SOPK v médiách

september 2017

7. 9. 2017
webnoviny (Zaradenie: ŠportFutbal)
>> Adamec sa stal čestným občanom Trnavského samosprávneho kraja,
ocenili jeho celoživotné zásluhy <<
Téma: Čestné občianstvo Trnavského samosprávneho kraja udelili krajskí poslanci
slovenskej futbalovej legende Jozefovi Adamcovi. Ocenili tak jeho celoživotné
zásluhy o rozvoj športu na Slovensku. Odovzdávanie ocenenia je naplánované na 5.
októbra.
Informácia o tom, že rovnaké ocenenia získala aj Trnavská RK SOPK.

9. 9. 2017
mytrnava.sme.sk
>> Čestným občianstvom kraja ocenili futbalistu Jozefa Adamca <<
Tá istá téma – avízo na odovzdanie ocenenia Jozefovi Adamcovi, rovnako ako
informácia, že rovnaké ocenenie – Čestné občianstvo Trnavského samosprávneho
kraja – dostala aj Trnavská RK SOPK.

11. 9. 2017
Trnavské noviny
>> Čestným občianstvom kraja ocenili futbalistu Jozefa Adamca <<
Tá istá téma – avízo na odovzdanie ocenenia Jozefovi Adamcovi, rovnako ako
informácia, že rovnaké ocenenie – Čestné občianstvo Trnavského samosprávneho
kraja – dostala aj Trnavská RK SOPK.

14. 9. 2017
TASR
>> P. Mihók: Slovenská republika je v jadre EÚ <<
Rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR: Účasť Slovenska v tzv. jadre
EÚ sa stala jednou z top tém slovenskej politiky za posledné mesiace. Bolo by však
dobré, keby sa vyjasnili niektoré základné pojmy.
Filozofia jadra vychádza z akejsi dvoj- alebo trojrýchlostnej Európskej únie. Priznám
sa, ja som absolútny odporca dvoj- aj viacrýchlostnej EÚ, pretože si myslím, že tým

vlastne kapituluje Európska únia ako celok pred cieľmi, ktoré máme dlhodobo
stanovené, pretože integrácia znamená, že všetci členovia, ktorí sú v integračnom
zoskupení, sú vzájomne prepojení, majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Ináč tá
integrácia stráca zmysel.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> P. Mihók: Slovenská republika je v jadre EÚ <<
Ten istý rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie:
Ekonomika)

>> P. Mihók: Slovenská republika je v jadre EÚ <<
Ten istý rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR.
topky.sk
>> Slovenská republika je v jadre EÚ, tvrdí Mihók <<
Ten istý rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR.
dobrenoviny.sk
>> P. Mihók: Slovenská republika je v jadre EÚ <<
Ten istý rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR.
hlavnespravy.sk
>> Peter Mihók: Slovenská republika je v jadre EÚ <<
Ten istý rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR.
parlamentnelisty.sk
>> Kritické oko šéfa priemyselnej komory: Európska únia si toho zobrala na
seba viacej, ako dokáže uniesť <<
Ten istý rozhovor predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR.
euractiv.sk
>>Komisia avizuje silnejšiu kontrolu čínskych investícií, Slovensko to nerieši<<
Téma: V prejave, ktorý Jean-Claude Juncker predniesol v stredu 13. septembra,
avizoval vytvorenie nového rámca EÚ pre kontrolu investícií. V nasledujúci deň prišla
Komisia s konkrétnym legislatívnym návrhom. Komisiu trápi postavenie európskych
firiem v Číne. Výmenou za otvorenie dverí do Európy, EÚ očakáva lepší prístup na
čínsky trh a rovnaké podmienky pre podnikanie a investície.
Slovenské ministerstvo hospodárstva má však iný prístup. Na medzirezortné
pripomienkovanie predložilo na začiatku septembra akčný plán pre budúce vzťahy s
Čínou, ktorý sa, naopak, hlási k spolupráci na „strategických projektoch v rámci
infraštruktúry a energetiky“. O ochrane strategických firiem sa vôbec nezmieňuje.
Hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano tvrdí, že „SOPK má s čínskymi partnermi
veľmi dobré vzťahy, rovnako aj slovenské podnikateľské subjekty (Matador, a.s.
Púchov, Konštrukta, a.s. Trenčín…)“. Dodáva, že skúsenosti jednotlivých európskych
komôr s čínskym podnikateľským prostredím sú rôzne.
TASR
>> Vyjadrenie MK: Prvé stretnutie k Akčnému plánu pre rozvoj kultúrneho
a kreatívneho priemyslu v SR na roky 2020+ <<

Členmi pracovnej skupiny sú zástupcov ministerstiev kultúry, hospodárstva, fiancií,
školstva a dopravy, Audiovizuálny fond; Fond na podporu umenia; Slovenská komora
architektov; Klub reklamných agentúr Slovenska; Slovenská Asociácia herných
vývojárov; SOPK a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

19. 9. 2017
TASR
>> Peter Mihók otvoril 10. Svetový kongres obchodných a priemyselných
komôr <<
Správa o tom, že v Sydney sa začal svetový komorový kongres, otvoril ho predseda
SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory Peter Mihók. Vo svojom vystúpení sa zameral na výzvy svetovej ekonomiky
v oblasti 4. priemyselnej revolúcie, digitalizácie, ako aj dopadu migračnej krízy na
jednotlivé krajiny.
hlavnespravy.sk
>> Peter Mihók otvoril 10. Svetový kongres obchodných a priemyselných
komôr <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók otvoril 10.
svetový komorový kongres v Sydney.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> P. Mihók otvoril 10. Svetový kongres obchodných a priemyselných komôr
<<
Tá istá agentúrna správa o tom, že predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók otvoril 10.
svetový komorový kongres v Sydney.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie:
Ekonomika)

>> P. Mihók otvoril Svetový kongres obchodných a priemyselných komôr <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók otvoril 10.
svetový komorový kongres v Sydney.
finweb.hnonline.sk (Zaradenie: Domáca ekonomika)
>>Peter Mihók otvoril Svetový kongres obchodných a priemyselných komôr <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók otvoril 10.
svetový komorový kongres v Sydney.
dobrenoviny.sk
>> Mihók otvoril Svetový kongres obchodných a priemyselných komôr <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók otvoril 10.
svetový komorový kongres v Sydney.

netky.sk
>> Peter Mihók otvoril 10. Svetový kongres obchodných a priemyselných
komôr <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók otvoril 10.
svetový komorový kongres v Sydney.
TASR
>> Knihu slovenského fotografa Filipa Kuliseva pokrstil dubajský šejk <<
Slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev pokrstil svoju novú knihu Úžasné
Slovensko v Sydney počas 10. Svetového kongresu obchodných a priemyselných
komôr. Predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók sa stal krstným
otcom publikácie, anglickú verziu knihy zasa uviedol do života dubajský šejk Hamad
Buamim.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Knihu slovenského fotografa Filipa Kuliseva pokrstil dubajský šejk <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev
pokrstil svoju novú knihu Úžasné Slovensko v Sydney počas 10. svetového
komorového kongresu, krstným otcom slovenskej verzie bol predseda Svetovej
komorovej federácie Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
>> Obrovská pocta: Knihu slovenského fotografa Filipa Kuliseva pokrstil
dubajský šejk <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev
pokrstil svoju novú knihu Úžasné Slovensko v Sydney počas 10. svetového
komorového kongresu, krstným otcom slovenskej verzie bol predseda Svetovej
komorovej federácie Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie:
Kultúra)

>> Knihu slovenského fotografa Filipa Kuliseva pokrstil dubajský šejk <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev
pokrstil svoju novú knihu Úžasné Slovensko v Sydney počas 10. svetového
komorového kongresu, krstným otcom slovenskej verzie bol predseda Svetovej
komorovej federácie Peter Mihók.

20. 9. 2017
webmagazin.sk
>> Knihu slovenského fotografa Filipa Kuliseva pokrstil dubajský šejk <<
Tá istá agentúrna správa o tom, že slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev
pokrstil svoju novú knihu Úžasné Slovensko v Sydney počas 10. svetového
komorového kongresu, krstným otcom slovenskej verzie bol predseda Svetovej
komorovej federácie Peter Mihók.

Roľnícke noviny
>> Svetový kongres komôr <<
Agentúrna správa o tom, že predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók otvoril 10. svetový
komorový kongres v Sydney, a o čom v úvodnom vystúpení hovoril.

25. 9. 2017
Hospodárske noviny (Zaradenie: Firmy & Financie)
>> Mladých odrádza málo kreativity <<
Diskusia v HNClube
Jednou z tém bolo, ako pritiahnuť mladých ľudí zo zahraničia späť na Slovensko.
Najväčšiu šancu na ich prilákanie má, samozrejme, hlavné mesto a jeho okolie.
Citovaný predseda Predstavenstva Bratislavskej RK SOPK Igor Junas, ktorý bol
jedným z vystupujúcich hostí.
hnonline.sk
>> Mladých odrádza málo kreativity <<
Tá istá téma – diskusia v HNClube.
Citovaný predseda Predstavenstva Bratislavskej RK SOPK Igor Junas.

28. 9. 2017
Trend
>> Majú devätnásť a budujú si fabriku <<
Podnikateľský príbeh troch študentov, bývalých spolužiakov z Gymnázia na
Trebišovskej ulici v Košiciach, a o ich firme Herbik. Má zastrešiť biznis so
želatínovými cukríkmi vyrábanými s extraktmi z liečivých bylín. Nejde pritom o žiadny
drobný projekt. Už jeho rozbeh stojí 330-tisíc €.
Na súťažiach si vypočuli od viacerých uznávaných domácich podnikateľov, že by ich
nápad mohli naozaj zmeniť aj na riadny biznis. Počuli to od ľudí z farmaceutických
firiem, od vedenia SOPK a aj od prezidenta SR Andreja Kisku.
Preferujú domácich dodávateľov, želatínu majú z liptovskomikulášskej Gelimy a
bylinky nakupujú od ich domáceho pestovateľa spod Pienin – podniku Agrokarpaty
Plavnica. Obaja by mali dodávať suroviny aj do sériovej výroby Herbiku. S ľuďmi z
Gelimy sa spoznali pri stretnutí ocenených študentov s vedením SOPK.
TASR
>> SOPK si v tomto roku pripomína 25 rokov od svojho založenia <
Správa z tlačovej konferencie venovanej 25.výročiu SOPK. Citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> SOPK si v tomto roku pripomína 25 rokov od svojho založenia <
Tá istá agentúrna správa z tlačovej konferencie venovanej 25.výročiu SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie:
Ekonomika)

>> SOPK si v tomto roku pripomína 25 rokov od svojho založenia <
Tá istá agentúrna správa z tlačovej konferencie venovanej 25.výročiu SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Slovensko, 18.18 h., K veci
>> 25 rokov SOPK <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o 25 rokoch fungovania SOPK.
Rádio FM, 17.00 h., Správy
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora má 25 rokov <<
Tlačová konferencia venovaná 25. výročiu SOPK. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra
Mihóka.
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
>> Obchodná a priemyselná komora bilancovala <<
Téma: 25 výročie vzniku SOPK
Respondenti: predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július
Kostolný.

29. 9. 2017
Hospodárske noviny (Zaradenie: Spravodajstvo)
>> Obchodná komora nesúhlasí s Macronom <<
Článok venovaný 25. výročiu SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hnonline.sk (Zaradenie: Ekonomika)
>> Obchodná komora nesúhlasí s Macronom <<
Ten istý článok venovaný 25. výročiu SOPK tentoraz na webe Hospodárskych novín,
citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

