SOPK v médiách
jún 2016
1. 6. 2016
webnoviny.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Letné iskrenie od SPP: zľava na elektrinu až 30 % <<
Tlačová správa SPP o letnej akcii firmy, ktorej cieľom je získať nových odberateľov.
V rámci informácií o firme zmienka o tom, že SPP tento rok dostal Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní.
24hod.sk
>> Letné iskrenie od SPP: zľava na elektrinu až 30 % <<
Tlačová správa SPP (ako predchádzajúca) prevzatá zo spravodajskéhoportálu tlačovej agentúry SITA
webnoviny.sk. Informácia o tom, že SPP tento rok dostal Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní.
venergetike.sk
>> Štátni plynári znižujú cenu elektriny <<
Tá istá správa ako predchádzajúce prevzatá z agentúrneho servisu SITA. Informácia o tom, že SPP tento rok dostal
Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

financeportal.eu
>> Letné iskrenie od SPP: zľava na elektrinu až 30 % <<
Tá istá správa ako predchádzajúce prevzatá z agentúrneho servisu SITA. Informácia o tom, že SPP tento rok dostal
Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

nextfuture.sk
>> Letné iskrenie od SPP: zľava na elektrinu až 30 % <<
Tá istá správa ako predchádzajúce prevzatá z agentúrneho servisu SITA. Informácia o tom, že SPP tento rok dostal
Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

2. 6. 2016
24.hod.sk
>> Nové ceny za dodávku plynu pre domácnosti od 4. júla 2016 <<
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) od 4. júla 2016 upraví ceny za dodávku plynu pre
domácnosti. Ceny sa znížia v priemere o 4,87 %.
Informácia o tom, že SPP tento rok dostal Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní.
venergetike.sk
>> SPP znižuje na základe rozhodnutia ÚRSO ceny plynu <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, informácia o tom, že SPP tento rok dostal Veľkú cenu SOPK za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

webnoviny.sk
>> Nové ceny za dodávku plynu pre domácnosti od 4. júla 2016 <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, informácia o tom, že SPP tento rok dostal Veľkú cenu SOPK za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

financeportal.eu
>> Nové ceny za dodávku plynu pre domácnosti od 4. júla 2016 <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, informácia o tom, že SPP tento rok dostal Veľkú cenu SOPK za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

nextfuture.sk
>> Nové ceny za dodávku plynu pre domácnosti od 4. júla 2016 <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, informácia o tom, že SPP tento rok dostal Veľkú cenu SOPK za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

5. 6. 2016
webnoviny.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Diaľnicu D3 na Kysuciach dokončia najskôr v roku 2023 <<
Téma: Dvanásťkilometrový úsek medzi Svrčinovcom a Skalitým na slovensko-poľskej hranici otvoria
koncom tohto roka. Diaľnicu D3 na Kysuciach plánuje Národná diaľničná spoločnosť dokončiť do roku
2023. Takmer 60-kilometrovú diaľnicu D3 budú môcť vodiči využívať najskôr o sedem rokov, aj to však
väčšinu úsekov len v polovičnom profile.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
sme.sk
>> Diaľnicu D3 na Kysuciach dokončia najskôr v roku 2023 <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
pravda.sk
>> Diaľnicu D3 dokončia najskôr v roku 2023 <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
etrend.sk
>> Vodiči sa dočkajú diaľnice D3 najskôr v roku 2023 <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
financeportal.eu
>> Diaľnicu D3 na Kysuciach dokončia najskôr v roku 2023 <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
netky.sk
>> Diaľnicu D3 dokončia najskôr v roku 2023 <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
aktualne.sk
>> Nekonečný príbeh? Na diaľnicu D3 si treba ešte niekoľko rokov počkať <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
nextfuture.sk
>> Diaľnicu D3 na Kysuciach dokončia najskôr v roku 2023 <<
Tá istá agentúrna správa SITA ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
6. 6. 2016
Nitrianske noviny
>> Odvolaný riaditeľ Krcho zostáva na Agrokomplexe <<
Rozhovor s bývalým riaditeľom Agrokomplexu Eduardom Krchom, ktorého ministerka pôdohospodárstva
Gabriela Matečná v máji odvolala z funkcie.
Informácia o tom, že odbornej verejnosti je známy aj ako viceprezident Zväzu spracovateľov dreva SR a je
tiež členom Predstavenstva Nitrianskej RK SOPK.
7. 6. 2016
podkapotou.zoznam.sk
>> Diaľnicu D3 dokončia najskôr v roku 2023 <<
Tá istá agentúrna správa SITA, ktorá bola uverejnená 5. 6. 2016.
Téma: Dvanásťkilometrový úsek medzi Svrčinovcom a Skalitým na slovensko-poľskej hranici otvoria
koncom tohto roka. Diaľnicu D3 na Kysuciach plánuje Národná diaľničná spoločnosť dokončiť do roku
2023. Takmer 60-kilometrovú diaľnicu D3 budú môcť vodiči využívať najskôr o sedem rokov, aj to však
väčšinu úsekov len v polovičnom profile.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

9. 6. 2016
TASR
>> VYJADRENIE: MŠVVaŠ SR: Komuniké po stretnutí vedenia stavovských a profesijných
organizácií a zamestnávateľov s ministrami Petrom Plavčanom a Jánom Richterom <<
Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie prvého roku fungovania duálneho systému vzdelávania na Slovensku
tak, ako ho definuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobudol účinnosť 1.
apríla 2015. Informácia o tom, že na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia SOPK.
10. 6. 2016
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
>> MŠVVaŠ SR: Komuniké po stretnutí vedenia stavovských organizácií <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, zmienka o SOPK.
24hod.sk
>> Komuniké po stretnutí vedenia SPO s ministrami <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, zmienka o SOPK.
webnoviny.sk
>> Komuniké po stretnutí vedenia SPO s ministrami <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, zmienka o SOPK.
webnoviny.sk
>> Komuniké po stretnutí zamestnávateľov s ministrami <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, zmienka o SOPK.
parlamentnelisty.sk
>> Komuniké po stretnutí vedenia stavovských a profesijných organizácií a zamestnávateľov
s ministrami Petrom Plavčanom a Jánom Richterom <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, zmienka o SOPK.
nextfuture.sk
>> Komuniké po stretnutí vedenia SPO s ministrami <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, zmienka o SOPK.
rozhovory.sk
>> Komuniké po stretnutí zamestnávateľov s ministrami <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, zmienka o SOPK.
dennikrelax.sk
>> Komuniké po stretnutí vedenia SPO s ministrami <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, zmienka o SOPK.
13. 6. 2016
TASR
>> DIÁR: Prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na utorok 14. júna <<
Avízo na podujatie TOP10 firiem regiónu, prvé zo série HNregióny, v Košiciach. Súčasťou bude aj diskusia
na tému Aké sú šance na podnikanie v Košickom kraji.
Informácia o tom, že na podujatí sa zúčastní aj riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.
16. 6. 2016
Hospodárske noviny (Zaradenie: HN REGIÓNY)
>> Biznis privezie Hodvábna cesta <<
Celostranová téma z podujatia TOP10 firiem regiónu, ktoré sa v rámci série HNregióny uskutočnilo
v Košiciach.
Citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.

17. 6. 2016
Kilometer
>> Plenárne zhromaždenie prinieslo zmeny <<
So zhromaždením bola spojená voľba členov prezídia a jednotlivých komisií.
Informácia o tom, že medzi hosťami bol aj predseda Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel.
Medzi partnerskými a členskými organizáciami združenia bola uvedená aj SOPK a spomenutá potreba
zintenzívniť vzájomnú spoluprácu.
20. 6. 2016
TASR
>> OTS: Nemaj založené ruky a prihlás svoj projekt do 5. ročníka programu SPPoločne <<
Téma: Jednotlivci, neziskové organizácie, ale aj mestá či obce môžu predkladať projekty na zlepšenie
života vo svojom okolí. Jeden projekt môže získať podporu vo výške až 6 000 eur.
Informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov pri podnikaní získal SPP v roku 2016 Veľkú cenu
SOPK.
webnoviny.sk
>> Prihlás svoj projekt do 5. ročníka programu SPPoločne <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov pri podnikaní získal
SPP v roku 2016 Veľkú cenu SOPK.

24hod.sk
>> Prihlás svoj projekt do 5. ročníka programu SPPoločne <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov pri podnikaní získal
SPP v roku 2016 Veľkú cenu SOPK.

nextfuture.sk
>> Prihlás svoj projekt do 5. ročníka programu SPPoločne <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov pri podnikaní získal
SPP v roku 2016 Veľkú cenu SOPK.

rozhovory.sk
>> Prihlás svoj projekt do 5. ročníka programu SPPoločne <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov pri podnikaní získal
SPP v roku 2016 Veľkú cenu SOPK.

dennikrelax.sk
>> Prihlás svoj projekt do 5. ročníka programu SPPoločne <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov pri podnikaní získal
SPP v roku 2016 Veľkú cenu SOPK.

22. 6. 2016
TASR
>> HOSPODÁRSTVO: P. Mihók sa stretol so S. Lavrovom, hovorili aj o sankciách <<
Agentúrna správa o rokovaniach, ktoré v Moskve pri príležitosti zasadania Riadiaceho výboru Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory absolvoval predseda SOPK a predseda Svetovej
komorovej federácie Peter Mihók.
hlavnespravy.sk
>> Mihók sa stretol s Lavrovom, hovorili aj o sankciách <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie
Peter Mihók. + foto P. Mihóka

netky.sk
>> Mihók sa stretol s Lavrovom, hovorili aj o sankciách <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie
Peter Mihók. + foto P. Mihóka

24. 6. 2016
zenskyweb.sk (Zaradenie: Slovenka)
>> Tancujúca voda na Dunaji <<
Avízo na multimediálnu vodnú šou vytvorenú vodnou stenou, projekciou a laserovým divadlom, ktorá sa
bude konať 30. júna večer v rámci osláv začiatku slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Informácia o tom, že záštitu nad projektom Tancujúca voda: od Tatier k Dunaju prevzal predseda SOPK
Peter Mihók.
Rádio Slovensko, 18.18 h. K veci
>> Ekonomické dôsledky brexitu <<
Publicistická relácia, ktorá reaguje na aktuálne témy.
Telefonický rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
25. 6. 2016
TASR
>> P. MIHÓK: Brexit je výsledkom nekonzistentnej politiky EÚ, musí sa reformovať <<
Stanovisko predsedu SOPK a predsedu Svetovej komorovej federácie Petra Mihóka k výsledkom
referenda o vystúpení Veľkej Británie z EÚ.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> P. MIHÓK: Brexit je výsledkom nekonzistentnej politiky EÚ <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók. + foto P. Mihóka

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> P. MIHÓK: Brexit je výsledkom nekonzistentnej politiky EÚ <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók. + foto P. Mihóka

hnonline.sk
>> EÚ potrebuje reformy, jej politika je nekonzistentná, myslí si šéf obchodnej a priemyselnej
komory <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

hlavnespravy.sk
>> Mihók: Brexit je výsledkom nekonzistentnej politiky EÚ, musí sa
reformovať <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók. + foto P. Mihóka

Rádio Expres, 12.00 h. Infoexpres
>> Peter Mihók: Brexit je výsledkom nekonzistentnej politiky Európskej únie <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

webnoviny.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> SOPK neočakáva v ekonomickej oblasti zásadné problémy <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach – brexit –, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

nextfuture.sk
>> SOPK neočakáva v ekonomickej oblasti zásadné problémy <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach – brexit –, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

financeportal.eu
>> SOPK neočakáva v ekonomickej oblasti zásadné problémy <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach – brexit –, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

aktualne.sk
>> Šéf SOPK sa ekonomických problémov nebojí: Dopady brexitu budú minimálne <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach – brexit –, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

pluska.sk
>> ONLINE: Briti dali Európe tvrdú ranu: Shultz sa pustil do Camerona, Kotleba chystá petíciu! <<
Téma: Dva dni po historickom referende, v ktorom Briti rozhodli, že už viac nebudú súčasťou Európskej
únie, budú dnes ministri zahraničia šiestich zakladajúcich krajín Európskych spoločenstiev rokovať v
Berlíne o dôsledkoch britského rozhodnutia vystúpiť z EÚ.
Online dianie v prvý deň po britskom referende:
11:24 Brexit je podľa predsedu SOPK Petra Mihóka výsledkom nekonzistentnej politiky Európskej únie,
ktorá prestala reagovať na denné potreby ľudí, nevysiela dostatočné signály na rozvoj ekonomiky a
konkurenčnej schopnosti jednotlivých členských krajín.
pluska.sk
>> ONLINE: Briti dali Európe tvrdú ranu: Obama stráca spojenca, rozpad Británie je reálna
možnosť! <<
Tá istá téma, len aktualizovaná. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Slovenka
>> Tancujúca voda na Dunaji <<
Avízo na multimediálnu vodnú šou vytvorenú vodnou stenou, projekciou a laserovým divadlom, ktorá sa
bude konať 30. júna večer v rámci osláv začiatku slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Informácia o tom, že záštitu nad projektom Tancujúca voda: od Tatier k Dunaju prevzal predseda SOPK
Peter Mihók.
26. 6. 2016
webnoviny.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Priame dopady brexitu na Slovensko by mali byť minimálne <<
Tá istá téma ako predchádzajúci deň – brexit –, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

topky.sk
>> Dopad brexitu na Slovensko je známy: Bez zmeny EÚ nás môže čakať viac exitov v krátkom
čase <<
Tá istá téma ako predchádzajúci deň i v predchádzajúcej správe – brexit –, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

financeportal.eu
>> Priame dopady brexitu na Slovensko by mali byť minimálne <<
Tá istá téma ako predchádzajúci deň i v predchádzajúcej správe – brexit –, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

nextfuture.sk
>> Priame dopady brexitu na Slovensku budú minimálne <<
Tá istá téma ako predchádzajúci deň i v predchádzajúcej správe – brexit –, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

27. 6. 2016
TASR
>> Záujem o duálne vzdelávanie nie je dostatočný, SOPK volá po úravách systému <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie SOPK, jednou z tém bolo hodnotenie prvého roku fungovania
systému duálneho vzdelávania. Citovaný tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliam Gonda.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Školský servis)
>> Záujem o duálne vzdelávanie nie je dostatočný <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliam Gonda.

sme.sk
>> Záujem o duálne vzdelávanie nie je dostatočný <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliam Gonda.

aktuality.sk
>> Záujem o duálne vzdelávanie nie je dostatočný <<
Tá istá agentúrna správa ako predchádzajúca, citovaný tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliam Gonda.

Rádio Regina BA, 15.00 h. Správy RTVS
>> Duálne vzdelávanie sa zatiaľ nestretlo so záujmom odborných škôl ani študentov <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach – hodnotenie prvého roku duálneho vzdelávania.
Vyjadrenia tajomníka Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliama Gondu.

Markíza, 17.00 h. Prvé Televízne noviny
>> Prvý rok učenia aj zarábania <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach – hodnotenie prvého roku duálneho vzdelávania.
Vyjadrenia tajomníka Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliama Gondu.

Markíza, 19.00 h. Televízne noviny
>> Prvý rok učenia aj zarábania <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach – hodnotenie prvého roku duálneho vzdelávania.
Vyjadrenia tajomníka Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliama Gondu a predsedu SOPK Petra Mihóka.

Magazín stavebné stroje a mechanizácia
>> Výkon poľnohospodárskeho sektora klesne v tomto roku viac, než sa
čakalo <<
Téma:
V priebehu tohto roka klesne objem poľnohospodárskej výroby priemerne o 3,9 %, čo je viac, ako bolo
predikované na začiatku roka. Spoločne s objemom dôjde tiež k prepadu tržieb, a to o 2,2 %. Aktuálne sú
poľnohospodárske spoločnosti vyťažené na 85 percent a majú podpísané zmluvy s odberateľmi priemerne
na 12,2 mesiaca. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q2/2016 spracovanej
analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest.
Výsledky prieskumu komentuje predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
28. 6. 2016
Hospodárske noviny
>> Záujem o duálne vzdelávanie je malý <<
Informácia z tlačovej konferencie SOPK, na ktorej jednou z tém bolo hodnotenie prvého roka fungovania
systému duálneho vzdelávania.
Citovaný tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliam Gonda.
TASR
>> Hodnotiť fungovanie duálneho vzdelávania je podľa rezortu školstva predčasné <<
Reakcia ministerstva školstva na kritiku SOPK týkajúcu sa fungovania systému duálneho vzdelávania,
ktorá odznela na tlačovej konferencii SOPK deň predtým.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Rezort školstva: Hodnotiť fungovanie duálneho vzdelávania je predčasné <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, reakcia ministerstva školstva na vyjadrenia SOPK o fungovaní
systému duálneho vzdelávania.

teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR) (Zaradenie: Školský servis)
>> Hodnotiť fungovanie duálneho vzdelávania je podľa MŠVVaŠ predčasné <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, reakcia ministerstva školstva na vyjadrenia SOPK o fungovaní
systému duálneho vzdelávania.

teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR) (Zaradenie: Ekonomika)
>> Rezort školstva: Hodnotiť fungovanie duálneho vzdelávania je predčasné <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, reakcia ministerstva školstva na vyjadrenia SOPK o fungovaní
systému duálneho vzdelávania.

sme.sk
>> Hodnotiť fungovanie duálneho vzdelávania je podľa rezortu školstva predčasné <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, reakcia ministerstva školstva na vyjadrenia SOPK o fungovaní
systému duálneho vzdelávania.

Rádio Slovensko, 18.18 h., K veci
>> SOPK požaduje zmeny v systéme duálneho vzdelávania <<
Diskusná relácia na aktuálnu tému, tentoraz: Systém duálneho vzdelávania.
Telefonický rozhovor s tajomníkom Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliamom Gondom.
TASR
>> SOPK: Za 1. polrok zorganizovala 16 obchodných misií do zahraničia <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie SOPK, informácia o niektorých aktivitách SOPK za prvých 6
mesiacov tohto roka.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Za 1. polrok zorganizovala 16 obchodných misií do zahraničia <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

TASR
>> DOPRAVA: Podnikatelia a samosprávy žiadajú dobudovanie ciest v Žilinskom kraji <<
Téma: Predstavitelia samospráv z Kysúc, Turca, združení podnikateľov a obchodných, priemyselných
a hospodárskych komôr zo Slovenska, Česka a Poľska podpísali dnes v Kysuckom Novom Meste
memorandum, v ktorom žiadajú urýchlene dokončiť prípravu, prioritne začať financovať a dostavať
diaľnice D1, D3 a rýchlostné cesty R3 a R5 v Žilinskom kraji.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
sme.sk
>> Podnikatelia a samosprávy žiadajú dobudovanie ciest v Žilinskom kraji <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

29. 6. 2016
sme.sk (Zaradenie: Ružinov)
>> Dunaj osvieti unikátna vodná šou <<
Avízo na šou, ktorá sa uskutoční na druhý deň, v predvečer začatia 6-mesačného predsedníctva SR
v Rade EÚ. Informácia o tom, že podujatie organizuje spoločnosť Ferdinanda Martinenga v spolupráci s
SOPK.
30. 6. 2016
TASR
>> TOP: Dunaj v Bratislave sa dnes večer zmení na obrovské vodné divadlo <<
Agentúrna správa – tá istá téma ako v predošlý deň na portáli sme.sk – avízo na vodnú šou večer, na
oslavu začiatku slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Informácia o tom, že podujatie organizuje spoločnosť Ferdinanda Martinenga v spolupráci s SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Dunaj v Bratislave sa dnes večer zmení na obrovské vodné divadlo <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Dunaj v Bratislave sa dnes večer zmení na obrovské vodné divadlo <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

bratislava.dnes24.sk
>> Dunaj sa dnes večer zmení na veľkolepé vodné divadlo <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

netky.sk
>> Dunaj v Bratislave sa dnes večer zmení na obrovské vodné divadlo <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.

TASR
>> OTS: Letné iskrenie od SPP: Elektromobil Tesla na víkend zadarmo <<
Správa o tom, že SPP k najvyššej zľave na elektrinu vo výške až do 30 %, ktorú využili už tisíce ľudí,
pridáva ďalšiu výhodu. Zákazník, ktorý sa rozhodne pre elektronickú faktúru a platbu inkasom či prevodom
z účtu, okrem 50% zľavy zo stálej mesačnej platby obchodníka, získa možnosť zapojiť sa do súťaže o
elektrické auto Tesla 85D na víkend zadarmo.
Informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov v podnikaní získal SPP v roku 2016 Veľkú cenu
SOPK.
webnoviny.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Letné iskrenie od SPP: Elektromobil Tesla na víkend zadarmo <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov v podnikaní získal
SPP v roku 2016 Veľkú cenu SOPK.

financeportal.eu
>> Letné iskrenie od SPP: Elektromobil Tesla na víkend zadarmo <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov v podnikaní získal
SPP v roku 2016 Veľkú cenu SOPK.

nextfuture.sk
>> Letné iskrenie od SPP: Elektromobil Tesla na víkend zadarmo <<
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe, informácia o tom, že za dodržiavanie etických princípov v podnikaní získal
SPP v roku 2016 Veľkú cenu SOPK.

Trnavské ECHO
>> Záujem o duálne vzdelávanie nie je dostatočný <<
Agentúrna správa TASR z tlačovej konferencie (27. 6. 2016), kde sa okrem iného hodnotil prvý rok
fungovania systému duálneho vzdelávania.
Citovaný tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie Viliam Gonda.

