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hlavnespravy.sk
Stretnutie pri príležitosti 25. výročia spolupráce Nitry s americkým mestom Naperville
Téma: Na Mestský úrad v Nitre zavítala Rosemary Macko Wisnosky, nositeľka titulu Čestná občianka
mesta Nitry, honorárna konzulka Slovenskej republiky v USA. Význam tejto návštevy podčiarkla i
prítomnosť veľvyslanca USA Adama Sterlinga, ktorý v tento deň rovnako poctil mesto Nitru svojou
návštevou. Dôvodom návštevy honorárnej konzulky Rosemary Macko Wisnosky bolo pripomenutie si 25.
výročia podpísania zmluvy o partnerskej spolupráci medzi americkým Naperville a Nitrou.
Vo večerných hodinách sa hosťom venovali manželia Felixovci a riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav
Masarik, s ktorými v DAB navštívili muzikál Pápež.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Tradičné ankety združenia NEF Hospodársky klub pred finále
Téma: Čiastkové výsledky tohtoročných internetových ankiet.
4. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Nominovaných 23 osobností, 1767 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1. mieste je predseda SOPK a
predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók s 350 hlasmi.
Anketa Koho si želáte za kandidáta na nového prezidenta SR ?
Začiatok ankety 16. 4. 2018, doteraz nominovaných 13 osobností, 975 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1.
mieste je predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók s 250 hlasmi.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Tradičné ankety združenia NEF Hospodársky klub pred finále
Tá istá téma, tá istá správa: Čiastkové výsledky tohtoročných internetových ankiet.
4. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti:
Nominovaných 23 osobností, 1767 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1. mieste je predseda SOPK a
predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók s 350 hlasmi.
Anketa Koho si želáte za kandidáta na nového prezidenta SR?:
Začiatok ankety 16. 4. 2018, doteraz nominovaných 13 osobností, 975 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1.
mieste je predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók s 250 hlasmi.
dobrenoviny.sk
Tradičné ankety združenia NEF Hospodársky klub pred finále
Tá istá téma, tá istá správa: Čiastkové výsledky tohtoročných internetových ankiet.
4. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti:
Nominovaných 23 osobností, 1767 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1. mieste je predseda SOPK a
predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók s 350 hlasmi.
Anketa Koho si želáte za kandidáta na nového prezidenta SR?:
Začiatok ankety 16. 4. 2018, doteraz nominovaných 13 osobností, 975 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1.
mieste je predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók s 250 hlasmi.
5. 11. 2018
Pravda
Zálohovanie PET fliaš sa blíži
Téma: Slovensko začne zálohovať PET fľaše. Európska únia totiž členské štáty zaviazala, aby do roku
2025 zabezpečili zber až 90 percent jednorazových plastových fliaš. Jedným zo spôsobov, ako to docieliť,
je práve zálohovanie.
Citácie environmentálneho inžiniera Daniela Lešinského z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy
(CEPTA), okrem iných aj: „Užitočné by bolo zistiť, aká je prax so zálohovaním, dostupnosť vratných
automatov, postoj reťazcov, SOPK.“
pravda.sk
Zálohovanie PET fliaš sa nezadržateľne líži
Tá istá téma, ten istý článok ako v printovom vydaní denníka: Slovensko začne zálohovať PET fľaše. Európska únia totiž
členské štáty zaviazala, aby do roku 2025 zabezpečili zber až 90 percent jednorazových plastových fliaš. Jedným zo
spôsobov, ako to docieliť, je práve zálohovanie. Zmienka o SOPK.

6. 11. 2018
Žilinský večerník
Obrazy na cestách
Téma: Projekt s názvom Obrazy na cestách je kolekcia výtvarných diel slovenských umelcov, ktoré budú
vystavené v zahraničných galériách. Nápad zostaviť takúto kolekciu vznikol pri rozhovoroch so zástupcami
slovenského zastupiteľstva v USA. Zámerom je prezentácia výtvarného umenia slovenských autorov
nielen v USA, ale aj v iných krajinách cestou zastupiteľských úradov alebo ako podpora aktivít SOPK v
zahraničí.
7. 11. 2018
Profit
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Rozhovor s dekanom fakulty Michalom Šoltésom.
Jedna z otázok: Aká je forma spolupráce vašej fakulty s vonkajším prostredím?
Rôznorodá. Spolupracujeme s partnermi na rôznych úrovniach, organizujeme spoločné podujatia pre
našich študentov i širšiu verejnosť. Máme významnú spoluprácu so Slovenskou komorou daňových
poradcov, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou i ďalšími profesijnými združeniami,
rovnako i s firmami.
13. 11. 2018
Žilinský večerník
Galantná geometria Fanisa Ainacidisa
Téma: Avízo na otvorenie výstavy ostravského výtvarníka Fanisa Ainacidisa v rámci recipročnej výmeny
výstav medzi umelcami Žiliny a Ostravy. Súbežne bude časť obrazov vystavených v galérii Emócia v
priestoroch PGU v Žiline. Akciu organizuje Výtvarná agentúra A1 s podporou Sekcie kultúry a podpory
podnikania v kultúre pri SOPK.
16. 11. 2018
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Druhé z troch jesenných zhromaždení „rebelujúceho“ združenia
Téma: 119. riadne zhromaždenie a celkovo 269. podujatia združenia NEF Hospodársky klub. Informácia
o tom, že v diskusii vystúpil okrem iných tiež predseda SOPK Peter Mihók. Hovoril o.i. o súčasnej
demokracii ako o nespravodlivej voči pracujúcim, o demokracii a vzdelanosti, no aj o potrebe vygenerovať
nový politický systém. Venoval sa aj otázkam spolupráce medzi štátmi a ich národmi ako základnej
podmienke zachovania mierových podmienok pre život. V súvislosti s migráciou zdôraznil, že je síce
normálnym javom, ale akceptovateľná môže byť len vtedy, keď nejde o „vývoz“ hodnôt do krajín, v ktorých
by sa mali integrovať. V opačnom prípade ide o „inváziu“.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Druhé z troch jesenných zhromaždení „rebelujúceho“ združenia
Tá istá téma: 119. riadne zhromaždenie a celkovo 269. podujatia združenia NEF Hospodársky klub. Informácia o tom, že
v diskusii vystúpil okrem iných tiež predseda SOPK Peter Mihók.

dobrenoviny.sk
Druhé z troch jesenných zhromaždení „rebelujúceho“ združenia
Tá istá téma: 119. riadne zhromaždenie a celkovo 269. podujatia združenia NEF Hospodársky klub. Informácia o tom, že
v diskusii vystúpil okrem iných tiež predseda SOPK Peter Mihók.

20. 11. 2018
Oravské noviny
So silnoprúdom si rozumejú, dokázali to na súťaži
Téma: Dvadsať stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska si vyskúšalo zručnosti a znalosti z
elektrotechniky. Dejiskom XIV. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických
zručností žiakov stredných škôl v odbore elektrotechnika sa po dvoch rokoch opäť stala Spojená škola
Nižná.
Súťaž vyhlasuje SOPK spolu s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

21. 11. 2018
TASR
M. Lajčák: Rezort spustí komunikačný portál pre otázky súvisiace s brexitom
Téma: Rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Dohoda o vystúpení Británie z EÚ bola
síce dosiahnutá, veľkým otáznikom však zostáva, či prejde cez britský parlament.
Citovaný generálny tajomník SOPK Martin Hrivík: „Naša ambasáda v Londýne by mala byť posilnená“.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Lajčák: Rezort spustí komunikačný portál pre otázky ohľadom brexitu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií, citovaný generálny
tajomník SOPK Martin Hrivík.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Lajčák: Rezort spustí komunikačný portál pre otázky ohľadom brexitu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií, citovaný generálny
tajomník SOPK Martin Hrivík.

dobrenoviny.sk
Lajčák: Rezort spustí komunikačný portál pre otázky ohľadom brexitu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií, citovaný generálny
tajomník SOPK Martin Hrivík.

26. 11. 2018
myorava.sk
So silnoprúdom si rozumejú, dokázali to na súťaži
Téma: Dvadsať stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska si vyskúšalo zručnosti a znalosti z
elektrotechniky. Dejiskom XIV. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických
zručností žiakov stredných škôl v odbore elektrotechnika sa po dvoch rokoch opäť stala Spojená škola
Nižná.
Súťaž vyhlasuje SOPK spolu s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.
27. 11. 2018
TASR
Sociálne: Zamestnávatelia podporujú opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility
Téma: Zamestnávateľské organizácie v SR podporujú opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility z
tretích krajín. Z tohto dôvodu vyzývajú poslancov NR SR, aby schválili novelu zákona o službách
zamestnanosti, ktorá sa bude prerokúvať na parlamentnej schôdzi.
Zamestnávatelia podpísali na brífingu spoločné vyhlásenie, ktorým vyzývajú všetkých poslancov NR SR,
aby schválili návrh o službách zamestnanosti v predloženom znení. Očakávajú, že v rovnakom tempe sa
budú plniť aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.
Vyhlásenie podpísal Mário Lelovský (RÚZ), Rastislav Machunka (AZZZ SR), Alexej Beljajev (APZ), Tibor
Gregor (Klub 500), Martin Hrivík (SOPK) a Gabriel Galgóci (AmCham).
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Zamestnávatelia podporujú opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zamestnávateľské organizácie v SR podporujú opatrenia na
zabezpečenie pracovnej mobility z tretích krajín. Podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým vyzývajú všetkých
poslancov NR SR, aby schválili návrh novely zákona o službách zamestnanosti v predloženom znení.
Informácia o tom, že vyhlásenie za SOPK podpísal generálny tajomník Martin Hrivík.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Zamestnávatelia podporujú opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zamestnávateľské organizácie v SR podporujú opatrenia na
zabezpečenie pracovnej mobility z tretích krajín. Podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým vyzývajú všetkých
poslancov NR SR, aby schválili návrh novely zákona o službách zamestnanosti v predloženom znení.
Informácia o tom, že vyhlásenie za SOPK podpísal generálny tajomník Martin Hrivík.
ekonomika.sme.sk

Zamestnávatelia podporujú mobilitu pracovníkov z tretích krajín
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zamestnávateľské organizácie v SR podporujú opatrenia na
zabezpečenie pracovnej mobility z tretích krajín. Podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým vyzývajú všetkých
poslancov NR SR, aby schválili návrh novely zákona o službách zamestnanosti v predloženom znení.
Informácia o tom, že vyhlásenie za SOPK podpísal generálny tajomník Martin Hrivík.
dobrenoviny.sk
Zamestnávatelia podporujú opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Zamestnávateľské organizácie v SR podporujú opatrenia na
zabezpečenie pracovnej mobility z tretích krajín. Podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým vyzývajú všetkých
poslancov NR SR, aby schválili návrh novely zákona o službách zamestnanosti v predloženom znení.
Informácia o tom, že vyhlásenie za SOPK podpísal generálny tajomník Martin Hrivík.
webnoviny.sk
Zamestnávatelia radi príjmu pracovníkov zo zahraničia a žiadajú poslancov o schválenie novely
Tá istá téma: Zamestnávatelia podporujú opatrenia smerujúce k zdynamizovaniu pracovnej mobility z
tretích krajín. Predstavitelia RÚZ, AZZZ, APZ, Klubu 500, SOPK a AmCham preto podpísali spoločné
vyhlásenie, v ktorom žiadajú poslancov NR SR, aby novelu zákona o službách zamestnanosti schválili.
Spoločné vyhlásenie na podporu zmien v zamestnávaní osôb z krajín mimo Európskej únie
zamestnávatelia odošlú do kancelárie Národnej rady SR.
lionline.sk
Zamestnávatelia radi príjmu pracovníkov zo zahraničia a žiadajú poslancov o schválenie novely
Tá istá téma: Zamestnávatelia podporujú opatrenia smerujúce k zdynamizovaniu pracovnej mobility z
tretích krajín. Predstavitelia RÚZ, AZZZ, APZ, Klubu 500, SOPK a AmCham preto podpísali spoločné
vyhlásenie, v ktorom žiadajú poslancov NR SR, aby novelu zákona o službách zamestnanosti schválili.
Spoločné vyhlásenie na podporu zmien v zamestnávaní osôb z krajín mimo Európskej únie
zamestnávatelia odošlú do kancelárie Národnej rady SR.
Rádio Slovensko, 7.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Tretí antibyrokratický balíček
Téma: Jednoduchšie otváranie nových prevádzok a transparentnejšie kontroly – to sú strategické plány
ministerstva hospodárstva v rámci antibyrokratického balíčka číslo tri zamerané na podnikateľov. Na vládu
by sa mal dostať na budúci rok.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
29. 11. 2018
TASR
WTO: Súčasné colné bariéry a reštrikcie nikomu neprospejú
Téma: Konferencia SOPK Riziká vývoja svetového obchodu za účasti námestníka generálneho riaditeľa
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Karla Braunera, ktorý bol na Slovensku prvýkrát, a to na pozvanie
predsedu SOPK Petra Mihóka.
Citácie z vystúpení hostí/rečníkov vrátane predsedu SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
WTO: Súčasné colné bariéry a reštrikcie nikomu neprospejú
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Konferencia SOPK Riziká vývoja svetového obchodu za účasti
námestníka generálneho riaditeľa WTO Karla Braunera, citácie z vystúpení rečníkov vrátane predsedu
SOPK Petra Mihóka.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
WTO: Súčasné colné bariéry a reštrikcie nikomu neprospejú
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Konferencia SOPK Riziká vývoja svetového obchodu za účasti
námestníka generálneho riaditeľa WTO Karla Braunera, citácie z vystúpení rečníkov vrátane predsedu
SOPK Petra Mihóka.

openiazoch.zoznam.sk
WTO: Súčasné colné bariéry a reštrikcie nikomu neprospejú
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Konferencia SOPK Riziká vývoja svetového obchodu za účasti
námestníka generálneho riaditeľa WTO Karla Braunera, citácie z vystúpení rečníkov vrátane predsedu
SOPK Petra Mihóka.
+ 2 reportáže z konferencie odvysielala TA3o dva dni neskôr, v sobotu 1. 12. 2018
TASR
V Košiciach sa diskutovalo o obchodovaní na trhoch Eurázijskej ekonomickej únie
Téma: Experti z Eurázijskej ekonomickej komisie na štvrtkovej medzinárodnej konferencii v Košiciach o
obchodovaní na trhoch Eurázijskej ekonomickej únie (EAEÚ) predstavili podnikateľskej obci možnosti
obchodnej spolupráce medzi krajinami EÚ a EAEÚ.
Citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Monika Kočiová, spoluorganizátor podujatia.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
V Košiciach diskutovalo o trhoch Eurázijskej ekonomickej únie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Medzinárodná konferencia v Košiciach o obchodovaní na trhoch
Eurázijskej ekonomickej únie, citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Monika Kočiová.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
V Košiciach diskutovalo o trhoch Eurázijskej ekonomickej únie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Medzinárodná konferencia v Košiciach o obchodovaní na trhoch
Eurázijskej ekonomickej únie, citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Monika Kočiová.
Rádio Košice, 13.00 h., Metropolitné správy
Krajiny Euroázie chcú obchodovať so Slovenskom
Tá istá téma: Medzinárodná konferencia v Košiciach o obchodovaní na trhoch Eurázijskej ekonomickej
únie, ktorej spoluorganizátorom bola Košická RK SOPK, vyjadrenia bývalého zastupujúceho predsedu
predstavenstva Košickej RK SOPK Milana Dolného.

