SOPK v médiách
november 2015
3. 11. 2015
TASR
>> SOPK: Žilina a Regionálna obchodná komora Rijeka podpísali dohodu o spolupráci <<
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura, podľa ktorého je rozvoj Žilinského samosprávneho
kraja ovplyvnený i jeho zahraničnými partnermi. „Budúci rok máme v pláne zorganizovať obchodnú misiu
do Rijeky, kde uskutočníme rokovania s vybranými firmami. Najsilnejšími odvetviami Žilinského kraja sú
hlavne strojárstvo, elektrotechnika, chemický priemysel či stavebníctvo a v týchto oblastiach si vieme
veľmi dobre predstaviť našu budúcu spoluprácu.“.
4. 11. 2015
TASR
>> OTS: SOPK po 14. raz ocení podnikateľov za etiku v podnikaní <<
Správa o vyhlásení nového ročníka Veľkej ceny SOPK: Slovenská obchodná a priemyselná komora
vyhlásila už 14. ročník súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Prihlášku do súťaže môžu podnikateľské subjekty podať do konca februára 2016. Víťaza súťaže,
jedinej na Slovensku, ktorá oceňuje etické správanie sa podnikateľov, vyhlásia v apríli 2016 na
výročnom Zhromaždení delegátov SOPK.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SOPK po 14. raz ocení podnikateľov za etiku v podnikaní <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, info o vyhlásení
nového ročníka Veľkej ceny SOPK za etiku v podnikaní.
Roľnícke noviny
>> Názory na situáciu sa rôznia <<
Téma: Hodnotenie roka 2015.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan, ktorý nie je spokojný s
nastavením financovania: „To, ako si Slovensko nastavilo pravidlá financovania, nemôže viesť k rozvoju.
Prepadáva sa aj produkcia ovocia a zeleniny, teda komodít, ktorých rozvoj už mal byť nejakým spôsobom
naštartovaný.“
7. 11. 2015
sme.sk
>> Kraj chce zintenzívniť spoluprácu s chorvátskou župou<<
Téma: Žilinský samosprávny kraj chce zintenzívniť spoluprácu s Primorsko-goranskou župou v
Chorvátsku.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura: „Budúci rok máme v pláne zorganizovať obchodnú
misiu do Rijeky, kde uskutočníme rokovania s vybranými firmami. Najsilnejšími odvetviami Žilinského kraja
je hlavne strojárstvo, elektrotechnika, chemický priemysel či stavebníctvo a v týchto oblastiach si vieme
veľmi dobre predstaviť našu budúcu spoluprácu s chorvátskymi partnermi.“
10. 11. 2015
TASR
>> P. MIHÓK: Čína má záujem vybudovať prekládkové centrum v Košiciach <<
Správa z otvorenia 9. ročníka Slovenskej kooperačnej burzy 2015 v Bratislave.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: Čína má záujem vybudovať prekládkové centrum v Košiciach. Z
bezpečnostných dôvodov chce tak presmerovať časť námornej dopravy na železnice. Je to aj pre úsporu
času dopravy tovarov, ktorý by sa tak skrátil zhruba o tretinu.

aktuality.sk
>> Čína má záujem vybudovať prekládkové centrum v Košiciach <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), citovaný predseda SOPK Peter Mihók o zámere Číny
vybudovať prekládkové centrum v Košiciach.
korzar.sme.sk
>> Čína má záujem vybudovať prekládkové centrum v Košiciach <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), citovaný predseda SOPK Peter Mihók o zámere Číny
vybudovať prekládkové centrum v Košiciach.
sme.sk
>> Čína chce vybudovať prekládkové centrum v Košiciach <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), citovaný predseda SOPK Peter Mihók o zámere Číny
vybudovať prekládkové centrum v Košiciach.
JOJ, Noviny o 17.00
>> Zachráni Ázia náš export? <<
Téma: Záujem našich podnikateľov o Áziu, konkrétne o čínsky trh.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „To by znamenalo zvyšovanie výroby, zvyšovanie exportu, aj
nové pracovné príležitosti.“
JOJ, Noviny TV JOJ, 19.30 h.
>> Podnikatelia „útočia“ na Čínu <<
Téma: Záujem našich podnikateľov o Áziu, o čínsky trh. Chcú nadviazať na staré dobré časy, keď značka
Made in Czechoslovakia mala na Ďalekom východe cveng.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „To, čo sa vyvážalo pod značkou Made in Czechoslovakia, už
dneska Čína nepotrebuje.“
11. 11. 2015
Korzár
>> Čína chce vybudovať v Košiciach prekládkové centrum <<
Tá istá agentúrna správa TASR (vydaná predchádzajúci deň), citovaný predseda SOPK Peter Mihók
o zámere Číny vybudovať prekládkové centrum v Košiciach.
Roľnícke noviny
>> Je to beh na dlhé trate <<
Téma: Súčasný stav a budúcnosť slovenského poľnohospodárstva, o ktorom diskutovali predstavitelia
štátnych inštitúcií a samosprávy s viac než stovkou riaditeľov poľnohospodárskych spoločností na
stretnutí v Bratislave.
Citovaný podpredseda Agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan – kritizoval nastavenie
pravidiel financovania poľnohospodárstva, ktoré si Slovensko nastavilo do roku 2020, ktoré podľa neho
nemôžu viesť k žiadnemu rozvoju, bude to len otázka stagnácie a prepadov stavov.
Obecné noviny
>> Prešovčania na pracovnej návšteve v americkom Pittsburghu <<
Téma: Štvorčlenná delegácia Prešova, vedená primátorkou Andreou Turčanovou, absolvovala v polovici
októbra štvordňovú pracovnú cestu v americkom Pittsburghu, počas ktorej sa stretla s
predstaviteľmi mesta, investormi i vzdelávacími inštitúciami.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK František Jaš, ktorý bol členom
delegácie: „Staviame na tom, že Slovensko je krásna krajina, ktorá, žiaľ, nie je kapitálovo taká silná ako
Amerika, preto je nutné hľadať partnerov, ktorí by boli ochotní finančne sa podieľať na rozšírení, resp.
zavádzaní nových výrobných činností.“

13. 11. 2015
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: Čínski podnikatelia rokovali s firmami zo Žilinského kraja <<
S predstaviteľmi 11 slovenských firiem zo Žilinského kraja sa stretlo v Žiline 15 zástupcov čínskej
podnikateľskej sféry na čele s ekonomickým diplomatom Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR
Wangom Jingsongom v rámci sprievodného programu na Slovenskej kooperačnej burze. Stretnutie
zorganizoval Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s SOPK a SARIO.
16. 11. 2015
Týždeň na Pohroní
>> Stredná odborná škola, Ulica svätého Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie <<
Profil školy. Informácia o tom, že škola organizuje záverečné skúšky za účasti Republikovej únie
zamestnávateľov a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
18. 11. 2015
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Chorvátska delegácia a ŽSK podpísali memorandum o spolupráci <<
Predseda Regionálnej obchodnej komory Rijeka za Primorsko-goranskú župu Vidoje Vujic a riaditeľ
Žilinskej RK SOPK Ján Mišura podpísali na Oravskom hrade Memorandum o spolupráci.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Chorvátska delegácia a ŽSK podpísali memorandum o spolupráci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, info o podpise
memoranda, zmienka o riaditeľovi Žilinskej RK SOPK Jánovi Mišurovi.
19. 11. 2015
Nitrianske ECHO
>> Čínska obchodno-podnikateľská misia v Nitre <<
Téma: V rámci sprievodného programu, popri účasti na Slovenskej kooperačnej burze v Bratislave,
navštívilo v stredu 11. novembra 15 zástupcov čínskej podnikateľskej sféry na čele s ekonomickým
diplomatom Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR Wangom Jingsongom a prezidentom Európskej
federácie čínskych organizácií Mou Gou Liangom Nitru a Nitriansky kraj.
Informácia o tom, že na programe sa podieľala aj Nitrianska RK SOPK, na pôde ktorej sa uskutočnili
prezentácie významných spoločností kraja.
22. 11. 2015
STV Jednotka, Správy RTVS, 19.00 h.
>> Čína zvažuje prekladisko tovaru u nás <<
Téma: Slovensko by mohlo byť prestupnou stanicou tovaru medzi Čínou a Európou. Konkurenčnou
výhodou východného Slovenska je širokorozchodná trať.
Vyjadrenie predsedu SOPK Petra Mihóka: „Na Slovensku by mohlo byť jedno z distribučných centier na
tovary, ktoré idú do Číny z Európy a ktoré vychádzajú z Číny na európske trhy. Čína má veľký záujem o
tento projekt.“
23. 11. 2015
Prešovský večerník
>> Veda a výskum pre spoločenskú integráciu v praxi <<
Téma: Odborný seminár pod názvom Zvyšovanie zamestnanosti v zaostávajúcich okresoch SR, ktorý sa
uskutočnil na Prešovskej univerzite v Prešove. Informácia o tom, že v diskusii okrem iných vystúpila aj
riaditeľka Prešovskej RK SOPK Helena Virčíková.

24. 11. 2015
TASR
>> SOPK: Podnikatelia horšie čerpajú eurofondy, pretože stratili dôveru <<
Agentúrna správa zo seminára SOPK o čerpaní eurofondov.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný: „Hlavným dôvodom nízkeho čerpania je, že podnikatelia
k tomu stratili dôveru. Administratívna záťaž je len jedna stránka veci. Náklady na vytvorenie predpokladov
na získanie eurofondov sú nemalé. Ak potom v päťročnom kontrolnom období každý rok nezabezpečíte čo
len jeden z rastových ukazovateľov, tak peniaze vrátite a toto nebezpečenstvo si každý uvedomuje.“
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Fondy by mali viesť k lepšej efektívnosti krajiny, vyššiemu
hospodárskemu rastu. Pokiaľ nebude ekonomika rásť, sú to peniaze hodené do studne, ktoré sa
jednorazovo absorbujú a na druhý rok je studňa znovu prázdna. Ale ak to dáme do rastu a funkčnosti
ekonomiky, ona nám bude generovať zdroje práve na riešenie týchto problémov.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Podnikatelia horšie čerpajú eurofondy. Stratili dôveru, tvrdia <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe o problémoch
s čerpaním eurofondov, citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný a predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Podnikatelia horšie čerpajú eurofondy. Stratili dôveru, tvrdia <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe o problémoch
s čerpaním eurofondov, citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný a predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Podnikatelia horšie čerpajú eurofondy, pretože stratili dôveru <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) o problémoch s čerpaním eurofondov, citovaný
podpredseda SOPK Július Kostolný a predseda SOPK Peter Mihók.
Obecné noviny
>> Spolupráca môže priniesť regiónom nové možnosti a investície <<
Téma: Významné možnosti spolupráce medzi žilinskou a chorvátskou Primorsko-goranskou župou sa
javia nielen v oblasti cestovného ruchu a kultúry, ale aj priemyslu.
Už od roku 2007 má žilinská župa svoj partnerský región aj v Chorvátsku. Pri príležitosti stretnutia v Žiline
podpísal za Žilinský kraj riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura s predsedom Regionálnej obchodnej
komory Rijeka za Primorsko-goranskú župu Vidojem Vujicom Memorandum o spolupráci.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Obecné noviny
>> Trenčiansky Stredoškolák – hrdina remesla navracia remeslu zašlú slávu <<
Téma: Výstava Stredoškolák už dlhé roky spája kľúčových hráčov na poli vzdelávania a trhu práce.
Stovkám žiakov základných škôl 17. ročník výstavy Stredoškolák -–hrdina remesla predstavil v Expo
Center v Trenčíne portfólio viac ako tridsiatky stredných škôl z kraja.
Zmienka o tom, že na otvorení výstavy sa okrem iných zúčastnil aj riaditeľ Trenčianskej RK SOPK Ján
Václav.
25. 11. 2015
TASR
>> Slovenskí podnikatelia sa zoznámili s pravidlami Eurázijskej ekonomickej únie <<
Téma: Informovať slovenských podnikateľov o pravidlách fungovania Eurázijskej ekonomickej únie
(EAEU) bolo cieľom medzinárodnej odbornej konferencie, ktorú v Žiline zorganizovala Žilinská RK SOPK
v spolupráci s veľvyslanectvami Ruskej federácie, Bieloruskej republiky, Kazašskej republiky a Kontaktným
centrom SOPK pre východné trhy.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura, ktorý zdôraznil, že spoluprácu s EAEU momentálne
brzdia sankcie Európskej únie. „Naši podnikatelia sa v marci tohto roku jednoznačnej vyjadrili, že sú proti
sankciám a žiadajú našu exekutívu, aby sa sankcie čo najrýchlejšie zrušili. Lebo to nepomáha vôbec
nikomu v EÚ, ani slovenskej ekonomike. Preto žiadame naďalej slovenskú vládu, aby sa zasadila
o zrušenie a nepredlžovanie týchto sankcií voči Ruskej federácii.“

