SOPK v médiách
máj 2018
1. 5. 2018
TASR
Oznámenie: Pracovný program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho
Informácia o tom, že premiér 2. 5. 2018 príjme predstaviteľov SOPK.
TA3, 12.00 h., Hlavné správy
Duálne vzdelávanie čakajú zmeny
Téma: Zapájanie sa do systému duálneho vzdelávania bude pre firmy atraktívnejšie. Zabezpečiť to má
novela zákona, ktorú schválila vláda. Zamestnávateľov majú k spolupráci so školami motivovať priame
finančné platby. Firmy by ale uvítali aj zvýšenie paušálnych daňových stimulov.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Duálne vzdelávanie čakajú zmeny
Tá istá téma ako v Hlavných správach napoludnie: Do duálneho vzdelávania je v súčasnosti zapojených
približne 3-tisíc žiakov. Ministerstvo školstva má záujem ich počet do roku 2020 zvýšiť na štvornásobok.
Motivovať chce firmy aj školy, aby im praktická výučba žiakov nespôsobovala vyššie finančné náklady.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
2. 5. 2018
Hospodárske noviny
Názory expertov
Téma: Novela zákona o nájme pôdy.
Otázka: Aké zo zmien novely zákona o nájme pôdy, ktoré ste navrhovali, boli pre vás dôležité a prečo?
Odpovedal: podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.
webnoviny.sk
Pellegrini chce podnikateľom znížiť administratívnu záťaž a zamestnávateľov vyzval k jednote
Téma: Predseda vlády Peter Pellegrini na stretnutí so zástupcami SOPK uviedol, že ambíciou vlády je
pomáhať podnikateľom a vytvárať pre nich priaznivé prostredie, v ktorom by zamestnávatelia neboli
zaťažovaní zbytočnou byrokraciou a mohli sa sústrediť na podnikanie.
„Prvým bodom rokovania bolo podnikateľské prostredie, kde sme hovorili o daňovo-odvodovom zaťažení.
Konkrétne o tom, že mnohé protikrízové opatrenia z roku 2008 aj napriek tomu, že mnohí tvrdia, že sa
slovenskej ekonomike darí, stále platia. Dohodli sme sa s premiérom, že sa s týmito opatreniami bude
vláda veľmi rýchlo zaoberať,“ povedal po stretnutí predseda SOPK Peter Mihók.
pluska.sk
Ste podnikateľ? Premiér Peter Pellegrini myslí aj na Vás!
Tá istá správa zo stretnutia premiéra Petra Pellegriniho so zástupcami SOPK, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
TASR
SOPK diskutovala s premiérom o zrušení protikrízových opatrení, čo trvajú dodnes
Téma: Podnikateľské prostredie, ceny energií či vzdelávanie – to boli témy, o ktorých hovorili na stretnutí s
premiérom Petrom Pellegrinim predstavitelia SOPK. Išlo o prvé rokovanie SOPK s novým premiérom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
SOPK diskutovala s premiérom o zrušení protikrízových opatrení
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
SOPK diskutovala s premiérom o zrušení protikrízových opatrení
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

hlavne.sk
SOPK diskutovala s premiérom o zrušení protikrízových opatrení, čo trvajú dodnes
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk
Obchodníci sa stretli s premiérom, sťažovali sa na trvanie protikrízových opatrení
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
ekonomika.sme.sk
Podnikatelia žiadajú od Pellegriniho zrušenie opatrení proti kríze
Tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Slovensko, 12.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
SOPK diskutovala s premiérom o zrušení protikrízových opatrení
Tá istá téma: Stretnutie zástupcov SOPK s premiérom Petrom Pellegrinim.
Odpojiť minimálnu mzdu od odvodov či prehodnotiť existenciu niektorých protikrízových opatrení spred
desiatich roko – s týmito požiadavkami sa obrátila SOPK na premiéra.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k témam stretnutia.
Rádio Slovensko, 18.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Požiadavky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Tá istá téma ako v Rádiožurnále o 12. hodine: Stretnutie zástupcov SOPK s premiérom Petrom
Pellegrinim, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k témam stretnutia.
Rádio Slovensko, 22.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Požiadavky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Tá istá téma ako v Rádiožurnále o 12. a o 18. hodine: Stretnutie zástupcov SOPK s premiérom Petrom
Pellegrinim, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k témam stretnutia.
STV Jednotka, 16.00 h., Správy RTVS
Protikrízové opatrenia stále platia
Téma: Stretnutie zástupcov SOPK s premiérom Petrom Pellegrinim.
Podnikatelia žiadajú vládu, aby zrušila opatrenia, ktoré zaviedla pred desiatimi rokmi v rámci boja s krízou,
mali chrániť ekonomiku a mali byť dočasné, preto s nimi firmy súhlasili. Dane či odvody sa však napriek
sľubom do pôvodného stavu nevrátili.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
Protikrízové opatrenia stále platia
Rozšírená téma, ktorá pôvodne odznela v Správach o 16. hodine – stretnutie zástupcov SOPK
s premiérom Petrom Pellegrinim, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
STV Dvojka, 22.00 h., Správy a komentáre
SOPK žiada koniec protikrízových opatrení
Tá istá téma: Podnikatelia žiadajú vládu, aby zrušila opatrenia, ktoré zaviedla pred desiatimi rokmi v rámci
boja s krízou. Ich cieľom bolo ochrániť ekonomiku a mali byť dočasné. Aj preto s nimi firmy súhlasili.
Vyššie dane či mimoriadne odvody sa však napriek sľubom do pôvodného stavu nevrátili. SOPK preto na
stretnutí s premiérom vyzvala Petra Pellegriniho na ich prehodnotenie.
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
Odbory žiadajú kratší pracovný čas
Téma: Nielen vyššie mzdy, ale aj menej času stráveného v práci – odbory v Európe čoraz viac tlačia na
skracovanie pracovného času. Téma sa aktuálne stala kľúčovou požiadavkou odborárov v susednej
Českej republike, z aktuálnych 40 hodín týždenne by chceli pracovný čas skrátiť na 37,5 hodiny, a to bez
zníženia platu. Slovenské odbory síce českých kolegov podporujú, plošné skrátenie pracovného času aj u
nás však žiadať nebudú.

Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: „Firmy jednoducho budú viacej investovať do prístrojového
vybavenia a robotov a automatov ako do ľudskej práce, a tým pádom bude klesať dopyt po ľudskej práci,
čiže ja by som práve preto s týmto počkal.“
Peter Mihók preto odhaduje, že úvaha o skrátení pracovného času na Slovensku nebude otázkou
desaťročí, ale skôr dvoch až troch rokov.
tyzdennikkoment.sk
Podnikatelia vláde: Začnite už konečne s reformami
Téma: Výzva Klubu 500 a SOPK adresovaná vláde.
Podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršuje. Stále je veľa byrokracie, spory na súdoch trvajú príliš
dlho, čo je príčinou platobnej neschopnosti mnohých firiem. Podnikatelia apelujú na vládu, aby s tým niečo
robila. Ponúkajú i pomoc. „Klub 500 a SOPK sú pripravení aktívne sa podieľať na príprave všetkých
reforiem z dôvodu, že zamestnávatelia a zamestnanci sú tí, ktorých sa tieto reformy najviac dotýkajú.“
Rádio Expres, 12.10 h., Braňo Závodský Naživo
Braňo Závodský Naživo: Ján Richter
Rozhovor s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom.
Zmienka o SOPK.
Noviny Spiša
Tunel popod Tatry opäť na pretrase
Téma: V slovenských veľhorách sa pred časom uskutočnilo poľskoslovenské stretnutie zamerané na
rozvoj cestovného ruchu na oboch stranách Vysokých Tatier. Jednou z tém bol aj návrh tunela spájajúceho
Slovensko s Poľskom.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozef Hrobák: „Viac ako storočná vízia
cestného alebo železničného tunela popod Tatry by mala prispieť k rozvoju slovenských a poľských Tatier,
čím by sa zvýšila životná úroveň a zamestnanosť v týchto lokalitách.“
spis.korzar.sme.sk
Opäť ožíva myšlienka železničného tunela popod Tatry
Tá istá téma – návrh tunela spájajúceho Slovensko s Poľskom, citovaný podpredseda Predstavenstva
Prešovskej RK SOPK Jozef Hrobák.
3. 5. 2018
Korzár
Opäť ožíva myšlienka tunela popod Tatry
Tá istá téma ako predošlý deň – návrh tunela spájajúceho Slovensko s Poľskom, citovaný podpredseda
Predstavenstva Prešovskej RK SOPK Jozef Hrobák.
Hospodárske noviny
SOPK chce zrušiť protikrízové opatrenia
Tá istá správa a tá istá téma ako v predchádzajúci deň: Stretnutie zástupcov SOPK s premiérom Petrom
Pellegrinim.
Podnikateľské prostredie, ceny energií či vzdelávanie – to boli témy, o ktorých hovorili na stredajšom
stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim predstavitelia SOPK. V rámci podnikateľského prostredia
diskutovali predovšetkým o výške daňovoodvodového zaťaženia podnikateľov, ktoré je vyššie ako v iných
krajinách V4, alebo v mnohých krajinách EÚ.
Új Szó
Szlovákia képtelen megválni a válságintézkedésektől
Téma: Stretnutie zástupcov SOPK s premiérom Petrom Pellegrinim.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Aszlovák gazdaság szárnyal, amunkanélküliség történelmi mélyponton van, a kormány a vállalkozók
szerintmégsem hajlandó lemondani a gazdasági válság 2008-as kirobbanása után bevezetett, a
vállalkozókat keményen sújtó intézkedésekről.

webnoviny.sk
Zmeny v predstavenstve a dozornej rade poisťovne KOOPERATIVA
Informácia o tom, že novým členom predstavenstva sa stal Mag. iur. Patrick Skyba, ktorý skúsenosti s
členstvom v dozornej rade, prezídiu či správnej rade získal tiež v spoločnostiach ako Slovexperta,
Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská kancelária poisťovateľov či SOPK.
24hod.sk – Webnoviny.sk (Zaradenie: Tlačové správy)
Zmeny v predstavenstve a dozornej rade poisťovne KOOPERATIVA
Tá istá správa o tom, že novým členom predstavenstva sa stal Mag. iur. Patrick Skyba, ktorý skúsenosti s
členstvom v dozornej rade, prezídiu či správnej rade získal tiež v spoločnostiach ako Slovexperta,
Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská kancelária poisťovateľov či SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Pellegrini: U.S. Steel sa nechystá odísť z košických oceliarní
Téma: Oceliarne U.S. Steel Košice svoju výrobu na Slovensku nekončia a U.S. Steel z Košíc neodchádza.
Premiér Peter Pellegrini to povedal po stretnutí s predstaviteľmi košickej hutníckej fabriky.
Pod správou odkaz na správu o SOPK:
• SOPK diskutovala s premiérom o zrušení protikrízových opatrení
4. 5. 2018
24hod.sk – Webnoviny.sk (Zaradenie: Tlačové správy)
Auto opravár Junior 2018
Téma: Cech predajcov a autoservisov SR organizuje už 19 ročník súťaže AUTO OPRAVÁR JUNIOR. Do
tejto súťaže sa zapájajú školy a ich žiaci z celého Slovenska.
Informácia o tom, že Cech predajcov a autoservisov SR je certifikačnou autoritou pre vstup
zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania, ako aj certifikačnou autoritou na vytváranie nových
učebných a študijných odborov v spolupráci s SOPK.
webnoviny.sk
Auto opravár Junior 2018
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Poznáme víťazov
Téma: Filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM už pozná svojich víťazov. Na slávnostnom
udeľovaní cien festivalu ich vyhlásila medzinárodná odborná porota. Vyberalo sa z prihlásených 1 300
dokumentov.
V rámci prehľadu víťazov v jednotlivých kategóriách je uvedená tiež:
Cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za najlepšiu prezentáciu príbehu
Film: Pytliacke podsvetie [The Poacher’s Pipeline] / Spojené štáty
Réžia: Phil Rees
aktuality.sk
Poznáme víťazov: festival Ekotopfilm – Envirofilm udelil ceny v jednotlivých kategóriách
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o Cene SOPK za najlepšiu prezentáciu príbehu.
7. 5. 2018
Hospodárske noviny
Zvolíme si kráľovnú nášho biznisu
Téma: TOP 10 ŽIEN Už siedmykrát sa dozviete viac o úspešných ženách na riadiacich pozíciách na
Slovensku. Pozrite si profily nominovaných dám, ktoré reprezentujú domáci biznis, a hlasujte za top ženu
do 8. júna na internetovej stránke www.top10zien.sk.
Prehľad nominovaných, medzi nimi Katarína Čechová, advokátka a konateľka, advokátska kancelára
Čechová & Partners. V rámci profesijného CV informácia o tom, že ako stály rozhodca pre medzinárodné
spory pôsobí na Rozhodcovskom súde SOPK.

hnonline.sk
Zvolíme si kráľovnú slovenského biznisu
Tá istá téma, tentoraz na webe denníka, zmienka o Rozhodcovskom súde SOPK.
9. 5. 2018
TASR
SOPK: Ak bude EÚ trvať na jadrovej dohode s Iránom, SR rozhodnutie Trumpa neohrozí
Téma: Zrušenie jadrovej dohody USA s Iránom a vplyv na Slovensko.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič: „Ak bude EÚ trvať na dohode v
Iránom, slovenskej ekonomiky sa rozhodnutie USA nedotkne.“
Citovaný riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar: „Nemám vedomosť o tom, že
by naše firmy obchodovali s Iránom v oblasti jadrovej energetiky.“
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí
Tá istá téma: Zrušenie jadrovej dohody USA s Iránom a vplyv na Slovensko.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič a riaditeľ Útvaru medzinárodnej
spolupráce SOPK Jozef Rajtar.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Zo zahraničia)
SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí
Tá istá téma: Zrušenie jadrovej dohody USA s Iránom a vplyv na Slovensko.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič a riaditeľ Útvaru medzinárodnej
spolupráce SOPK Jozef Rajtar.
10. 5. 2018
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Prezident Macron považuje odstúpenie USA od dohody s Iránom za chybu
Téma: Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore s iránskym kolegom Hasanom Rúháním
deklaroval v stredu odhodlanie Paríža udržať v platnosti jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej
odstúpenie oznámili Spojené štáty.
Pod správou odkaz na správu o SOPK:
• SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Diplomat: USA nezastavia financovanie jadrových inšpekcií v Iráne
Téma: Spojené štáty neprestanú financovať inšpekcie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
(MAAE) v Iráne ani po tom, ako odstúpili od tzv. jadrovej dohody s Teheránom. Uviedol to predstaviteľ
zastupiteľstva USA pri MAAE vo Viedni.
Pod správou odkaz na správu o SOPK:
• SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Lavrov: Odstúpenie USA od dohody s Iránom ohrozuje Blízky východ
Téma: Šéfovia diplomacií Ruska a Nemecka sa zhodli, že dohodu o jadrovom programe Teheránu je
potrebné dodržiavať.
Pod správou odkaz na správu o SOPK:
• SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí
11. 5. 2018
vedanadosah.ski
Ing. Jaroslav Holeček, PhD. získal titul doctor honoris causa TnUAD
V rámci profesijného CV informácia o tom, že bol predsedom Výboru SOPK pre vzdelávanie.

13. 5. 2018
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Macron telefonoval Trumpovi o odstúpení USA od dohody s Iránom
Téma: Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi,
aby mu povedal, že sa veľmi obáva napätia na Blízkom východe. Lídri spolu hovorili po tom, ako Trump
tento týždeň rozhodol o odstúpení USA od tzv. jadrovej dohody veľmocí s Iránom.
Pod správou odkaz na správu o SOPK:
• SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí
14. 5. 2018
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Slovensko aj svet podľa návštevníkov Hospodárskeho klubu
Výsledky ankiet Hospodárskeho klubu k 12. máju Slovensko aj svet podľa návštevníkov
www.hospodarskyklub.sk
K 16. 4. došli návrhy na podporu týchto želaných kandidátov na prezidentský úrad :
Počet hlasov: 251. Poradie: 1. P. Demeš, 2. A. Barcík, 3. P. Mihók ...
4. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Počet hlasov: 1111. Poradie: 1. P. Mihók, 2. M. Kotleba, 3. T. Gašpar, 4. M. Šimkovičová, 5. P. Demeš, 6.
A. Danko ...
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Slovensko aj svet podľa návštevníkov Hospodárskeho klubu
Tá istá správa ako predchádzajúca.
Výsledky ankiet Hospodárskeho klubu k 12. máju Slovensko aj svet podľa návštevníkov
www.hospodarskyklub.sk – v dvoch kategóriách: želaný kandidát na prezidentský úrad a najsympatickejšia
osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti – uvedený predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Slovensko aj svet podľa návštevníkov Hospodárskeho klubu
Tá istá správa ako predchádzajúca, v dvoch kategóriách: želaný kandidát na prezidentský úrad
a najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti – uvedený predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Irán dal EÚ v súvislosti s jadrovou dohodou 60-dňové ultimátum
Téma: Šesťdesiatdňovú lehotu dal Irán Európskej únii na to, aby garantovala realizáciu jadrovej dohody po
tom, čo od nej odstúpili Spojené štáty...
Pod správou odkaz na správu o SOPK:
• SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí
TASR
Medzinárodný veľtrh IDEB predstaví verejnosti aj slovenskú vojenskú techniku
Avízo na veľtrh.
Citovaný predseda Sekcie výrobcov obrannej techniky (SVOP) SOPK Martin Dušanič. „Na Slovensku
sa viaceré úspešné zbraňové systémy vyvinuli, zaviedli sa v domácej armáde a predávajú sa v zahraničí.
Majú za sebou úspešný príbeh. Slovenské zbrojárstvo nadväzuje na silnú tradíciu, má kvalitnú produkčnú
bázu a perspektívu do budúcnosti.“
Informácia aj o samotnej Sekcii výrobcov obrannej techniky SOPK.
16. 5. 2018
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Diplomati Európy a Iránu majú plán na záchranu jadrovej dohody
Téma: Európske veľmoci a Teherán sa v utorok na stretnutí v Bruseli zaviazali, že budú spoločne pracovať
na záchrane iránskej jadrovej dohody z roku 2015 aj napriek odhodlaniu amerického prezidenta Donalda
Trumpa, že ju zničí.
Pod správou odkaz na správu o SOPK:
• SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí

22. 5. 2018
systemylogistiky.sk
Geis: Starostlivosť o zamestnancov je stále dôležitejšia
Téma: Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Odvolávka na SOPK: Podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory oproti minulým rokom
výraznejšie vystupuje do popredia nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Na trhu práce sa tak čoraz
častejšie objavujú predátorské praktiky pri preťahovaní zamestnancov. Ako takému konaniu konkurentov
na trhu práce čelí prepravná a logistická spoločnosť Geis SK?
Kilometer
Ďalší úspešní absolventi akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA
Správa o tom, že Zväz logistiky a zasielateľstva SR v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline revalidoval v Zürichu pred medzinárodnou komisiou FIATA
vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO – špedičný expert FIATA na 4 roky. Informácia o tom, že na kurze
prednášajú okrem iných aj zástupcovia SOPK.
23. 5. 2018
TASR
Vláda: Za výkon ekonomickej diplomacie zodpovedalo vlani 76 vedúcich misií
Informácia zo Správy o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017, ktorú v ten deň schválila
vláda.
Okrem iných tiež informácia, že zastupiteľské úrady realizovali tiež 474 prezentačných podujatí v krajinách
akreditácie, aktívne sa zúčastnili na 376 výstavách a veľtrhoch v zahraničí a podporili účasť slovenských
podnikateľských subjektov. Zabezpečili celkom 223 podnikateľských misií alebo podnikateľských fór, a to
priamo alebo v súčinnosti so SOPK, a/alebo SARIO.
openiazoch.zoznam.sk
Za výkon ekonomickej diplomacie zodpovedalo vlani 76 vedúcich misií
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
25. 5. 2018
Hospodárske noviny
Etické myslenie je základom úspechu
Celá novinová strana venovaná etike v podnikaní v nadväznosti na Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní. Bolo oslovených niekoľko firiem, ktoré získali Čestné uznanie SOPK za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Informácia o súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
27. 5. 2018
Rádio Slovensko, 18.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie
Téma: Firmy by si mohli od budúceho roka vyrábať ekologickú energiu pre vlastnú spotrebu bez poplatku.
Ministerstvo hospodárstva pripravuje novelu zákona o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá to umožní.
Slovenská obchodná a priemyselná komora takzvaný lokálny zdroj energie víta. Po rokoch stop stavu
by mohli vzniknúť nové obnoviteľné zdroje energie.
Citovaný predseda Sekcie energetiky SOPK Ondrej Studenec.
Rádio Slovensko, 22.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie
Tá istá téma ako v Rádiožurnále o 18. hodine, zmienka o SOPK + citovaný predseda Sekcie energetiky
SOPK Ondrej Studenec.

28. 5. 2018
hnporadna.hnonline.sk
Etika v podnikaní? Korektné vzťahy vo firme i mimo nej, tvrdia ocenení cenou SOPK
Na webe denníka téma Etika v podnikaní, ktorá bola v predošlý deň uverejnená na celej novinovej strane
denníka Hospodárske noviny v nadväznosti na Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní. Bolo oslovených niekoľko firiem, ktoré získali Čestné uznanie SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní.
Informácia o súťaži Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
etrend.sk
Geis: Starostlivosť o zamestnancov je stále dôležitejšia
Téma: Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Odvolávka na SOPK: Podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory oproti minulým rokom
výraznejšie vystupuje do popredia nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Na trhu práce sa tak čoraz
častejšie objavujú predátorské praktiky pri preťahovaní zamestnancov. Ako takému konaniu konkurentov
na trhu práce čelí prepravná a logistická spoločnosť Geis SK?
29. 5. 2018
Turčianske noviny
Martinskí strojári si prevzali ocenenie
Téma: SOPK udelila po prvý raz vo svojej histórii ocenenie strednej odbornej škole. Dostala ho Spojená
škola Martin. Čestné uznanie SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za školu prevzal jej
riaditeľ Jozef Zanovit.
myturiec.sk
Martinskí strojári si prevzali ocenenie
Tá istá téma ako v Turčianskych novinách: SOPK udelila po prvý raz vo svojej histórii ocenenie strednej
odbornej škole. Dostala ho Spojená škola Martin. Čestné uznanie SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní za školu prevzal jej riaditeľ Jozef Zanovit.

