitách, okrem iného aj v SOPK, konkrétne v rámci Žilinskej RK SOPK.
20. 4. 2017
TASR
>> SOPK: Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu <<
Správa o výsledku volieb orgánov SOPK na 6. volebné obdobie 2017 – 2022, ktoré sa uskutočnili na
Zhromaždení delegátov SOPK.
Citovaný novozvolený predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) o výsledku volieb orgánov SOPK na 6. volebné
obdobie 2017 – 2022, ktoré sa uskutočnili na Zhromaždení delegátov SOPK, citovaný novozvolený
predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu SOPK<<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) o výsledku volieb orgánov SOPK na 6. volebné
obdobie 2017 – 2022, ktoré sa uskutočnili na Zhromaždení delegátov SOPK, citovaný novozvolený
predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
>> Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu SOPK<<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) o výsledku volieb orgánov SOPK na 6. volebné
obdobie 2017 – 2022, ktoré sa uskutočnili na Zhromaždení delegátov SOPK, citovaný novozvolený
predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu SOPK<<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) o výsledku volieb orgánov SOPK na 6. volebné
obdobie 2017 – 2022, ktoré sa uskutočnili na Zhromaždení delegátov SOPK, citovaný novozvolený
predseda SOPK Peter Mihók.
hlavnespravy.sk
>> Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu SOPK<<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) o výsledku volieb orgánov SOPK na 6. volebné
obdobie 2017 – 2022, ktoré sa uskutočnili na Zhromaždení delegátov SOPK, citovaný novozvolený
predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Slovensko, 14.00 h. Správy
>> Zasadnutie SOPK <<
V rámci bloku agentúrnych správ informácia o Zhromaždení delegátov SOPK.
„Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na svojom ustanovujúcom
zasadaní pre šieste funkčné obdobie na roky 2017 až 2022, ktoré bolo v Bratislave, zvolila opäť za
predsedu Petra Mihóka. Delegáti sa zaoberali súčasným stavom a vývojom ekonomiky, dopadmi
hospodárskeho vývoja Európskej únie, stavom podnikateľského prostredia na Slovensku a úlohami
komory v nasledujúcom funkčnom období.“

TA3, 18.30 h. Hlavné správy
>> Mihók opäť predsedom SOPK <<
Redaktor: „Predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory bude aj nasledujúcich päť rokov
Peter Mihók, rozhodli o tom delegáti na výročnom zasadnutí zhromaždenia delegátov komory. Pri tejto
príležitosti dostal novozvolený predseda čestné vyznamenania od ministra práce za zásluhy o rozvoj
podnikateľského prostredia.“
Peter Mihók, predseda SOPK: „Medzinárodné postavenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
ďaleko presahuje váhu slovenskej ekonomiky v európskych a globálnych dimenziách. SOPK má líderskú
pozíciu v Medzinárodnej obchodnej komore a Svetovej komorovej federácii v Paríži.“
TASR
>> Veľkú cenu SOPK za rok 2016 získali spoločnosti z Plavnice a Dubnice nad Váhom <<
Správa o výsledkoch súťaže, v ktorej SOPK ako jediná na Slovensku oceňuje etiku v podnikaní,
a o odovzdávaní Veľkej ceny SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2016 na
Zhromaždení delegátov SOPK. Získali ju spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o., Plavnica a ZVS holding, a.s.,
Dubnica nad Váhom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Veľkú cenu SOPK za rok 2016 získali tieto spoločnosti <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) o odovzdávaní Veľkej ceny SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní za rok 2016 na Zhromaždení delegátov SOPK, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Veľkú cenu SOPK za rok 2016 získali tieto spoločnosti <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) o odovzdávaní Veľkej ceny SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní za rok 2016 na Zhromaždení delegátov SOPK, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
>> Veľkú cenu SOPK za rok 2016 získali tieto spoločnosti <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) o odovzdávaní Veľkej ceny SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní za rok 2016 na Zhromaždení delegátov SOPK, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
21. 4. 2017
Hospodárske noviny (Zaradenie: Spravodajstvo)
>> Obchodnú komoru povedie staronový predseda <<
Predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory bude aj najbližších päť rokov Peter Mihók.
Rozhodli o tom delegáti komory včera na ustanovujúcom zasadaní. Na jej čele je Mihók od založenia v
roku 1992. „Na začiatku nového funkčného obdobia chcem zdôrazniť, že vedenie komory doň vstupuje s
pevným predsavzatím pôsobiť ďalej ako stabilný reprezentant podnikateľskej sféry produkujúcej hodnoty,“
povedal.
hnonline.sk
>> Obchodnú komoru povedie staronový predseda <<
Tá istá správa ako v printovom vydaní denníka – o výsledku volieb do orgánov SOPK na Zhromaždení
delegátov SOPK, ktoré sa uskutočnilo v predošlý deň. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Slovensko, 18.00 h. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Rezort školstva chystá zmeny v duálnom vzdelávaní <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o systéme duálneho vzdelávania.

22. 4. 2017
Rádio Slovensko, 7.00 h. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Rezort školstva chystá zmeny v duálnom vzdelávaní <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o systéme duálneho vzdelávania, ktorý bol
odvysielaný deň predtým večer.
24. 4. 2017
parlamentnelisty.sk
>> Ministerstvo práce: Minister udelil podnikateľom medailu <<
Téma: Pri príležitosti 25. výročia vzniku SOPK odovzdal minister Ján Richter jej predsedovi Petrovi
Mihókovi pamätnú medailu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Urobil tak na zhromaždení
delegátov komory v Bratislave. Pamätnú medailu udelil minister SOPK za dlhoročnú úspešnú prácu pri
rozvoji podnikania na Slovensku, za významný prínos pri ochrane a presadzovaní podnikateľských a
obchodných práv a záujmov svojich členov, či za podporu záujmov podnikateľskej sféry voči
medzinárodným organizáciám.
nasekysuce.sme.sk
>> Riaditeľ František Kajánek s významným ocenením <<
Profil riaditeľa SOŠ technickej v Čadci, ktorý bol pri príležitosti Dňa učiteľov ocenený „Malou medailou sv.
Gorazda“ za významný prínos a popularizáciu stredného odborného školstva a systému duálneho
vzdelávania žiakov.
Zmienka o jeho mimoškolských aktivitách, okrem iného aj v SOPK, konkrétne v rámci Žilinskej RK SOPK.
25. 4. 2017
Banskobystrické noviny
>> Nezáujem o technické vzdelávanie sa dá riešiť alebo Kde je vôľa, tam je cesta <<
Profil Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica. Informácia o tom, že koncepciu a
realizáciu vzdelávania techniky v ZŠ J.G. Tajovského písomne podporili zástupcovia ZAP, RÚZ,
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory,
firmy Continental Zvolen, TWD Banská Bystrica a iní, ktorým bola celá filozofia predstavená.
egoodwill.sk
>> Ocenenia pre tých najlepších <<
Správa o výsledkoch súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok
2017, ktorá sa odovzdávala na Zhromaždení delegátov SOPK 20. apríla v Bratislave. Tiež informácia
o vyhlásení výsledkov súťaže Junior Achievement Slovensko, neziskovej organizácie – "TOP študentský
tím aplikovanej ekonómie.
26. 4. 2017
transport.sk
>> Perspektívy dostavby diaľničnej siete v Slovenskej republike <<
Avízo na seminár, ktorý sa uskutoční v Žiline 31. 5. 2017. Jeho téma: Dostavba diaľničnej siete na
Slovensku. Informácia o tom, že spoluorganizátorom seminára je Žilinská RK SOPK.
TASR
>> Výberová chronológia vzťahov medzi Rakúskom a Slovenskom na úrovni prezidentov <<
Téma: Na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku pricestoval dnes na oficiálnu návštevu SR prezident
Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen. Ide o jednu z prvých zahraničných ciest nového rakúskeho
prezidenta po nástupe do funkcie.
V rámci chronológie vzťahov medzi Rakúskom a Slovensko na úrovni prezidentov informácia: 5. júna 2012
- Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer s manželkou
Margit. Prezidentský pár zavítal do Bratislavy na pozvanie slovenského najvyššieho ústavného činiteľa
Ivana Gašparoviča. Ich vzájomné rokovanie potvrdilo bezproblémový politický dialóg oboch krajín. K
zintenzívneniu hospodárskej spolupráce má prispieť aj ekonomické fórum organizované Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, na ktorom vystúpili obaja štátnici s príhovormi.

