SOPK v médiách
november 2017
3. 11. 2017
TASR
>> OTS: Slovenská obchodná a priemyselná komora už po 16. raz ocení firmy za etiku v podnikaní
Správa o vyhlásení nového ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
5. 11. 2017
TASR
>> SOPK vyhlásila súťaž o Veľkú cenu za uplatňovanie etických princípov v podnikaní <<
Tá istá téma: Vyhlásenie nového ročníka súťaže, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> SOPK vyhlásila súťaž o Veľkú cenu za uplatňovanie etických princípov <<
Tá istá správa, tá istá téma: Vyhlásenie nového ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

dobrenoviny.sk
>> SOPK vyhlásila súťaž o Veľkú cenu za uplatňovanie etických princípov <<
Tá istá správa, tá istá téma: Vyhlásenie nového ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

hlavnespravy.sk
>> Obchodná a priemyselná komora vyhlásila súťaž o Veľkú cenu za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
<<
Tá istá správa, tá istá téma: Vyhlásenie nového ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

6. 11. 2017
Žilinské noviny
>> Študuj ekonomiku na Žilinskej univerzite <<
Profil katedry ekonomiky, ktorá je profilovou katedrou pre plne akreditované bakalárske a inžinierske
štúdium v študijných odboroch ekonomika a manažment podniku a finančný manažment. Informácia
o tom, že obsah obidvoch študijných odborov bol detailne prekonzultovaný s najväčšími regionálnymi
zamestnávateľmi, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ako aj Slovensko-kórejským
hospodárskym výborom SOPK. Zmienka o tom, že medzi absolventov patrí tiež predseda
Predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič.
7. 11. 2017
Rádio Lumen, 11.00 h. Občan
>> Z Bratislavy do Košíc po diaľnici – sen či realita? <<
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
8. 11. 2017
TASR
>> P. Mihók: Po odchode Británie z EÚ mi bude chýbať tradičný britský pragmatizmus <<
Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na seminári Budúcnosť Európskej únie po
brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Po odchode Británie z EÚ mi bude chýbať tradičný britský pragmatizmus <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na seminári Budúcnosť Európskej únie po
brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Po odchode Británie z EÚ mi bude chýbať tradičný britský pragmatizmus <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na seminári Budúcnosť Európskej únie po
brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

openiazoch.zoznam.sk
>> Po odchode Británie z EÚ mi bude chýbať tradičný britský pragmatizmus <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na seminári Budúcnosť Európskej únie po
brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

hlavnespravy.sk
>> P. Mihók: Po odchode Británie z EÚ mi bude chýbať tradičný britský pragmatizmus <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na seminári Budúcnosť Európskej únie po
brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

TASR
>> I. Korčok: V rokovaniach o vystúpení Británie z Únie nevidí dôvod na skepsu <<
Hlavné myšlienky z vystúpenia štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Ivana Korčoka na
seminári Budúcnosť Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na
podporu vzdelávania a ekológie.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Korčok: V rokovaniach o vystúpení Británie nie je dôvod na skepsu <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Ivana Korčoka na
seminári Budúcnosť Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu
vzdelávania a ekológie.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Korčok: V rokovaniach o vystúpení Británie nie je dôvod na skepsu <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Ivana Korčoka na
seminári Budúcnosť Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu
vzdelávania a ekológie.

hlavnespravy.sk
>> Korčok: V rokovaniach o vystúpení Británie z Únie nie je dôvod na skepsu<<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Ivana Korčoka na
seminári Budúcnosť Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu
vzdelávania a ekológie.

TASR
>> Britský veľvyslanec v SR vidí budúcnosť obchodných vzťahov s EÚ pozitívne <<
Hlavné myšlienky z vystúpenia britského veľvyslanca na Slovensku Andrewa Gartha na seminári
Budúcnosť Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu
vzdelávania a ekológie.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Britský veľvyslanec v SR vidí budúcnosť obchodných vzťahov s EÚ pozitívne <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia britského veľvyslanca na Slovensku Andrewa Gartha na seminári Budúcnosť
Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Britský veľvyslanec v SR vidí budúcnosť obchodných vzťahov s EÚ pozitívne <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia britského veľvyslanca na Slovensku Andrewa Gartha na seminári Budúcnosť
Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

openiazoch.zoznam.sk
>> Britský veľvyslanec v SR vidí budúcnosť obchodných vzťahov s EÚ pozitívne <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia britského veľvyslanca na Slovensku Andrewa Gartha na seminári Budúcnosť
Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

hlavnespravy.sk
>> Britský veľvyslanec v SR vidí budúcnosť obchodných vzťahov s EÚ pozitívne <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia britského veľvyslanca na Slovensku Andrewa Gartha na seminári Budúcnosť
Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

topky.sk
>> Britský veľvyslanec sa vyjadril k brexitu: Budúcnosť obchodných vzťahov je veľmi pozitívna <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia britského veľvyslanca na Slovensku Andrewa Gartha na seminári Budúcnosť
Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

9. 11. 2017
postoj.sk
>> Britský veľvyslanec v SR vidí budúcnosť obchodných vzťahov s EÚ pozitívne <<
Tá istá téma: Hlavné myšlienky z vystúpenia britského veľvyslanca na Slovensku Andrewa Gartha na seminári Budúcnosť
Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

TASR
>> Vyjadrenie MZVaEZ: I. Korčok na podujatiach SOPK a Café Európa o brexite a budúcnosti EÚ <<
Informácia ministerstva, že štátny tajomník Ivan Korčok sa zúčastnil na seminári Budúcnosť Európskej
únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.
openiazoch.zoznam.sk
>> MZVaEZ: I. Korčok na podujatiach SOPK a Café Európa o brexite a budúcnosti EÚ <<
Tá istá informácia ministerstva, že štátny tajomník Ivan Korčok sa zúčastnil na seminári Budúcnosť Európskej únie po
brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.

10. 11. 2017
Playboy
>> Juraj Zábojník <<
Rozhovor
„Cestoval som ako podnikateľ po celom svete s našimi najvyššími štátnymi predstaviteľmi, ako sú
prezident, predseda parlamentu a premiér, alebo aj minister zahraničných vecí. Išlo o podnikateľské misie
organizované Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou alebo agentúrou SARIO.“
egoodwill.sk
>> Osobnosťou Slovenský Goodwill 2017 sa stal rezbár s veľkým srdcom <<
Téma: Dňa 7. 11. odovzdali v Zrkadlovej sále Zichyho paláca prvé ocenenia Slovenský Goodwill. Zo 17
finalistov, ktorí boli nominovaní do premiérového ročníka ocenenia pre firmy, ktoré si ľudia vážia,
Slovenský Goodwill 2017, verejnosť 555 hlasmi zvolila Milana Krajňáka, ktorý sa stal prvým nositeľom
titulu OSOBNOSŤ Slovenský Goodwill.
Informácia o tom, že premiérový ročník ocenenia Slovenský Goodwill sa konal pod záštitou SOPK a
premiéra Slovenskej republiky.
TA3, 18.30 h. Hlavné správy
>> Rokovania napredujú pomaly <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom na seminári Budúcnosť Európskej únie po brexite, ktorý
organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.
13. 11. 2017
Hospodárske noviny
>> Brexit zapríčinila aj neschopnosť lídrov EÚ <<
Článok o seminári Budúcnosť Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci
s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hnonline.sk
>> Brexit zapríčinila aj neschopnosť lídrov EÚ <<
Ten istý článok (na webe denníka) o seminári Budúcnosť Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK
v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

Žilinské noviny
>> Hromadná doprava alebo individuálna <<
Téma: V novembri 2017 bude vykonaný prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia,
ktoré obsluhuje SAD Žilina a. s. používajú prímestskú autobusovú dopravu alebo naopak radšej používajú
individuálnu dopravu osobným autom, prípadne iné druhy dopravy.
Informácia o tom, že dotazník v elektronickej podobe bude k dispozícii aj na webovej stránke Žilinskej RK
SOPK – www.za.sopk.sk.
TASR
>> Strojárske firmy v SR sú pripravené podieľať sa na projekte bojových vozidiel <<
Téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú
pripravené podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to
predpoklady z hľadiska know-how, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického
zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča
pre tlačovú agentúru TASR.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Import)
>> DUŠANIČ: Domáce fabriky sú schopné dodávať pre slovenskú armádu <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča pre tlačovú agentúru TASR.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Strojárske firmy sú pripravené podieľať sa na projekte bojových áut <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča pre tlačovú agentúru TASR.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Strojárske firmy sú pripravené podieľať sa na projekte bojových áut <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča pre tlačovú agentúru TASR.

finweb.hnonline.sk
>> Slovenskí strojári sú pripravení podieľať sa na vyzbrojení armády <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča pre tlačovú agentúru TASR.

aktualne.sk
>> Kam pôjdu stámilióny? Slovenské firmy sú vraj pripravené dodať armáde bojové vozidlá <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča pre tlačovú agentúru TASR.

hlavnespravy.sk
>> Strojárske firmy v SR sú pripravené podieľať sa na projekte bojových vozidiel <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča pre tlačovú agentúru TASR.

webnoviny.sk
>> Armádne nákupy od domácich podnikov sú celosvetovým trendom <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča.

24hod.sk – Webnoviny.sk (Zaradenie: Tlačové správy)
>> Armádne nákupy od domácich podnikov sú celosvetovým trendom <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča.

nexfuture.sk
>> Armádne nákupy od domácich podnikov sú celosvetovým trendom <<
Tá istá téma: Domáce strojárske podniky dokážu dodávať techniku pre slovenskú armádu a políciu. Sú pripravené
podieľať sa aj na avizovanom projekte armádnych bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Majú na to predpoklady z hľadiska knowhow, výroby, inovačného potenciálu, pracovného kapitálu a technologického zabezpečenia. Vyjadrenia predsedu Sekcie
výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča.

parlamentnelisty.sk
>> Takto zjednotená Európa sa môže podobať na žalár národov. Súčasný integračný model je len
ponížením iných na satelity Nemecka a Francúzska, hodnotí Chmelár <<
Rozhovor s analytikom Eduardom Chmelárom. Zmienka o jeho účasti a vystúpení na seminári Budúcnosť
Európskej únie po brexite, ktorý organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania
a ekológie.
14. 11. 2017
Slovenka
>> Osobnosť Slovenský Goodwill 2017 <<
Téma: Dňa 7. 11. odovzdali v Zrkadlovej sále Zichyho paláca prvé ocenenia Slovenský Goodwill. Zo 17
finalistov, ktorí boli nominovaní do premiérového ročníka ocenenia pre firmy, ktoré si ľudia vážia,
Slovenský Goodwill 2017, verejnosť 555 hlasmi zvolila Milana Krajňáka, ktorý sa stal prvým nositeľom
titulu OSOBNOSŤ Slovenský Goodwill.
Informácia o tom, že premiérový ročník ocenenia Slovenský Goodwill sa konal pod záštitou SOPK a
premiéra Slovenskej republiky.
Turčianske noviny
>> Prieskum spokojnosti s autobusovou dopravou <<
Téma: V novembri 2017 bude vykonaný prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré obsluhuje
SAD Žilina a. s. používajú prímestskú autobusovú dopravu alebo naopak radšej používajú individuálnu dopravu osobným
autom, prípadne iné druhy dopravy.
Informácia o tom, že dotazník v elektronickej podobe bude k dispozícii aj na webovej stránke Žilinskej RK SOPK –
www.za.sopk.sk

Žilinský večerník
>> Prieskum spokojnosti s autobusovou dopravou <<
Tá istá téma: V novembri 2017 bude vykonaný prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré
obsluhuje SAD Žilina a. s. používajú prímestskú autobusovú dopravu alebo naopak radšej používajú individuálnu dopravu
osobným autom, prípadne iné druhy dopravy.
Informácia o tom, že dotazník v elektronickej podobe bude k dispozícii aj na webovej stránke Žilinskej RK SOPK –
www.za.sopk.sk

15. 11. 2017
TASR
>> Podnikatelia zámer na zapojenie slovenských firiem do armádnych nákupov oceňujú <<
Téma: SOPK oceňuje zámer vlády zapojiť do armádnych nákupov domáci priemysel. „Je to podľa nášho
názoru pre krajinu najlepšie a najeurópskejšie riešenie,“ reagoval na stredajšie rozhodnutie vlády
predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK Martin Dušanič.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> Podnikatelia oceňujú zámer zapojiť domáce firmy do armádnych nákupov<<
Tá istá téma: SOPK oceňuje zámer vlády zapojiť do armádnych nákupov domáci priemysel. „Je to podľa nášho názoru
pre krajinu najlepšie a najeurópskejšie riešenie,“ reagoval na stredajšie rozhodnutie vlády predseda Sekcie výrobcov
obranného priemyslu SOPK Martin Dušanič.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
>> Podnikatelia oceňujú zámer zapojiť domáce firmy do armádnych nákupov<<
Tá istá téma: SOPK oceňuje zámer vlády zapojiť do armádnych nákupov domáci priemysel. „Je to podľa nášho názoru
pre krajinu najlepšie a najeurópskejšie riešenie,“ reagoval na stredajšie rozhodnutie vlády predseda Sekcie výrobcov
obranného priemyslu SOPK Martin Dušanič.

domov.sme.sk
>> Podnikatelia ocenili zapojenie slovenských firiem do modernizácie armády<<
Tá istá téma: SOPK oceňuje zámer vlády zapojiť do armádnych nákupov domáci priemysel. „Je to podľa nášho názoru
pre krajinu najlepšie a najeurópskejšie riešenie,“ reagoval na stredajšie rozhodnutie vlády predseda Sekcie výrobcov
obranného priemyslu SOPK Martin Dušanič.

16. 11. 2017
Hospodárske noviny
>> Klub 500 chce učiť duálne aj na univerzitnej pôde <<
Téma: Nielen teória v laviciach, ale aj praktické uplatnenie vedomostí. Duálne vzdelávanie sa postupne
prenáša aj na vysoké školy. To je posolstvo memoranda, ktoré Klub 500 podpísal s 8 slovenskými
vysokými školami, univerzitami a so Slovenskou akadémiou vied. Študenti by si mali po novom vyskúšať
pracovný proces už počas štúdia.
Informácia o tom, že až 80 % duálneho vzdelávania organizujú firmy združené v SOPK.
18. 11. 2017
hirek.sk
>> A vállalkozók nagyra értékelik a hazai cégek bevonását a hadsereg vásárlásaiba <<
POZSONY. A Szlovák Kereskedelmi és Ipari Kamara, a SOPK nagyra értékeli a kormány szándékát, hogy
a hazai ipart is be akarja vonni a hadsereg vásárlásaiba. „Véleményünk szerint ez az ország számára a
legjobb és legeurópaibb megoldás“ – reagált a kabinet e heti döntésére Martin Dušanič, a SOPK hadipari
gyártói részlegének elnöke.
Reakcia predsedu Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK Martina Dušaniča na rozhodnutie
vlády zapojiť do armádnych nákupov domáci priemysel.
19. 11. 2017
ekonomika.sme.sk
>> Jahnátek sľubuje optimálne ceny energií<<
Téma: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aktuálne rozhoduje o cenách elektriny a plynu pre firmy a
domácnosti.
„V maximálnej miere využijeme regulačné nástroje tak, aby sme zabezpečil optimálne koncové ceny.
Samozrejme v mantineloch, ktoré umožňuje platná legislatíva a pri zohľadnení oprávnených požiadaviek
všetkých účastníkov trhu," povedal predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek na novembrovom stretnutí s
predstaviteľmi SOPK. Predstavitelia SOPK na stretnutí ocenili ambície regulačného úradu prehĺbiť
spoluprácu s európskymi inštitúciami či viac spriehľadniť rozhodovacie procesy zavedením harmonogramu
vydávania cenových rozhodnutí v elektroenergetike.
pravda.sk
>> Ceny energií budú optimálne, sľúbil Jahnátek <<
Tá istá téma: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aktuálne rozhoduje o cenách elektriny a plynu pre firmy a domácnosti.
Informácia o novembrovom stretnutí predsedu ÚRSO Ľubomíra Jahnátka s predstaviteľmi SOPK.

venergetike.sk
>> Jahnátek sa stretol s podnikateľmi. Sľúbil im férové ceny energií <<
Tá istá téma: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aktuálne rozhoduje o cenách elektriny a plynu pre firmy a domácnosti.
Informácia o novembrovom stretnutí predsedu ÚRSO Ľubomíra Jahnátka s predstaviteľmi SOPK.

Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko, 18.00 h. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Stručne z domova – Optimálne ceny energií aj pre podnikateľov <<
Tá istá téma: Predseda regulačného úradu Ľubomír Jahnátek sľubuje optimálne koncové ceny energií nielen pre
domácnosti, ale aj pre podnikateľov. Na stretnutí s predstaviteľmi SOPK sľúbil efektívnu a transparentnú cenovú
reguláciu.

20. 11. 2017
Hospodárske noviny
>> Úradmi majú „lietať“ e-papiere, nie ľudia <<
Téma: Štát sa púšťa do boja s papierovaním. Úradníci by už bežných ľudí, ale ani podnikateľov nemali
preháňať kvôli chýbajúcim dokladom.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
Hospodárske noviny
>> ANKETA: Čo hovoríte na iniciatívu vlády obmedziť byrokraciu? Aké obmedzenia sťažujú biznis?
Respondent v ankete: predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
„Dlhodobo podporujeme zavedenie jedného registračného miesta pre podnikateľské subjekty s
maximálnym využitím elektronickej komunikácie, zníženie počtu a rozsah výkazov vyžadovaných
Štatistickým úradom a mnohé ďalšie opatrenia.“
hnonline.sk
>> Nechceme, aby ľudia robili pre štát poštárov <<
Tá istá téma (na webe denníka): Vláda sľubuje, že podnikatelia i radoví občania už nebudú musieť obiehať úrady a pýtať
či nosiť im rôzne potvrdenia a doklady. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini hovorí, že to
zlepší prácu úradov, čo je aj jeho priorita.
Citovanýv ankete predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.

hnonline.sk
>> Úradmi majú „lietať“ e-papiere, nie ľudia <<
Tá istá téma (na webe denníka): Štát sa púšťa do boja s papierovaním. Úradníci by už bežných ľudí, ale ani podnikateľov
nemali preháňať kvôli chýbajúcim dokladom.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.

hlavnespravy.sk
>> Energetické monopoly sa môžu snažiť zdvihnúť ceny neoprávnene, Krajniak vyzýva ľudí, aby
mu zasielali cenový výmer elektriny na rok 2018 <<
Téma: Milan Krajniak z Kollárovej strany Sme rodina vyzýva občanov, aby mu nahlasovali prípadné
nezrovnalosti v nových cenách energii. Ak sa vyskytnú podobné problémy ako pred rokom, Krajniak
vyhlásil, že to bude riešiť:
Zmienka o tom, že k téme sa cez víkend na stretnutí s predstaviteľmi SOPK vyjadril aj šéf ÚRSO Ľubomír
Jahnátek. „V maximálnej miere využijeme regulačné nástroje tak, aby sme zabezpečil optimálne koncové
ceny.“
webnoviny.sk
>> Jahnátek sľubuje optimálne ceny energií pre domácnosti aj podnikateľov <<
Téma: Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek sľubuje optimálne koncové ceny energií nielen pre domácnosti,
ale aj pre podnikateľov. „V maximálnej miere využijeme regulačné nástroje tak, aby sme zabezpečil
optimálne koncové ceny. Samozrejme v mantineloch, ktoré umožňuje platná legislatíva a pri zohľadnení
oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu,“ povedal na novembrovom stretnutí s predstaviteľmi
SOPK.
nextfuture.sk
>> Jahnátek sľubuje optimálne ceny energií pre domácnosti aj podnikateľov <<
Tá istá téma: Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek sľubuje optimálne koncové ceny energií nielen pre domácnosti, ale aj
pre podnikateľov. „V maximálnej miere využijeme regulačné nástroje tak, aby sme zabezpečil optimálne koncové ceny.
Samozrejme v mantineloch, ktoré umožňuje platná legislatíva a pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých
účastníkov trhu,“ povedal na novembrovom stretnutí s predstaviteľmi SOPK.

hirek.sk
>> Optimális lakossági és vállalkozój energiaárakar igér Jahnátek <<
Tá istá téma, odvolávka na novembrové stretnutie predsedu ÚRSO Ľubomíra Jahnátka s predstaviteľmi
SOPK.

hnonline.sk
>> Úradník musí doklad vyhľadať sám <<
Téma: Štát chce ľudí a firmy odbremeniť od behania po úradoch. Tie budú musieť „vyťahovať“ a navzájom
si zasielať doklady či prílohy k podaniam občanov a podnikateľov z vlastných databáz. Na to však treba
fungujúce e-prepojenie úradov, čo stále celkom nie je.
Na otázky znižovania administratívy odpovedali experti, medzi nimi aj predseda Ekonomického výboru
SOPK Ladislav Vaškovič.
21. 11. 2017
Hospodárske noviny
>> Úradník musí doklad vyhľadať sám <<
Tá istá téma: Štát chce ľudí a firmy odbremeniť od behania po úradoch. Tie budú musieť „vyťahovať“ a navzájom si
zasielať doklady či prílohy k podaniam občanov a podnikateľov z vlastných databáz. Na to však treba fungujúce eprepojenie úradov, čo stále celkom nie je.
Na otázky znižovania administratívy odpovedali experti, medzi nimi aj predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav
Vaškovič.

Plus jeden deň
>> Ľ. Jahnátek: Ceny energií budú naozaj optimálne <<
Téma: Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek sľubuje optimálne koncové ceny energií nielen pre domácnosti,
ale aj pre podnikateľov. Odvolávka na jeho novembrové stretnutie s predstaviteľmi SOPK.
24. 11. 2017
TASR
>> P. MIHÓK: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril <<
Téma: Slovensku v čase rozpadu spoločného štátu ekonomicky nikto neveril. Väčšina ľudí doma aj v
zahraničí sa v roku 1992 obávala o ekonomické prežitie budúcej Slovenskej republiky. V diskusnej relácii
na TABLET.TV to povedal predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> P. MIHÓK: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril <<
Tá istá téma: Slovensku v čase rozpadu spoločného štátu ekonomicky nikto neveril. Väčšina ľudí doma aj v zahraničí sa v
roku 1992 obávala o ekonomické prežitie budúcej Slovenskej republiky. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal
predseda SOPK Peter Mihók.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
>> P. MIHÓK: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril <<
Tá istá téma: Slovensku v čase rozpadu spoločného štátu ekonomicky nikto neveril. Väčšina ľudí doma aj v zahraničí sa v
roku 1992 obávala o ekonomické prežitie budúcej Slovenskej republiky. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal
predseda SOPK Peter Mihók.

hlavnespravy.sk
>> Mihók: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto neveril <<
Tá istá téma: Slovensku v čase rozpadu spoločného štátu ekonomicky nikto neveril. Väčšina ľudí doma aj v zahraničí sa v
roku 1992 obávala o ekonomické prežitie budúcej Slovenskej republiky. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal
predseda SOPK Peter Mihók.

TASR
>> Súťaž Zelený Merkúr zviditeľní firmy rozvíjajúce aktivity v súlade s prírodou<<
Téma: Novú súťaž s názvom Zelený Merkúr vyhlásila Banskobystrická RK SOPK spolu so Slovenskou
agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici. Súťaž je určená pre organizácie Banskobystrického
kraja rozvíjajúce svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej Rk SOPK Marína Spírová.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Regióny)
>> Súťaž Zelený Merkúr zviditeľní firmy rozvíjajúce aktivity v súlade s prírodou<<
Tá istá téma: Novú súťaž s názvom Zelený Merkúr vyhlásila Banskobystrická RK SOPK spolu so Slovenskou agentúrou
životného prostredia v Banskej Bystrici. Citovaná riaditeľka Banskobystrickej Rk SOPK Marína Spírová.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
>> Súťaž Zelený Merkúr zviditeľní firmy rozvíjajúce aktivity v súlade s prírodou<<
Tá istá téma: Novú súťaž s názvom Zelený Merkúr vyhlásila Banskobystrická RK SOPK spolu so Slovenskou agentúrou
životného prostredia v Banskej Bystrici. Citovaná riaditeľka Banskobystrickej Rk SOPK Marína Spírová.

dobrenoviny.sk
>> Súťaž Zelený Merkúr zviditeľní firmy rozvíjajúce aktivity s prírodou <<
Tá istá téma: Novú súťaž s názvom Zelený Merkúr vyhlásila Banskobystrická RK SOPK spolu so Slovenskou agentúrou
životného prostredia v Banskej Bystrici. Citovaná riaditeľka Banskobystrickej Rk SOPK Marína Spírová.

25. 11. 2017
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> MEČIAR: Slovensko potrebuje korekciu vývoja, lebo nie je pre nás dobrý <<
Rozhovor s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom o delení Československa.
Odkaz pod článkom na rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom: Slovensku pred 25 rokmi
ekonomicky nikto neveril.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Slovensko)
>> D. TŘÍSKA: Kupónová privatizácia urýchlila rozpad Československa <<
Ten istý rozhovor s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom o delení Československa.
Odkaz pod článkom na rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom: Slovensku pred 25 rokmi ekonomicky nikto
neveril.

26. 11. 2017
Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko, 22.00 h. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>> Ekologická súťaž Zelený Merkúr <<
Informácia o vyhlásení ekologickej súťaže Zelený Merkúr, vyjadrenia riaditeľky Banskobystrickej RK SOPK Maríny
Spírovej.

27. 11. 2017
TASR
>> Vyjadrenie: MŠVVaŠ SR: Spoluprácu SR a Číny podporí aj memorandum podpísané počas 2.
ministerskej konferencie Čína + 16 krajín SVE o inováciách<<
Téma: S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej kooperácie medzi Čínou a
krajinami strednej a východnej Európy sa koná od 26. do 29. novembra 2017 v Bratislave 2. ministerská
konferencia o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 16 SVE.
Informácia o tom, že jedným zo spoluorganizátorov konferencie bola tiež SOPK.
hlavnespravy.sk
>> Štátny tajomník Parízek spoluotovoril 2. ministerskú konferenciu „China and Central Eastern
Europe – Innovation Forum 2017“ v Bratislave <<
Téma: S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej kooperácie medzi Čínou a
krajinami strednej a východnej Európy sa koná od 26. do 29. novembra 2017 v Bratislave 2. ministerská
konferencia o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 16 SVE.
Informácia o tom, že jedným zo spoluorganizátorov konferencie bola tiež SOPK.
TASR
>> SOPK v B. Bystrici pomôže firmám zo SR a Maďarska v inovačných službách <<
Téma: Zvýšiť produktivitu práce, a tiež konkurencieschopnosť podnikov v regióne juhovýchodného
Slovenska a severovýchodného Maďarska má za cieľ projekt s názvom InnoService - Cezhraničné
portfólio inovačných služieb. V uplynulých týždňoch ho začala realizovať Banskobystrická RK SOPK v
spolupráci s ďalšími regionálnymi obchodnými a priemyselnými komorami na Slovensku a v Maďarsku.
Citovaná manažérka projektu Elena Stieranková z Banskobystrickej RK SOPK.

Slovenský rozhlas – Rádio Regina BA, 14.00 h. Klub komunálnej politiky
>> Nový projekt má zlepšiť podnikateľskú spoluprácu Slovákov a Maďarov <<
Tá istá téma: Nový projekt cezhraničnej spolupráce slovenských a maďarských podnikateľov, ktorý začala
realizovať Banskobystrická RK SOPK.
Vyjadrenia projektovej manažérky Eleny Stierankovej z Banskobystrickej RK SOPK.
28. 11. 2017
enviroportal.sk
>> Súťaž Zelený Merkúr zviditeľní firmy rozvíjajúce aktivity v súlade s prírodou<<
Téma: Novú súťaž s názvom Zelený Merkúr vyhlásila Banskobystrická RK SOPK spolu so Slovenskou
agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.
hnporadna.hnonline.sk
>> Prihláste sa do súťaže Zelený Merkúr, zviditeľní envirofirmy <<
Tá istá téma: Novú súťaž s názvom Zelený Merkúr vyhlásila Banskobystrická RK SOPK spolu so Slovenskou agentúrou
životného prostredia v Banskej Bystrici.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej Rk SOPK Marína Spírová.

hnporadna.hnonline.sk
>> Rozbieha sa cezhraničný projekt. Pomôže slovenským aj maďarským firmám <<
Téma: Nový projekt cezhraničnej spolupráce slovenských a maďarských podnikateľov, ktorý začala
realizovať Banskobystrická RK SOPK.
Citovaná projektová manažérka Elena Stieranková z Banskobystrickej RK SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
>> MŠVVaŠ SR: Spoluprácu SR a Číny podporí aj memorandum <<
Téma: S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej kooperácie medzi Čínou a
krajinami strednej a východnej Európy sa koná od 26. do 29. novembra 2017 v Bratislave 2. ministerská
konferencia o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 16 SVE.
Informácia o tom, že jedným zo spoluorganizátorov konferencie bola tiež SOPK.
29. 11. 2017
Hospodárske noviny
>> Faktúry za energie budú od januára vyššie<<
Téma: Regulátor zverejnil novú cenovú vyhlášku na rok 2018.
Informácia o tom, že predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek sa nedávno
stretol s predstaviteľmi SOPK. Vtedy sľúbil optimálne koncové ceny energií pre domácnosti aj
podnikateľov.
hnonline.sk
>> Faktúry za energie budú od januára vyššie<<
Tá istá téma (na webe denníka): Regulátor zverejnil novú cenovú vyhlášku na rok 2018.
Informácia o tom, že predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek sa nedávno stretol s
predstaviteľmi SOPK. Vtedy sľúbil optimálne koncové ceny energií pre domácnosti aj podnikateľov.

30. 11. 2017
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR – Tablet.TV
>> NAŽIVO: TK Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory <<
Koncoročná tlačová konferencia SOPK, na ktorej bilancuje končiaci sa rok z pohľadu aktivít pre
podnikateľov a z pohľadu slovenskej ekonomiky.
Tentoraz – navyše bilancia uplynulých 25 rokov existencie samostatnej slovenskej ekonomiky.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka, podpredsedu SOPK Miloslava Karaffu, člena SOPK
a predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka a predsedu Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK
Martina Dušaniča.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR – Tablet.TV
>> ZÁZNAM: TK Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory <<
Záznam z tlačovej konferencie SOPK na tému 25 rokov podnikania na Slovensku.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka, podpredsedu SOPK Miloslava Karaffu, člena SOPK
a predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka a predsedu Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK
Martina Dušaniča.
TASR
>> SOPK: Rok 2017 sa vyznačoval množstvom aktivít podporujúcich podnikateľov <<
Téma: Činnosť a aktivity SOPK v roku 2017 pre podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Rok 2017 sa vyznačoval množstvom aktivít podporujúcich podnikateľov <<
Tá istá téma: Činnosť a aktivity SOPK v roku 2017 pre podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
>> Rok 2017 sa vyznačoval množstvom aktivít podporujúcich podnikateľov <<
Tá istá téma: Činnosť a aktivity SOPK v roku 2017 pre podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

dobrenoviny.sk
>> Rok 2017 sa vyznačoval množstvom aktivít podporujúcich podnikateľov <<
Tá istá téma: Činnosť a aktivity SOPK v roku 2017 pre podnikateľov.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

ta3.com
>> P. Mihók o zhodnotení 25 rokov SOPK a o jej ďalších víziách <<
Téma: SOPK si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia. Pred štvrťstoročím pomáhala
podnikateľom orientovať sa v novom ekonomickom prostredí. V súčasnosti sa venuje najmä tomu, aby
mali firmy čo najlepšie podmienky pre ich činnosť.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
TA3, 12.30 h. Ekonomika
>> Zhodnotenie 25 rokov v ekonomike <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o uplynulých 25 rokoch samostatného Slovenska
z ekonomického hľadiska a úlohe SOPK.

