SOPK v médiách
jún 2017
2. 5. 2017
TASR
>> P. MIHÓK: Monako môže poskytnúť kontakty na severnú Afriku a arabský svet <<
Téma: Slovensko-monacké ekonomické fórum, ktoré organizovala SOPK pri príležitosti návštevy
monackého kniežaťa Alberta II. v SR.
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> MIHÓK: Monako môže poskytnúť kontakty na severnú Afriku a arabský svet <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> MIHÓK: Monako môže poskytnúť kontakty na severnú Afriku a arabský svet <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
netky.sk
>> MIHÓK: Monako môže poskytnúť kontakty na severnú Afriku a arabský svet <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR), rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
TASR
>> PREZIDENT: Veľkosť krajiny sa nemeria počtom jej obyvateľov, ale jej zmýšľaním <<
Myšlienky z vystúpenia prezidenta Andreja Kisku na Slovensko-monackom ekonomickom fóre, informácia
o tom, že fórum zorganizovala SOPK.
Parlamentné listy
>> Som pyšný na našu krajinu, tvrdí Kiska. Takto sa vraj meria jej veľkosť <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca (TASR) zaznamenávajúca vystúpenie prezidenta Andreja
Kisku, informácia o tom, že Slovensko-monacké ekonomické fórum zorganizovala SOPK.
3. 5. 2017
Hospodárske noviny (Zaradenie: Áno, Poľsko)
>> Poľsko-slovenská priemyselná a obchodná komora <<
Profil tejto inštitúcie, autor: predseda komory
Dbáme o záujmy našich členov tak, aby svoje podnikateľské zámery realizovali bez prekážok a
komplikácií.
Je to možné najmä vďaka dobrým osobným kontaktom a dlhodobej spolupráci so slovenskými partnermi,
hlavne so Slovensko-poľskou obchodnou komorou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
a jej regionálnymi komorami v Žiline a Prešove, ako aj Združením Euroregión Tatry po oboch stranách
hranice.
9. 5. 2017
Noviny Stredného Považia
>> ZVS Holding získal ocenenie za etické podnikanie <<
Informácia o tom, že firma získala Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Podrobná backgroundová informácia o Veľkej cene SOPK.
Trenčianske noviny
>> ZVS Holding získal ocenenie za etické podnikanie <<
Informácia o tom, že firma získala Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Podrobná backgroundová informácia o Veľkej cene SOPK.

10. 5. 2017
dennikn.sk
>> Nechceme byť iba štatisti, hnevajú sa zamestnávatelia. Hrozia, že prestanú chodiť na tripartitu<
<
Téma: Zamestnávatelia sa hnevajú, že ich Ficova vláda pri zostavovaní sociálneho balíčka, ktorý majú
zaplatiť, jednoducho obišla.
Zmienka o tom, že pôvodne mali pred novinárov predstúpiť aj šéf Železiarní Podbrezová Vladimír Soták za
Klub 500 a zástupca SOPK, nakoniec však svoju účasť zrušili.
11. 5. 2017
Denník N
>> Firmy hovoria, že sú v role štatistov <<
Tá istá téma/článok ako v predchádzajúci deň na webe denníka, zmienka o SOPK.
12. 5. 2017
Hospodárske noviny (Zaradenie: Názory a analýzy)
>> Podnikateľ u nás je dojná krava a otrok <<
Názor prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska na postoje zamestnávateľských organizácií
k vládnemu návrhu sociálneho balíčka. Zmienka o SOPK.
komentare.hnonline.sk
>> Podnikateľ u nás je dojná krava a otrok <<
Názor prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Oravca na postoje zamestnávateľských
organizácií k vládnemu návrhu sociálneho balíčka. Zmienka o SOPK.
15. 5. 2017
egoodwill.sk
>> Nový projekt ocení firmy, ktoré si ľudia vážia <<
Téma: Práve dnes štartujú nominácie na ocenenia Slovenský Goodwill. V premiérovom ročníku sa tak
tento rok na Slovensku predstavuje projekt oceňujúci firmy, ktoré si ľudia vážia. Ocenenie Slovenský
Goodwill je primárne založené na nomináciách verejnosti, ktoré je možné zasielať až do konca júna.
Premiérový ročník ocenenia Slovenský Goodwill sa koná pod záštitou SOPK.
16. 5. 2017
parlamentnelisty.sk
>> Ministerstvo obrany a Slovenská obchodná a priemyselná komora sa dohodli na spolupráci <<
Ministerstvo obrany SR a SOPK podpísali rámcovú dohodu o partnerskej spolupráci. Cieľom je vzájomne
sa podporovať pri spoločných záujmoch, teda pri rozvoji obranného priemyslu v oblasti výskumu, vývoja,
výroby, nákupu a predaja výzbroje, ako aj štandardizácie vojenskej techniky, technológií a investícii v tejto
oblasti.
Ministerstvo obrany a SOPK uzatvorili dohodu na dobu neurčitú a jej plnenie plánujú vyhodnocovať aspoň
dvakrát ročne. Za komoru bude vystupovať jej Sekcia výrobcov obranného priemyslu SR.
17. 5. 2017
nasapovazska.sme.sk
>> ZVS Holding získal ocenenie za etické podnikanie <<
Článok o tom, že firma získala Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Podrobná backgroundová informácia o Veľkej cene SOPK.
dennikn.sk
>> Newsfilter: Draho kúpil, lacno predal, každý vie, o kom je reč <<
Téma: Tri udalosti dňa vybral a okomentoval Konštantín Čikovský
2. Začal najväčší obchod v dejinách SNS
Vláda schválila zámer na veľký nákup takmer 500 štvor- a osemkolesových obrnených transportérov.

V pripomienkovom konaní prišli s rovnakými návrhmi až tri subjekty. Napríklad vetu „Efektívnym zapojením
podnikov slovenského obranného priemyslu do projektov sa podporí rozvoj obranných kapacít štátu.“
navrhli nezávisle do seba do konečného textu vložiť ministerstvo hospodárstva, aj SOPK, aj Združenie
bezpečnostného a obranného priemyslu.
19. 5. 2017
TASR
>> P. MIHÓK: ČĽR patrí medzi kľúčových obchodných partnerov <<
Čínska ľudová republika patrí medzi kľúčových obchodných partnerov Slovenskej republiky na ázijskom
kontinente a čo je veľmi dôležité, táto relácia má stále rastúci potenciál. Myslí si to predseda SOPK,
predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a prvý čestný predseda
Komory pre medzinárodný obchod Hodvábnej cesty Peter Mihók.
Rozhovor pre tlačovú agentúru.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: ČĽR patrí medzi kľúčových obchodných partnerov <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. MIHÓK: ČĽR patrí medzi kľúčových obchodných partnerov <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
openiazoch.zoznam.sk
>> ČĽR patrí medzi kľúčových obchodných partnerov <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
hlavnespravy.sk
>> Mihók: ČĽR patrí medzi kľúčových obchodných partnerov <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
netky.sk
>> Mihók: ČĽR patrí medzi kľúčových obchodných partnerov Slovenska <<
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
TASR
>> VYJADRENIE: Prví inštruktori duálneho vzdelávania získali certifikát <<
Téma: Prví inštruktori duálneho vzdelávania si včera podvečer prevzali od zástupcov SOPK a Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania certifikát, ktorý ich oprávňuje na vzdelávanie žiakov na pracoviskách
praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Certifikát vystavujú stavovské a profesijné organizácie, ktoré sú garantmi učebných odborov v duálnom
vzdelávaní. Certifikáty prvých vyškolených inštruktorov vystavila práve SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
>> VYJADRENIE: Prví inštruktori duálneho vzdelávania získali certifikát <<
Tá istá agentúrna správa (TASR) ako predchádzajúca, informácia o SOPK.
TASR
>> ENVIRO: Národná podnikateľská cena za životné prostredie otvára firmám trhy <<
Téma: Zlepšiť environmentálnu účinnosť slovenských firiem a prispieť k udržateľnému hospodárskemu
rozvoju je hlavný cieľ súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. V poradí 6. ročník
súťaže vyhlásila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) v spolupráci so Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, ministerstvom životného prostredia a ministerstvom
hospodárstva.

22. 5. 2017
enviroportal.sk
>> Národná podnikateľská cena za životné prostredie otvára firmám trhy <<
Tá istá agentúrna správa, ktorá bola uverejnená predchádzajúci deň – vyhlásenie súťaže o Národnú
podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Informácia o tom, že súťaž sa organizuje v spolupráci
s SOPK.
23. 5. 2017
TASR
>> Regionálna komora SOPK v Žiline spolupracuje s Čínou od roku 1998 <<
Téma: Žilinská regionálna komora SOPK začala spolupracovať s Čínou v roku 1998 a v roku 2000
zorganizovala prvú obchodnú misiu do Číny.
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Regionálna komora SOPK v Žiline spolupracuje s Čínou od roku 1998 <<
Ten istý rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Regionálna komora SOPK v Žiline spolupracuje s Čínou od roku 1998 <<
Ten istý rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
dobrenoviny.sk
>> Regionálna komora v Žiline spolupracuje s Čínou od roku 1998 <<
Ten istý rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
24. 5. 2017
TASR
>> ŽILINA: ŽSK spolupracuje s čínskou provinciou Če-ťiang od roku 2012 <<
Citovaná hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja: „Snažíme sa do kraja prinášať čo najviac
podnikateľských a investičných stimulov, preto sme v spolupráci so Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou Žilina a agentúrou SARIO zorganizovali už štyri vzájomné návštevy
predstaviteľov ŽSK a našich čínskych partnerov. Zúčastnili sa na nich aj zástupcovia 34 spoločností z
oboch krajín.“
26. 5. 2017
TASR
>> Piatkové zhromaždenie NEF Hospodársky klub aj o vzťahoch s Čínou <<
Avízo – V piatok 26. mája od 11. h do 15. h sa koná 113. riadne zhromaždenie a celkove 262. podujatie
NRF Hospodárskeho klubu.
Informácia o tom, že predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK Peter Mihók uvedie
príhovorom celoklubovú diskusiu "O Európskej a svetovej realite a blízkej budúcnosti".
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
>> Piatkové zhromaždenie NEF Hospodársky klub aj o vzťahoch s Čínou <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, informácia o plánovanom vystúpení predsedu SOPK
Petra Mihóka.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Piatkové zhromaždenie NEF Hospodársky klub aj o vzťahoch s Čínou <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, informácia o plánovanom vystúpení predsedu SOPK
Petra Mihóka.

dobrenoviny.sk
>> Piatkové zhromaždenie NEF Hospodársky klub aj o vzťahoch s Čínou <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, informácia o plánovanom vystúpení predsedu SOPK
Petra Mihóka.
28. 5. 2017
STV Jednotka, 11.55 h. O 5 minút dvanásť
>> Budúcnosť Európskej únie <<
Diskusná relácia.
Hostia: slovenský a český premiér Robert Fico a Bohuslav Sobotka.
Robert Fico: „Ja chcem povedať, že zamestnávatelia na Slovensku stále hovoria, znížte dane, znížte
odvody, a potom sa môžeme baviť o zvyšovaní miezd. Slovensko, pokiaľ ide o daňovo-odvodové
zaťaženie, má šieste najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie v Európskej únii, a prosím zamestnávateľov,
najmä tých najhlasnejších, nech neklamú túto verejnosť, šieste najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie v
Európskej únii. Dokonca minister financií musel poslať otvorený list Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komore, aby nešírili informácie, ktoré nie sú pravdivé.“
TA3, 11.00 h. V politike
>> Riešenie zamestnanosti <<
Diskusná relácia.
Hosť: premiér Robert Fico
Zamestnávatelia na jednej strane obviňujú vládu a hovoria, nie všetci, ale počúvam to od niektorých, že za
to, že ľudia odchádzajú do zahraničia, môže vláda, lebo sú tu vraj nízke mzdy, a rovnako hovoria druhým
dychom, keď navrhujeme zvyšovať mzdy, napríklad minimálnu mzdu, navrhujeme nočné príplatky,
navrhujeme príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, hovoríme o nejakej forme 13. platu, kričia ako Viktorky
na splave, že to neprichádza do úvahy, to nám zlikviduje kompletne celé národné hospodárstvo a
opakovane klamú, keď hovoria, že znížte dane, znížte odvody, lebo máme jedno z najvyšších daňovoodvodových zaťažení v Európskej únii. Pravda je taká a minister Kažimír to už poslal v podobe otvoreného
listu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, neklamme verejnosť. Slovensko má šiestu najnižšiu
daňovo-odvodovú zaťaženosť v celej Európskej únii. Toto teda nie je problém. Ak nám teda ľudia niektorí
odchádzajú do zahraničia, hlavný problém je výška platu...Tá kapacita na zvyšovanie miezd je veľmi
vysoká, pretože miera ziskovosti firiem je veľmi vysoká.
29. 5. 2017
Rádio Lumen, 17.30 h. Infolumen
>> Úsek Turany – Hubová sa postaví s tunelom <<
Téma: Ministerstvo dopravy rozhodlo, že D1-ku v úseku Turany-Hubová sa bude stavať s tunelom
Korbeľka. Tento variant oproti pôvodnému povrchovému tak obíde chránenú prírodu Veľkej a Malej Fatry.
S týmto variantom však dlhodobo nesúhlasí SOPK v Žiline, podľa jej riaditeľa Jána Mišuru ohrozuje
zásoby pitnej vody. Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
30. 5. 2017
TASR
>> NEF a MMV: Potrebujeme ústavný zákon o výdavkoch na obranu <<
Podnet predstaviteľov združenia NEF Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru,
adresovaný predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi a vláde SR.
S obsahom dokumentu súhlasili a podporujú ho títo členovia združenia NEF Hospodársky klub a jeho
Medzinárodného mierového výboru (MMV) zo Slovenskej republiky – v zozname uvedený aj predseda
SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> NEF a MMV: Potrebujeme ústavný zákon o výdavkoch na obranu <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
>> NEF a MMV: Potrebujeme ústavný zákon o výdavkoch na obranu <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
30. 5. 2017
Obecné noviny
>> Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu <<
Téma: Pod týmto heslom sa v bratislavskej Inchebe 17. a 18. mája konal 28. snem Združenia miest a obcí
Slovenska.
Informácia o tom, že medzi hosťami bol aj predseda SOPK Peter Mihók.
31. 5. 2017
Hospodárske noviny
>> Agrosektor kríva, naše výrobky miznú <<
Téma: Slovensko si síce udržalo poľnohospodársku prvovýrobu, ale cudzie produkty čoraz viac vytláčajú
domáce.
Čelá novinová strana opierajúca sa o výsledky analýzy spoločností CEEC Research a O.M.C. Invest, o
ktorej informovalo ministerstvo pôdohospodárstva.
Citovaný Ladislav Dobrodenka zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
hnonline.sk
>> Agrosektor kríva, naše výrobky miznú <<
Tá istá téma, ten istý súbor článkov ako v rovnaký deň v tlačenom vydaní denníka, citovaný Ladislav
Dobrodenka zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

