SOPK v médiách – júl 2013
Tlačová konferencia SOPK 1. 7. 2013
TA3, 15.00 hod., Správy
>> SR má otvorenú ekonomiku<<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o výsledkoch analýzy Medzinárodnej obchodnej
komory, podľa ktorej má SR jednu z najotvorenejších ekonomík na svete, spomedzi 75 krajín je na 14.
mieste.
Rádio Lumen, 17.30 hod,. Infolumen
>> Slovensko je jednou z najotvorenejších svetových ekonomík <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k výsledkom analýzy Medzinárodnej obchodnej komory, podľa
ktorej má SR jednu z najotvorenejších ekonomík na svete, spomedzi 75 krajín je na 14. mieste.
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Slovensko je jednou z najotvorenejších svetových ekonomík <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie SOPK, na ktorej predseda SOPK Peter Mihók okrem iného
prezentoval aj výsledky analýzy Medzinárodnej obchodnej komory, podľa ktorej má SR jednu
z najotvorenejších ekonomík na svete, spomedzi 75 krajín je na 14. mieste.
sme.sk
>> Slovensko je jednou z najotvorenejších svetových ekonomík <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.
pravda.sk
>> Slovensko je 14. najotvorenejšou ekonomikou sveta <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.
aktualne.sk
>> Slovensko je jednou z najotvorenejších svetových ekonomík <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.
+ foto predsedu SOPK Petra Mihóka
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovensko je jednou z najotvorenejších svetových ekonomík <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.
_________________________________

Návšteva členov Predstavenstva SOPK v Mochovciach
1. 7. 2013
TASR
>> P. Mihók: Investícia do dostavby Mochoviec pomôže ekonomike a verejným financiám <<
Agentúra správa z obhliadky areálu stavby atómovej elektrárne Mochovce a diskusie s predstaviteľmi
investora a dodávateľov – citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Investícia do dostavby Mochoviec pomôže ekonomike a verejným financiám <<
Agentúra správa z obhliadky areálu stavby atómovej elektrárne Mochovce a diskusie s predstaviteľmi
investora a dodávateľov – citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hnonline.sk
>> Dostavba Mochoviec má pomôcť ekonomike <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
sme.sk
>> Mihók: Investícia do dostavby Mochoviec pomôže ekonomike <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
energia.sk
>> SOPK podporuje dostavbu Mochoviec <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
aktualne.sk
>> Slovenská obchodná a priemyselná komora podporuje dostavbu Mochoviec <<
Správa z obhliadky areálu stavby atómovej elektrárne Mochovce a diskusie s predstaviteľmi investora
a dodávateľov – citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry SITA.
2. 7. 2013
TA3, 15.00 hod., Správy
>> Dostavba Mochoviec finišuje <<
Reportáž z Mochoviec, ktoré navštívili členovia predstavenstva SOPK spolu so zástupcami Slovenských
elektrární.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka a tajomníka predsedu SOPK Jána Vlčka k dostavbe
Mochoviec.

2. 7. 2013
Žilinský večerník, 27/2013
>> Firmám a obciam chýba diaľnica a tunel Višňové <<
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
3. 7. 2013
Auto magazín, 07/2013, 08/2013
>> Kia Motors medzi európskou špičkou <<
Správa o tom, že spoločnosť Kia Motors Slovakia sa v oblasti udržateľhosti životného prostredia a
zodpovedného podnikania zaradila medzi desať najúspešnejších spoločností v Európe.
Ďalšia informácia – v polovici apríla jej SOPK udelila Velkú cenu SOPK 2012 za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní. Ocenenie si z rúk podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho a
predsedu SOPK Petra Mihóka, ktorý je zároveň aj predsedom Svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory, prevzal prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia, Eek-Hee-Lee
4. 7. 2013
TASR
>>SOPK: Podnikateľská rada SR a Číny chce zintenzívniť ekonomickú spoluprácu<<
Agentúrna správa o ustanovujúcom zasadnutí spoločnej Slovensko-čínskej a čínsko-slovenskej
podnikateľskej rady v Bratislave. Informácia o tom, že spoločná rada vznikla na základe dohody, ktorú
v septembri 2012 v Pekingu podpísal predseda SOPK Peter Mihók a viceprezident Čínskej rady pre
podporu medzinárodného obchodu (CCPIT) Yu Ping.
8. 7. 2013
energia.sk
>> Vedenie SOPK navštívilo dostavbu AE Mochovce <<
Správa z obhliadky areálu stavby atómovej elektrárne Mochovce a diskusie s predstaviteľmi investora
a dodávateľov – citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
euractiv.sk
>> Vedenie SOPK navštívilo dostavbu AE Mochovce <<
Správa z obhliadky areálu stavby atómovej elektrárne Mochovce a diskusie s predstaviteľmi investora
a dodávateľov – citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
STV Jednotka, 16.00 hod., Správy STV
>> EÚ a USA vytvoria zónu voľného obchodu <<
Téma: Spojené štáty a Európska únia dnes začali rokovať o najväčšej zóne voľného obchodu na svete.
Rozhovory vo Washingtone majú priniesť nové pracovné príležitosti a podporiť rast ekonomiky na oboch
stranách Atlantiku. Dohodu však môžu naštrbiť podozrenia z tajného programu, v rámci ktorého
Washington údajne odpočúval diplomatov únie.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy RTVS
>> EÚ a USA vytvoria zónu voľného obchodu <<
Téma: Spojené štáty a Európska únia dnes začali rokovať o najväčšej zóne voľného obchodu na svete.
Rozhovory vo Washingtone majú priniesť nové pracovné príležitosti a podporiť rast ekonomiky na oboch
stranách Atlantiku.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.

9. 7. 2013
Brezno, 27/2013
>> Burza vzdelávania na podporu zamestnanosti <<
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári v spolupráci s hlavným partnerom Hevešskou
obchodnou a priemyselnou komorou v Egri a ďalšími partnermi ÚPSVaR v Rimavskej Sobote, RK SOPK
v Banskej Bystrici a obcou Jesenské realizujú projekt pod názvom "Pracuj doma! Integrovaný trh práce
a program sprostredkovania vzdelávania". Jeho cieľom je podpora zamestnanosti v Banskobystrickom
kraji na strane slovenskej a Hevešskej župe na strane maďarskej.
Banskobystrické noviny, 27/2013
>> Burza vzdelávania na podporu zamestnanosti <<
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári v spolupráci s hlavným partnerom Hevešskou
obchodnou a priemyselnou komorou v Egri a ďalšími partnermi ÚPSVaR v Rimavskej Sobote, RK SOPK
v Banskej Bystrici a obcou Jesenské realizujú projekt pod názvom "Pracuj doma! Integrovaný trh práce
a program sprostredkovania vzdelávania". Jeho cieľom je podpora zamestnanosti v Banskobystrickom
kraji na strane slovenskej a Hevešskej župe na strane maďarskej.
Noviny Žiarskej kotliny, 27/2013
>> Burza vzdelávania na podporu zamestnanosti <<
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári v spolupráci s hlavným partnerom Hevešskou
obchodnou a priemyselnou komorou v Egri a ďalšími partnermi ÚPSVaR v Rimavskej Sobote, RK SOPK
v Banskej Bystrici a obcou Jesenské realizujú projekt pod názvom "Pracuj doma! Integrovaný trh práce
a program sprostredkovania vzdelávania". Jeho cieľom je podpora zamestnanosti v Banskobystrickom
kraji na strane slovenskej a Hevešskej župe na strane maďarskej.
11. 7. 2013
GoodWill, 07/2013, 08/2013
>> Záujem o Slovensko rastie <<
Článok o novom, 15. aktualizovanom vydaní ročenky o slovenskom turizme na sezónu 2013 – 2014,
viacjazyčnej publikácii Cestovný lexikón Slovenskej republiky. Informácia o tom, že medzi partnermi
vydavateľa je aj SOPK.
13. 7. 2013
STV Jednotka, 19.00 hod., Správy TRVS
>> Európska komisia podporí automobilky <<
Téma: Európska komisia pripravuje balík opatrení na podporu automobilového a oceliarskeho priemyslu,
ktoré sú oporami našej ekonomiky. Veľké firmy budú môcť získať eurofondy na vývoj nových technológií.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
15. 7. 2013
TASR
>> P. Mihók: Afriku zrejme čaká boom, chceme byť na to pripravení <<
Agentúrna správa o stretnutí predstaviteľov SOPK a Kenskej národnej obchodnej a priemyselnej komory
v Bratislave, kde predstavitelia obidvoch organizácií podpísali memorandum o porozumení, na základe
ktorého chcú zintenzívniť spoluprácu, rozvíjať obchody a investície. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> P. Mihók: Afriku zrejme čaká boom, chceme byť na to pripravení <<
Agentúrna správa o stretnutí predstaviteľov SOPK a Kenskej národnej obchodnej a priemyselnej komory
v Bratislave, kde predstavitelia obidvoch organizácií podpísali memorandum o porozumení, na základe
ktorého chcú zintenzívniť spoluprácu, rozvíjať obchody a investície. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.

aktuality.sk
>> Čaká Afriku zaslúžený boom? <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
openiazoch.zoznam.sk
>> Afriku zrejme čaká boom, chceme byť na to pripravení <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
hnonline.sk
>> Afriku zrejme čaká boom, tvrdí obchodná komora <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
aktualne.sk
>> Afriku zrejme čaká boom, chceme byť na to pripravení, tvrdia slovenskí priemyselníci <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca – prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR.
Kilometer, 07/2013
>> 23. plenárne zhromaždenie Združenia ČESMAD Slovakia <<
Správa o tom, že Ing. Peter Halabrín, člen prezícia Česmadu, ktorý viedol plenárne zhromaždenie,
informoval prítomných, že združenie požiadalo o členstvo v SOPK a v najbližšom čase by sa malo stať jej
členom.
Mot´or, 07/2013, 08/2013
>> Prvá športová verzia typu Kia cee´d <<
Článok o tom, že jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors v Európe, spoločnosť Kia Motors Slovakia
v Tepličke nad Váhom, spustila začiatkom júna sériovú výrobu modelov Kia cee’d GT s päťdverovou
karosériou a Kia pro_cee’d GT s trojdverovou karosériou.
Informácia, že v polovici apríla dostala spoločnosť od SOPK Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní. Ocenenie si z rúk podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho a
predsedu SOPK Petra Mihóka, ktorý je zároveň aj predsedom Svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory, prevzal prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia, Eek-Hee-Lee.
16. 7. 2013
TA3, 16.00 hod., Správy
>> Firmy mali rekordné zisky <<
Téma: Vlani sme vyviezli do zahraničia tovar za takmer 63 miliárd eur. Najväčší záujem bol o autá,
televízory a ropné oleje. Odborníci hovoria, že najmä vďaka tomu naša ekonomika rástla rýchlejšie ako
napríklad česká či maďarská.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Auto motor a šport, 08/2013
>> Užite si najlepšie ceny pod slnkom <<
Správa o letnej ponuke na kúpu áut značky Kia.
Informácia o tom, že Kia Motors Slovakia, s. r. o., dostala Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní.

21. 7. 2013
sme.sk
>> Šéf arbitrážneho súdu: V Európe sa zvykne po prehre platiť <<
Rozhovor so šéfom Viedenského centra pre medzinárodnú arbitráž Manfredom Heiderom.
Okrem iného odpovedá na otázky:
Ako si vyberáte sudcov?
„Musí to byť vynikajúci právnik. Musí ovládať jazyk, v ktorom sa bude rozhodovať. U nás je popri nemčine
potrebná aj angličtina. A musí mať aj manažérske schopnosti.“
Robia sa pravidelné nábory?
„Máme iný systém ako na Rozhodcovskom súde SOPK. Máme otvorený zoznam rozhodcov. Môžete si
vybrať aj z tých, čo ponúkame, ale môžete si zvoliť aj iného. Musí však spĺňať kvalifikačné kritériá - musí
byť právnik a mať prax. Z 81 prípadov sme mali asi polovicu prípadov, keď nešlo o rozhodcu z nášho
zoznamu. Strany si vybrali osobnosť mimo zoznamu, ktorej zverili rozhodovanie.“
Manfred Heider (60) je už dvanásty rok generálnym sekretárom, teda najvyšším predstaviteľom
Viedenského centra pre medzinárodnú arbitráž, čo je rozhodcovský súd pri Rakúskej obchodnej komore.
Súd funguje od roku 1975. Popri tom učí právo na Viedenskej univerzite. V 90. rokoch viedol viedenskú
Burzu cenných papierov
29. 7. 2013
The Slovak Spectator, 26/2013
>> Keeping existing investors is crucial <<
ALTHOUGH Koreans who come to Slovakia to work stay here for a relatively short period of time, they
get along well with the Slovak people and become good neighbours and friends, says Sang-hoon Park,
the ambassador of the Republic of Korea to Slovakia, who believes that these people "are invaluable
assets in bringing the two cultures closer together".
The Slovak Spectator spoke to Sanghoon Park about his diplomatic mission to Slovakia, the economic
challenges faced by his homeland, the free trade agreement between Korea and the EU as well as
investment and tourism potential.
TSS: Last October, representatives of the Slovak Chamber of Commerce (SOPK) and the Korea
Importers Association (KOIMA) signed a memorandum of understanding. What benefits should this
memorandum bring to the Republic of Korea and Slovakia?
SHP: SOPK and KOIMA have agreed in the memorandum to closely cooperate in promoting bilateral
trade and investment. More specifically, they agreed to exchange information on commercial
opportunities, industrial cooperation, and the establishment of joint ventures as well as trade related
policy and legislation, and to ensure cooperation among their member companies. I expect that the
memorandum will boost bilateral trade and investment. KOIMA is the only import-oriented Korean
organisation promoting trade through activities such as introducing qualified overseas suppliers,
dispatching purchasing missions abroad and holding the Import Goods Fairs. In this regard, I believe that
the memorandum will be beneficial, especially to the Slovak side to increase its exports to Korea.
30. 7. 2013
Hospodárske noviny
>> Štát: Úvery budú dostupnejšie <<
Téma: Eximbanka má po novom pomáhať aj pri nákupe slovenských tovarov – pripravované zmeny
v zákone o Eximbanke.
Citovaný tajomník predsedu SOPK Ján Vlčko.
hnonline.sk
>> Štát: Úvery budú dostupnejšie <<
Téma: Eximbanka má po novom pomáhať aj pri nákupe slovenských tovarov – pripravované zmeny
v zákone o Eximbanke.
Citovaný tajomník predsedu SOPK Ján Vlčko.

