SOPK v médiách
apríl 2018
3. 4. 2018
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Nominácie a čiastkové výsledky ankiet NEF Hospodárskeho klubu
Štvrtý ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Celkove hlasovalo 602 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk. Na prvom mieste je vlaňajší víťaz Peter
Mihók so 76 hlasmi, čo je 13 % všetkých hlasov.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Nominácie a čiastkové výsledky ankiet NEF Hospodárskeho klubu
Štvrtý ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Celkove hlasovalo 602 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk. Na prvom mieste je vlaňajší víťaz Peter
Mihók so 76 hlasmi, čo je 13 % všetkých hlasov.
dobrenoviny.sk
Nominácie a čiastkové výsledky ankiet NEF Hospodárskeho klubu
Štvrtý ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Celkove hlasovalo 602 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk. Na prvom mieste je vlaňajší víťaz Peter
Mihók so 76 hlasmi, čo je 13 % všetkých hlasov.
4. 4. 2018
ta3.com
HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Mihók o pohľade našich podnikateľov na hroziacu obchodnú vojnu
Avízo na webe: Hrozba obchodnej vojny medzi USA a Čínou naberá na intenzite. Na americké clá
reagoval Peking zavedením vlastných ochranných ciel voči tovarom z USA. Ako vnímajú hroziacu
obchodnú vojnu podnikatelia na Slovensku. To nám povedal Peter Mihók predseda SOPK.
TA3, 12.30 h., Ekonomika
Ako vnímajú obchodnú vojnu naši podnikatelia
Rozvinutie témy, ktorú televízia avizovala na svojej webovej stránke.
Hosť v štúdiu: predseda SOPK Peter Mihók.
Téma: Ako vnímajú hroziacu obchodnú vojnu medzi USA a Čínou podnikatelia na Slovensku
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Obchodná vojna je realitou
Pokračovanie v téme: Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou naberá na obrátkach.
Obe krajiny vyhlásili, že uvalia proti sebe ďalšie clá. Špirála protekcionistických opatrení sa tak naplno
roztáča a dôsledky môžu zasiahnuť aj Slovensko.
Použité niektoré vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka z relácie Ekonomika v ten istý deň.
6. 4. 2018
TASR
Zhromaždenie delegátov bratislavskej SOPK vyjadrilo nespokojnosť s legislatívou
Téma: Súčasná napätá politická situácia, ktorá sa odzrkadľuje v celej spoločnosti a tiež v podnikateľskom
sektore, bola jednou z hlavných tém na výročnom zasadnutí Zhromaždenia delegátov Bratislavskej RK
SOPK vo štvrtok (5.4.) v Bratislave
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Zhromaždenie delegátov bratislavskej SOPK je nespokojné s legislatívou
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe: Zhromaždenie delegátov Bratislavskej RK SOPK.
Pod správou odkazy aj na ďalšie správy o SOPK:

• B. Paulen: Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK
• Dušanič: Modernizácia armády musí byť v súlade so zákonom
• Žilinská SOPK je proti variantu D1 Turany – Hubová s tunelom Korbeľka
• ZÁZNAM: Tlačová konferencia SOPK

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Zhromaždenie delegátov bratislavskej SOPK je nespokojné s legislatívou
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe: Zhromaždenie delegátov Bratislavskej RK SOPK.
9. 4. 2018
TASR
Vyjadrenie: MZVsEZ: Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta
Avízo: Štátny tajomník MZVaEZ Lukáš Parízek otvorí 10. apríla 2018 v Žiline sériu stretnutí s podnikateľmi
o úlohách ekonomickej diplomacie a podpore exportných aktivít slovenských firiem. Stretnutie v Žiline je
prvým z radu diskusií podnikateľov, zástupcov rezortu a regionálnych komôr SOPK, ktoré prezentujú
nástroje finančnej štátnej pomoci a efektívnejšej komunikácie. Akčným cieľom je plán a dizajn
podnikateľských misií štátneho tajomníka Lukáša Parízka na nasledujúce obdobie.
Informácia o tom, že stretnutie sa uskutoční na pôde Žilinskej RK SOPK.
10. 4. 2018
TASR
L. Parízek: Podnikateľov chceme oboznámiť s možnosťami podpory exportných aktivít
Správa z prvého zo série stretnutí štátneho tajomníka MZVaEZ Lukáša Parízka s podnikateľmi o úlohách
ekonomickej diplomacie a podpore exportných aktivít slovenských firiem na pôde Žilinskej RK SOPK.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
L. Parízek: Podnikateľov chceme oboznámiť s možnosťami podpory exportu
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
L. Parízek: Podnikateľov chceme oboznámiť s možnosťami podpory exportu
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
hlavne spravy.sk
L. Parízek: Podnikateľov chceme oboznámiť s možnosťami podpory exportných aktivít
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
12. 4. 2018
TASR
P. Mihók otvoril Medzinárodneé investičné fórum Hodvábnej cesty
Téma: Predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a predseda SOPK
Peter Mihók otvoril s podpredsedom Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky Gaom Yunlongom v Pekingu
Medzinárodné investičné fórum Hodvábnej cesty, na ktoré prišlo viac ako 700 účastníkov zo 70 krajín
vrátane Slovenska. Témou fóra je „Využitie potenciálu pre spoločnú budúcnosť“.
dobrenoviny.sk
P. Mihók otvoril Medzinárodneé investičné fórum Hodvábnej cesty
Tá istá správa ako predchádzajúca, predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory a predseda SOPK Peter Mihók otvoril s podpredsedom Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky
Gaom Yunlongom v Pekingu Medzinárodné investičné fórum Hodvábnej cesty, na ktoré prišlo viac ako 700
účastníkov zo 70 krajín vrátane Slovenska.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók otvoril Medzinárodneé investičné fórum Hodvábnej cesty
Tá istá správa ako predchádzajúca, predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory a predseda SOPK Peter Mihók otvoril s podpredsedom Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky
Gaom Yunlongom v Pekingu Medzinárodné investičné fórum Hodvábnej cesty.

openiazoch.zoznam.sk
P. Mihók otvoril Medzinárodneé investičné fórum Hodvábnej cesty
Tá istá správa ako predchádzajúca, predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory a predseda SOPK Peter Mihók otvoril s podpredsedom Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky
Gaom Yunlongom v Pekingu Medzinárodné investičné fórum Hodvábnej cesty.
17. 4. 2018
TASR
P. Mihók: Obchodná spolupráca medzi SR a Čínou má dobrú dynamiku
Téma: Obchodná spolupráca medzi SR a Čínou má dobrú dynamiku. Uviedol to v utorok v Bratislave
predseda SOPK Peter Mihók na Slovensko-čínskom obchodnom fóre spojenom s obchodnými
rokovaniami slovenských a čínskych podnikateľov. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda organizácie
Council for Promoting South-South Cooperation (CPSSC) Lu Xinhua, ktorý je zároveň vedúcim čínskej
delegácie na Slovensku.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: Obchodná spolupráca medzi SR a Čínou má dobrú dynamiku
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: Obchodná spolupráca medzi SR a Čínou má dobrú dynamiku
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
CPSSC: Slovensko je v obchodnej výmene pre Čínu 4. najväčším partnerom v SVE
Tá istá téma: Slovensko-čínske obchodné fórum v Bratislave. Informácia o tom, že na podujatí sa zúčastnil
aj predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
SR je pre Čínu 4. najväčším partnerom v strednej a východnej Európe
Tá istá téma: Slovensko-čínske obchodné fórum v Bratislave. Informácia o tom, že na podujatí sa zúčastnil
aj predseda SOPK Peter Mihók + jeho citácie.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
SR je pre Čínu 4. najväčším partnerom v strednej a východnej Európe
Tá istá téma: Slovensko-čínske obchodné fórum v Bratislave. Informácia o tom, že na podujatí sa zúčastnil
aj predseda SOPK Peter Mihók + jeho citácie.
Hospodárske noviny
Pre Čínu sme štvrtý najdôležitejší partner
Tá istá téma: Slovensko-čínske obchodné fórum v Bratislave. Informácia o tom, že na podujatí sa zúčastnil
aj predseda SOPK Peter Mihók + jeho citácie.
pravda.sk
Slovensko je v obchode štvrtým najvýznamnejším partnerom Číny v regióne
Tá istá téma: Slovensko-čínske obchodné fórum v Bratislave. Informácia o tom, že na podujatí sa zúčastnil
aj predseda SOPK Peter Mihók + jeho citácie.
dobrenoviny.sk
SR je pre Čínu 4. najväčším partnerom v strednej a východnej Európe
Tá istá téma: Slovensko-čínske obchodné fórum v Bratislave. Informácia o tom, že na podujatí sa zúčastnil
aj predseda SOPK Peter Mihók + jeho citácie.
ekonomika.sme.sk
SR je v obchodnej výmene pre Čínu 4. najväčším partnerom v strednej a východnej Európe
Tá istá téma: Slovensko-čínske obchodné fórum v Bratislave. Informácia o tom, že na podujatí sa zúčastnil
aj predseda SOPK Peter Mihók + jeho citácie.

21. 4. 2018
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
Rozvoj slovensko-čínskych obchodných vzťahov
Téma: Nábytok, sklárske výrobky alebo potraviny. Aj tieto výrobky by mohli slovenskí výrobcovia vyvážať
do Číny. Rozbehnúť export, ako aj prilákať nových čínskych investorov sa pokúsilo Slovensko-čínske
obchodné fórum. Na pôde ministerstva zahraničných vecí sa vďaka nemu stretlo 60 slovenských a 20
čínskych firiem.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
22. 4. 2018
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Ako zaujať veľkú Čínu?
Téma: Na Slovensku stále nepôsobí žiadny veľký investor z Číny, celkový objem čínskych investícií u nás
okrem toho patrí medzi najnižšie v krajinách strednej a východnej Európy. Podľa zástupcov nášho
obchodu a priemyslu by sme mali svoje nevýhody vynahradiť lepším marketingom a aktivitami priamo
v Číne. Zástupcovia niekoľkých desiatok čínskych spoločností sa zúčastnili v Bratislave na obchodnom
fóre. Cieľom bolo na jednej strane nájsť možnosti investícií a exportu slovenských výrobkov na obrovský
čínsky trh a na druhej zase prilákať k nám čínskych investorov. Podľa predsedu SOPK máme práve v tejto
oblasti veľký nevyužitý potenciál.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
24. 4. 2018
TASR
Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ruskom rastie
Téma: Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou má rastúci trend.
Napriek tomu je veľa možností, ako spoluprácu zintenzívniť. Skonštatovali to v utorok v Bratislave
predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter
Mihók a prezident Obchodnej a priemyselnej komory Ruskej federácie Sergej Katyrin po rokovaní, na
ktorom sa zúčastnil aj ruský veľvyslanec na Slovensku Alexej Fedotov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ruskom rastie
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ruskom rastie
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ruskom rastie
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ruskom rastie
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
ekonomika.sme.sk
Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ruskom rastie
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk
Medzi Slovenskom a Ruskom rastie vzájomná obchodná výmena
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

ta3.com
P. Mihók o obchode medzi Slovenskom a Ruskom
Avízo na webe: Zástupcovia slovenskej a ruskej obchodnej a priemyselnej komory spolu s veľvyslancom
Ruskej federácie na Slovensku sa dnes stretli v Bratislave, aby rokovali o možnostiach ďalšej obchodnej
spolupráce. Výsledky stretnutia pre nás zhrnul predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk
Slovenská a ruská obchodná komora zlepšia vzájomné vzťahy v oblasti strojárstva a obchodu
Tá istá téma: Spoločné rokovanie predstaviteľov SOPK Obchodnej a priemyselnej komory Ruskej
federácie prinieslo aj diskusiu o zlepšení vzájomných slovensko-ruských obchodných vzťahov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
25. 4. 2018
TASR
Oznámenie: Program podpredsedu vlády Richarda Rašiho
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši vo štvrtok 26. apríla o 12.20 h vystúpi
s príhovorom na Zhromaždení delegátov SOPK, kde odovzdá študentské ocenenie TOP tím aplikovanej
ekonómie.
26. 4. 2018
Hospodárske noviny
V etike vedú Heineken a Stabilita
Celá novinová strana venovaná súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Dva veľké profilové texty o víťazných firmách + zoznam firiem, ktoré získali Čestné uznanie za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Toto vydanie denníka dostal každý účastník Zhromaždenia delegátov SOPK, ktoré sa konalo v ten istý
deň.
TASR
Hospodárstvo: Zhromaždenie delegátov SOPK rokovalo o stave ekonomiky
Správa zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK, citované pasáže z vystúpenia predsedu SOPK
Petra Mihóka na úvod slávnostnej časti zasadania.
Informácia o tom, že na slávnostnej časti zhromaždenia sa zúčastnili členovia vlády SR, zástupcovia
diplomatických misií v SR a ďalší hostia.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Slovenská obchodná a priemyselná komora rokovala o stave ekonomiky
Tá istá správa zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK, citované pasáže z vystúpenia predsedu
SOPK Petra Mihóka na úvod slávnostnej časti zasadania.
Informácia o tom, že na slávnostnej časti zhromaždenia sa zúčastnili členovia vlády SR, zástupcovia
diplomatických misií v SR a ďalší hostia.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Slovenská obchodná a priemyselná komora rokovala o stave ekonomiky
Tá istá správa zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK, citované pasáže z vystúpenia predsedu
SOPK Petra Mihóka na úvod slávnostnej časti zasadania.
Informácia o tom, že na slávnostnej časti zhromaždenia sa zúčastnili členovia vlády SR, zástupcovia
diplomatických misií v SR a ďalší hostia.
dobrenoviny.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora rokovala o stave ekonomiky
Tá istá správa zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK, citované pasáže z vystúpenia predsedu
SOPK Petra Mihóka na úvod slávnostnej časti zasadania.
Informácia o tom, že na slávnostnej časti zhromaždenia sa zúčastnili členovia vlády SR, zástupcovia
diplomatických misií v SR a ďalší hostia.

finweb.hnonline.sk
Dobré výsledky sú aj dôsledkom pozitívneho ekonomického vývoja Nemecka, tvrdí Mihók
Tá istá správa zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK, citované pasáže z vystúpenia predsedu
SOPK Petra Mihóka na úvod slávnostnej časti zasadania.
Informácia o tom, že na slávnostnej časti zhromaždenia sa zúčastnili členovia vlády SR, zástupcovia
diplomatických misií v SR a ďalší hostia.
TASR
R. Raši: Aj súkromný sektor môže získať z eurofondov významnú podporu
Z vystúpenia podpredsedu vlády Richarda Rašiho na slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK: ...
Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru považuje vláda za dôležitého partnera štátu v oblasti
ekonomických politík. Tie sú na Slovensku úzko späté s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi,
ktoré koordinuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu...
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
R. Raši: Aj súkromný sektor môže získať z eurofondov významnú podporu
Z vystúpenia podpredsedu vlády Richarda Rašiho na slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK: ...
Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru považuje vláda za dôležitého partnera štátu v oblasti
ekonomických politík. Tie sú na Slovensku úzko späté s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi,
ktoré koordinuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu...
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
R. Raši: Aj súkromný sektor môže získať z eurofondov významnú podporu
Z vystúpenia podpredsedu vlády Richarda Rašiho na slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK: ...
Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru považuje vláda za dôležitého partnera štátu v oblasti
ekonomických politík...
hlavne.sk
Raši: Aj súkromný sektor môže získať z eurofondov významnú podporu
Z vystúpenia podpredsedu vlády Richarda Rašiho na slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK: ...
Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru považuje vláda za dôležitého partnera štátu v oblasti
ekonomických politík...
hlavnespravy.sk
Raši: Aj súkromný sektor môže získať z eurofondov významnú podporu
Z vystúpenia podpredsedu vlády Richarda Rašiho na slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK: ...
Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru považuje vláda za dôležitého partnera štátu v oblasti
ekonomických politík...
TASR
Vyjadrenie: MZVaEZ: Štátny tajomník L. Parízek sa vo štvrtok zúčastnil Zhromaždenia delegátov
SOPK v Bratislave
Informácia o tom, že na Zhromaždení delegátov SOPK sa zúčastnil tiež štátny tajomník MZVaEZ Lukáš
Parízek.
27. 4. 2018
Hospodárske noviny
Obchodníci rokovali o stave ekonomiky
Téma: Najpriaznivejšie obdobie od krízy. Tak znelo hodnotenie súčasného stavu domácej ekonomiky za
posledný rok. Na Zhromaždení delegátov SOPK sa okrem iného hodnotilo aj podnikateľské prostredie zo
strany členov SOPK, členov vlády či zástupcov diplomatických misií. Predseda SOPK Peter Mihók v
príhovore okrem iného uviedol, že slovenská ekonomika z makroekonomického hľadiska rástla v roku
2017 rýchlejšie ako priemer Európskej únie. Miera nezamestnanosti dosiahla najpriaznivejšiu hodnotu od
ekonomickej krízy v rokoch 2008 – 2009.

TASR
Klub 500 a SOPK vyzývajú k posilneniu ekonomiky a sociálneho postavenia občanov
Informácia o výzve, ktorú prijali delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK.
Predseda Klubu 500 Vladimír Soták a predseda SOPK Peter Mihók v mene inštitúcií, ktoré vedú,
vyzývajú k posilneniu ekonomiky SR a sociálneho postavenia občanov SR. Vo výzve, ktorú poskytli TASR,
okrem iného uvádzajú, že krajina prežíva turbulentné obdobie na politickej scéne, výsledkom čoho je aj
zhoršovanie obrazu Slovenska v zahraničí.
Sú pripravení aktívne sa podieľať na príprave všetkých reforiem z dôvodu, že zamestnávatelia a
zamestnanci sú tí, ktorých sa tieto reformy najviac dotýkajú.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Klub 500 a SOPK vyzývajú k posilneniu ekonomiky
Tá istá informácia o výzve Klubu 500 a SOPK. Predseda Klubu 500 Vladimír Soták a predseda SOPK
Peter Mihók v mene inštitúcií, ktoré vedú, vyzývajú k posilneniu ekonomiky SR a sociálneho postavenia
občanov SR.
Pod správou odkazy aj na ďalšie správy o SOPK:
• R. Raši: Aj súkromný sektor môže získať z eurofondov významnú podporu
• Slovenská obchodná a priemyselná komora rokovala o stave ekonomiky
• P. Mihók: Obchodná spolupráca medzi SR a Čínou má dobrú dynamiku
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Klub 500 a SOPK vyzývajú k posilneniu ekonomiky
Tá istá informácia o výzve Klubu 500 a SOPK. Predseda Klubu 500 Vladimír Soták a predseda SOPK
Peter Mihók v mene inštitúcií, ktoré vedú, vyzývajú k posilneniu ekonomiky SR a sociálneho postavenia
občanov SR.
webnoviny.sk
Klub 500 a SOPK vyzývajú vládu na reformy po vzore Únie, ponúkajú participáciu na príprave
Tá istá téma – o výzve Klubu 500 a SOPK. Predseda Klubu 500 Vladimír Soták a predseda SOPK Peter
Mihók v mene inštitúcií, ktoré vedú, vyzývajú k posilneniu ekonomiky SR a sociálneho postavenia
občanov SR.
pravda.sk
Klub 500 a SOPK tlačia vládu do reforiem, chcú mať hlas ako mimovládky
Tá istá téma – o výzve Klubu 500 a SOPK. Predseda Klubu 500 Vladimír Soták a predseda SOPK Peter
Mihók v mene inštitúcií, ktoré vedú, vyzývajú k posilneniu ekonomiky SR a sociálneho postavenia
občanov SR.
ekonomika.sme.sk
Klub 500 spolu s obchodnou a priemyselnou komorou vyzývajú vládu k reformám
Tá istá téma – o výzve Klubu 500 a SOPK. Predseda Klubu 500 Vladimír Soták a predseda SOPK Peter
Mihók v mene inštitúcií, ktoré vedú, vyzývajú k posilneniu ekonomiky SR a sociálneho postavenia
občanov SR.
Rádio Aktual
Rozhovor s Petrom Pellegrinim
V jednej z otázok moderátorky spomenutá výzva Klubu 500 a SOPK.

29. 4. 2018
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Ekonomika EÚ sa začína prehrievať
Téma: Európska ekonomika zažíva zlaté časy. Hospodársky rast zaznamenalo všetkých 28 členských
krajín Únie. Darí sa sektorom od priemyslu až po služby a životná úroveň obyvateľov sa zlepšuje.
Odborníci ale začínajú byť čoraz skeptickejší. Ekonomika totiž javí známky prehrievania, a preto sa
očakáva jej postupný útlm.
Ekonomika eurozóny vlani vzrástla o 2,5 %, čo je najdynamickejšie tempo za posledných 10 rokov.
Firmám sa darí a nezamestnanosť klesá na historické minimá. Európska komisia a centrálna banka však
upozorňujú, že eurozóna rastie nad svoj potenciál a toto tempo nie je udržateľné.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
O obchode medzi Slovenskom a Ruskom
Téma: Obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Ruskou federáciou sa dynamicky vyvíjajú. Svedčí o tom 30percentný nárast v exporte aj importe v roku 2016, čo sú zatiaľ posledné známe dáta. Sankcie uvalené na
ruskú ekonomiku ju síce podľa tamojších zástupcov poškodzujú, no zároveň vytvárajú aj nové obchodné
príležitosti.
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom po jeho rokovaní s predsedom Obchodnej
a priemyselnej komory Ruskej federácie Sergejom Katyrinom v Bratislave.
30. 4. 2018
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
Ekoverde si prevzalo ocenenie za TOP Tím Aplikovanej ekonómie 2018
Téma: Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) v spolupráci s SOPK každoročne udeľuje ocenenie
TOP študentský tím JA Aplikovanej ekonómie. Kritériom sú výsledky práce tímu po celý rok, účasť a
umiestnenie v súťažiach, tvorivý, odvážný, podnikavý a inovatívny prístup pri riadení firmy.
Prestížne ocenenie TOP študentský tím JA Aplikovanej ekonómie víťaznému tímu v tomto roku udelila
SOPK študentskej JA Firme Ekoverde na svojom výročnom zasadnutí 26. apríla 2018 v Bratislave.

