SOPK v médiách
apríl 2015
2. 4. 2015
sme.sk
>> Kraj bude vymáhať škodu. Zrejme aj od bývalého podžupana <<
Téma: Nitrianska župa musela vyplatiť súdnemu exekútorovi viac ako 258-tisíc €. Podľa župana Milana
Belicu suma súvisí s vedením súdnych sporov. Tie sa týkajú právnych úkonov, ktoré urobil bývalý zástupca
župana Miklós Fehér. Podľa Belicu zastupiteľstvo neoprávnene schválilo Fehérom podpísané zmluvy aj s
doložkou, že v prípade sporov sa nimi bude zaoberať Rozhodcovský súd pri SOPK. Ten o spornej
zmluve rozhodoval v roku 2008 a žalobu kraja zamietol.
7. 4. 2015
PRAVDA – zaradenie: Názory
>> utorok – Palica na základný výskum <<
Autorka: sociologička Zuzana Kusá
Na akčný plán k Stratégii výskumu a inovácií a inteligentnej špecializácie sa v medzirezortnom
pripomienkovom konaní vzniesla smršť pripomienok. Prišlo ich takmer štyristo, z toho viac než polovica
zásadných.
RÚZ, AZZZ, Klub 500 a SOPK žiadajú „fyzicky zlúčiť“ všetky grantové schémy a agentúry pod jednu
centrálne kontrolovanú strechu, obmedziť financovanie vedy „pre vedu samotnú“, eliminovať výskumné
„duplicity“ a utlmiť výskumné oblasti, ktoré nemajú hospodársky efekt.
pravda.sk
>> utorok – Palica na základný výskum <<
Ten istý komentár, uverejnený na webe denníka Pravda.
Trnavské noviny
>> Študentská firma získala cenu za najlepší podnikateľský nápad <<
Agentúrna správa TASR o tom, že na výročnom zasadnutí SOPK dostane študentský tím Victory z
Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach za mimoriadnu tvorivosť, odvahu a podnikavosť prestížne
ocenenie TOP študentský tím aplikovanej ekonómie. Zmienka o tom, že sa tak udeje pod záštitou
predsedu SOPK Petra Mihóka.
Trenčianske noviny (13/2015)
>> TVK podáva trestné oznámenie <<
Téma: TRENČÍN. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť dlhuje Trenčianskym vodárňam a
kanalizáciám takmer 2,5 milióna eur, rozhodcovský rozsudok Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory padol 27. februára a zaväzoval Trenčiansku vodohospodársku spoločnosť zaplatiť do 10 dní od
jeho právoplatnosti.
8. 4. 2015
Knižná revue (7/2015)
>> Nové knihy <<
3SPOLOČENSKÉ VEDY
34 Právo. Legislatíva
ZÁRUBA, Petr - POSPÍŠIL, Martin Zodpovednosť za výrobok v Európskej únii, v Českej republike a
Slovenskej republike Košice, Slovenská obchodná a priemyselná komora 2014. 1. vyd. 136 s. Brož.
Historické a teoreticko-právne aspekty právnej úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným
výrobkom.
ISBN 978-80-8129-036-7
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14. 4. 2015
Obecné noviny
>> V trenčianskej župe podpisujú memorandá jedno za druhým <<
Téma: Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) podpísal memorandum v poradí už s 13. strednou odbornou
školu v svojej v zriadbvateľskej pôsobnosti. Počas 10. ročníka Trenčianskeho robotického dňa v
priestoroch výstaviska Expo Center, a. s., ho podpisom spečatili za TSK jeho predseda Jaroslav Baška, za
SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne riaditeľ Ľuboš Chochlík a 21 podnikateľských subjektov spolu s
Trenčianskou RK SOPK a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.
TASR
>> AUTO: Začal sa jubilejný 25. bratislavský Autosalón <<
Agentúrna správa z otvorenia Autosalónu. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók (podčiarkol význam
automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku a zamestnanosť): „Automobilový priemysel priniesol
na Slovensko veľkú vlnu inovácií a pozitívny imidž SR ako krajiny s vyspelým priemyslom.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Začal sa jubilejný 25. bratislavský Autosalón <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Začal sa jubilejný 25. bratislavský Autosalón <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
TASR
>> A. FEDOTOV: Obchodný obrat Ruska a Slovenska klesol po uvalení sankcií o 20 % <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie po Klube Žilinskej RK SOPK, ktorej hosťom bol veľvyslanec
Ruskej federácie v SR Alexej Fedotov.
Ako pripomienka informácia, že Žilinská RK SOPK požiadala na marcovom výročnom zhromaždení o
zrušenie sankcií voči Ruskej federácii. Podľa riaditeľa ŽRK SOPK Jána Mišuru na sankcie najviac
doplatia strední a malí podnikatelia + ďalšie citácie jeho vyjadrení k téme sankcie.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Obchodný obrat Ruska a Slovenska klesol po uvalení sankcií o 20 % <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Žilinskej RK SOPK +
citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Obchodný obrat Ruska a Slovenska klesol po uvalení sankcií o 20 % <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, zmienka o Žilinskej RK SOPK +
citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
hn.hnonline.sk
>> Zrušte sankcie, vyzýva Rusko. Obchod so Slovenskom výrazne padol <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlé, zmienka o Žilinskej RK SOPK + citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
aktuality.sk
>> Obrat Ruska a Slovenska klesol po uvalení sankcií o 20 percent <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlé, zmienka o Žilinskej RK SOPK + citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
sme.sk
>> Sankcie znížili obchodný obrat Ruska a Slovenska o pätinu <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlé, zmienka o Žilinskej RK SOPK + citovaný riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
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Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Obchodný obrat medzi Ruskom a Slovenskom klesol o 20 % <<
Reportáž o Klube Žilinskej RK SOPK s veľvyslancom Ruskej federácie v SR Alexejom Fedotovom
a vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme sankcií.
sme.sk
>> Výrobky kokavských sklárov sa pýšia puncom originality<<
Reportáž zo sklárne v Kokave nad Rimavicou.
Ocenenie za inovácie Krištaľový Merkúr, ktoré každoročne udeľuje Slovenská obchodná a priemyselná
komora, pochádza tiež z dielne kokavskej firmy. Okrem mnohých slovenských domácností a obchodov sa
darček z Kokavy dostal až k bývalému ruskému prezidentovi Dmitrijovi Medvedevovi.
15. 4. 2015
HOSPODÁRSKE NOVINY
>> Obchod s Rusmi klesol o pätinu <<
Agentúrna správa TASR z tlačovej konferencie po Klube Žilinskej RK SOPK s veľvyslancom Ruskej
federácie v SR Alexejom Fedotovom, ktorú denník uverejnil deň predtým na svojom webe.
Vrátane citácií riaditeľa ŽRK SOPK Jána Mišuru na tému sankcie.
Plus 7 dní (16/2015)
>> Mečiarovskí neplatiči <<
Téma: Kauza TVS.
Koncom februára právoplatne rozhodol Rozhodcovský súd SOPK o tom, že nájomné 960-tisíc € zatiaľ za
jeden štvrťrok plus trovy a úroky musí Trenčianska vodohospodárska spoločnosť zaplatiť. Necelý týždeň
nato však niektoré nehnuteľnosti TVS prechádzali na spoločnosť Segal Plus.
16. 4. 2015
Považské ECHO (07/2015)
>> Originálny komiks spoznávajú ľudia i regionálni zamestnávatelia <<
Téma: S myšlienkou projektu Hrdina remesla, ktorého cieľom je podpora stredného odborného školstva,
sa zoznámili aj niektorí významní zamestnávatelia z kraja vrátane zástupcov Trenčianskej RK SOPK.
17. 4. 2015
webnoviny.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry SITA)
>> Slovenský priemysel cíti krivdu, žiada nižšie ceny elektriny <<
Téma: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tvrdo odmieta tvrdenia priemyselných odberateľov, ktorí sa
sťažujú na neprimerane vysoké ceny. Slovenskí zamestnávatelia a podnikatelia sa znova snažia
dosiahnuť zníženie cien elektriny. O spoluprácu požiadali listom samotného predsedu vlády Roberta Fica.
Pod listom, ktorý má agentúru SITA k dispozícii, sú podpísaní prezident Republikovej únie
zamestnávateľov Marián Jusko, prezident Americkej obchodnej komory v SR Igor Kottman, predseda
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók a predseda Aliancie priemyselných zväzov
Alexej Beljajev.
hn.hnonline.sk
>> Máme najlacnejšie energie v regióne, firmy chcú od Fica ešte nižšie ceny <<
Tá istá agentúrna správa SITA, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
sme.sk
>> Zamestnávatelia opäť žiadajú nižšie ceny elektriny <<
Tá istá agentúrna správa SITA, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
venergetike.sk
>> Priemysel poslal Ficovi list. Chcú lacnejšiu elektrinu <<
Tá istá agentúrna správa SITA, zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
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20. 4. 2015
The Slovak Spectawtor (08/2015)
>> Lots of automotive news in mid April <<
THE THIRD April week in Slovakia was packed with automotive news. Bratislava's Incheba hosted the
25th edition of the most prestigious car show in Slovakia, the oldest carmaker in Slovakia, Volkswagen
Slovakia, launched construction of a brand new body shop and university students teamed up in the Solar
Team Slovakia to design an ultra-light electric vehicle powered by direct solar energy.
Peter Mihók, chairman of the Slovak Trade and Industry Chamber (SOPK), highlighted the importance of
the automotive industry for Slovakia's economy and employment.
TASR
>> SOPK: Do systému praktickej výučby stredoškolákov sa prihlásilo 77 firiem <<
Firmy, ktoré sa chcú zapojiť do systému praktickej prípravy žiakov stredných odborných škôl, doručili na
SOPK 77 žiadostí o overenie spôsobilosti.
Citovaný generálny tajomník SOPK Martin Hrivík. + odkaz na webovú stránku SOPK

teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Do systému praktickej výučby stredoškolákov sa prihlásilo 77 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný generálny tajomník SOPK Martin
Hrivík.

24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Do systému praktickej výučby stredoškolákov sa prihlásilo 77 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný generálny tajomník SOPK Martin
Hrivík.

sme.sk
>> Firmy sa hlásia do systému praktickej výučby stredoškolákov <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný generálny tajomník SOPK Martin Hrivík.
21. 4. 2015
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR) – zaradenie: Školský servis
>> Do systému praktickej výučby stredoškolákov sa prihlásilo 77 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR uverejnená v predošlý deň, zverejnená tentoraz v rámci špecializovaného
Školského servisu na jej spravodajskom webe, citovaný generálny tajomník SOPK Martin Hrivík.
TASR
>> P. MIHÓK: Sociálna sféra bez investícií do ekonomiky sa stáva čiernou dierou <<
Agentúrna správa z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka na slávnostnej časti Zhromaždenia
delegátov SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> MIHÓK: Sociálna sféra bez investícií do ekonomiky je čiernou dierou <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> MIHÓK: Sociálna sféra bez investícií do ekonomiky je čiernou dierou <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda SOPK Peter Mihók. + foto.

TASR
>> SOPK: Cenu za etiku v podnikaní si prevzali Slovenská pošta a závod GeLiMa <<
Agentúrna správa o vyhlásení výsledkov súťaže Veľká cena SOPK, ktoré sa uskutočnilo počas
slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók na
tému etika v podnikaní.

4

mikulas.dnes24.sk
>> Mikulášsky výrobca želatíny sa zviditeľnil: Podniková etika oslovila členov obchodnej
a priemyselnej komory <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predošlá, citovaný predseda SOPK Peter Mihók na tému etika v podnikaní.

23. 4. 2015
TREND (16/2015)
>> Zo škôl do praxe <<
Téma: Duálne vzdelávanie – študenti stredných odborných škôl strávia od septembra viac praktických
hodín vo výrobe
Súčasťou článku je tabuľka: Dôležité termíny rozbehu duálneho vzdelávania s uvedením zdroja – SOPK.
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Podnikatelia zo SAE majú záujem o spoluprácu <<
Agentúrna správa o návšteve hospodárskej delegácie Spojených arabských emirátov (SAE) na Slovensku.
Návštevu zorganizovala SOPK a Dubajská obchodná komora. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Podnikatelia zo Spojených arabských emirátov majú záujem o spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Podnikatelia zo Spojených arabských emirátov majú záujem o spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók (+ foto).
sme.sk
>> Slovenskí a arabskí podnikatelia chcú spolupracovať <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
27. 4. 2015
strategie.sk
>> Slovenská pošta získala prestížne ocenenie SOPK <<
Slovenská pošta, a. s., získala na slávnostnom odovzdávaní cien v súťaži „Veľká cena SOPK“ prestížne
ocenenie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók,
29. 4. 2015
TASR
>> B. BYSTRICA: Na konferencii o zelenej energii v MHD sa prezentoval čínsky výrobca <<
Agentúrna správa o konferencii v Banskej Bystrici, ktorej cieľom bolo prezentovať využitie zelenej energie
v mestskej hromadnej doprave a predstaviť nové, vysoko bezpečné, ekologické a energeticky úsporné
typy električiek a autobusov so superkondenzátormi. Informácia o tom, že konferenciu zorganizovala
Banskobystrická RK SOPK a Slovensko-čínska podnikateľská rada pri SOPK v spolupráci s mestom.
openiazoch.zoznam.sk
>> Na konferencii o zelenej energii v MHD sa prezentoval čínsky výrobca <<
Tá istá agentúrna správa TASR, zmienka o Banskobystrickej RK SOPK a Slovensko-čínskej
podnikateľskej rade pri SOPK.
sme.sk
>> Na konferencii o zelenej energii v MHD sa prezentoval čínsky výrobca <<
Tá istá agentúrna správa TASR, zmienka o Banskobystrickej RK SOPK a Slovensko-čínskej
podnikateľskej rade pri SOPK.
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