SOPK v médiách

február 2019
2. 2. 2019
ta3.com
Našej ekonomike sa darí, podnikatelia hovoria o rizikách
Rok 2019 začíname podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory s dobrou
štartovacou pozíciou. Vyrovnaný rozpočet, prosperujúca ekonomika, zníženie
nezamestnanosti na historické minimum a rast priemerných miezd zamestnancov. Na druhej
strane podnikatelia hovoria o rizikách, ktoré naznačujú, že tento rok bude v ekonomike
turbulentnejší.
TA3, Žurnál, 12.00 h
Čo čaká slovenské hospodárstvo
Téma: Prognóza vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2019, ktorú SOPK predstavila na
konferencii koncom januára. Do tohto roka vkročili podnikatelia s menším optimizmom ako
v minulosti. SOPK upozorňuje na viaceré riziká spojené najmä so zahraničnopolitickou
situáciou a nejasnosťami v súvislosti s brexitom. Trápi ich aj situácia na trhu práce, ktorá je
bez vyhliadky na zásadnú zmenu, rastúce náklady či príliš subdodávateľsky orientovaná
výroba.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
TA3, Hlavné správy, 18.30 h
Čo čaká slovenské hospodárstvo
Tá istá téma ako v správach o 12.00 h: makroekonomická prognóza SOPK, vyjadrenia
predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.

5. 2. 2019
Hospodárske noviny
Obchod s Japonskom bez prekážok
Téma: Až jednu miliardu eur by mala európskym podnikom ušetriť na zrušených clách nová
dohoda o hospodárskom partnerstve. Japonsko je 13. najdôležitejším obchodným partnerom
Slovenska spomedzi krajín mimo Únie. A vyše 60 % nášho exportu tvoria autá.
Citovaný riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar.
hnonline.sk
Obchod s Japonskom bez prekážok
Tá istá téma aj na webe denníka: Až jednu miliardu eur by mala európskym podnikom ušetriť
na zrušených clách nová dohoda o hospodárskom partnerstve. Citovaný riaditeľ Útvaru
medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar.
TASR
MZVaEZ: Priority v ekonomickej diplomacii sa v roku 2018 darilo úspešne napĺňať
Téma: Priority v ekonomickej diplomacii sa v roku 2018 darilo úspešne napĺňať. Prispelo k
tomu skvalitnenie koordinácie činností a spolupráce jej hlavných aktérov. Uvádza sa to v
rozsiahlej Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2018 z dielne rezortu
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktorú vláda prerokuje
v stredu (6. 2.).

Sieť slovenskej ekonomickej diplomacie v uplynulom roku zabezpečila 106 podnikateľských
misií priamo alebo v súčinnosti so SARIO a SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Rezort zahraničia: Priority v ekonomickej diplomacii sa plnili úspešne
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Odpočet činnosti MZVaEZ v oblasti ekonomickej
diplomacie za rok 2018, informácia o tom, že sieť slovenskej ekonomickej diplomacie
zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti s SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
Rezort zahraničia: Priority v ekonomickej diplomacii sa plnili úspešne
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Odpočet činnosti MZVaEZ v oblasti ekonomickej
diplomacie za rok 2018, informácia o tom, že sieť slovenskej ekonomickej diplomacie
zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti s SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
Priority v ekonomickej diplomacii sa v roku 2018 darilo úspešne napĺňať
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Odpočet činnosti MZVaEZ v oblasti ekonomickej
diplomacie za rok 2018, informácia o tom, že sieť slovenskej ekonomickej diplomacie
zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti s SOPK.
hlavne.sk
MZVaEZ: Priority v ekonomickej diplomacii sa v roku 2018 darilo úspešne napĺňať
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Odpočet činnosti MZVaEZ v oblasti ekonomickej
diplomacie za rok 2018, informácia o tom, že sieť slovenskej ekonomickej diplomacie
zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti s SOPK.
noviny.sk
Šéf OECD varoval Slovensko: Treba sa viac venovať vzdelávaniu a pracovnej sile
Téma: Návšteva generálneho tajomníka OECD José Ángela Gurríu na Slovensku.
„Ak chce Slovensko naďalej napredovať, je nevyhnutné, aby sa posunulo smerom k
sofistikovanejšej a inovatívnejšej produkcii. To si ale vyžaduje investície do vedomostí a
zručností,“ vyjadril sa generálny tajomník OECD José Ángel Gurría. Napriek tomu, že sa na
Slovensku sľubuje zohľadnenie situácie, realita je iná. „Slovensko naozaj musí urobiť zásadné
reformy najmä v oblasti vzdelávania a musí investovať do vedy a výskumu,“ upozornil aj
Peter Mihók, predseda SOPK.
JOJ, Prvé noviny, 17.00 h
Správa o Slovensku
Tá istá téma: Návšteva generálneho tajomníka OECD José Ángela Gurríu na Slovensku.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
JOJ, Noviny TV JOJ, 19.30 h
Bratislava, Slovensko: OECD a (ekonomický) vrchol
Tá istá téma: Návšteva generálneho tajomníka OECD José Ángela Gurríu na Slovensku.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
TA3, Hlavné správy, 18.30 h
OECD odporúča Slovensku reformy
Tá istá téma: Návšteva generálneho tajomníka OECD José Ángela Gurríu na Slovensku.

Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
europskenoviny.sk
Šéf OECD varoval Sovensko: Treba sa viac venovať vzdelávaniu a pracovnej sile
Tá istá téma: Návšteva generálneho tajomníka OECD José Ángela Gurríu na Slovensku.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

6. 2. 2019
TASR
Vláda: K plneniu priorít ekonomickej diplomacie prispelo skvalitnenie spolupráce
Téma: Priority v ekonomickej diplomacii sa v roku 2018 darilo úspešne napĺňať. Prispelo k
tomu skvalitnenie koordinácie činností a spolupráce jej hlavných aktérov. Uvádza sa to v
rozsiahlej Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2018 z dielne
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktorú vláda schválila
v stredu.
Sieť slovenskej ekonomickej diplomacie v uplynulom roku zabezpečila 106 podnikateľských
misií priamo alebo v súčinnosti so SARIO a SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Skvalitnenie spolupráce napĺňa priority ekonomickej diplomacie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Odpočet činnosti MZVaEZ v oblasti ekonomickej
diplomacie za rok 2018, informácia o tom, že sieť slovenskej ekonomickej diplomacie
zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti s SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Skvalitnenie spolupráce napĺňa priority ekonomickej diplomacie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Odpočet činnosti MZVaEZ v oblasti ekonomickej
diplomacie za rok 2018, informácia o tom, že sieť slovenskej ekonomickej diplomacie
zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti s SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
K plneniu priorít ekonomickej diplomacie prispelo skvalitnenie spolupráce
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Odpočet činnosti MZVaEZ v oblasti ekonomickej
diplomacie za rok 2018, informácia o tom, že sieť slovenskej ekonomickej diplomacie
zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti s SOPK.

11. 2. 2019
Hospodárske noviny
Firmy sa v oblasti etiky posunuli výrazne vpred
Téma: Blíži sa uzávierka podávania prihlášok do súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní.
Celá novinová strana objasňuje, o čom súťaž je, predstavuje logo súťaže i doterajších víťazov
a cituje predsedu SOPK Petra Mihóka.
hnonline.sk
Firmy sa v oblasti etiky posunuli výrazne vpred

Tá istá téma aj na webe denníka: Avízo na blížiaci sa termín (28. 2. 2019) uzávierky
podávania prihlášok do súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
Do súťaže o Veľkú cenu SOPK sa podnikatelia môžu zapojiť do konca februára
Téma: Podnikatelia na Slovensku majú do konca februára čas na prihlásenie sa do 17. ročníka
súťaže Veľká cena SOPK. Víťaza súťaže, ktorá oceňuje etické správanie podnikateľov,
vyhlási komora v apríli na výročnom zhromaždení delegátov SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
O Veľkú cenu SOPK môžu zabojovať podnikatelia do konca februára
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Pripomienka blížiaccej sa uzávierky prihlášok do
súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
O Veľkú cenu SOPK môžu zabojovať podnikatelia do konca februára
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Pripomienka blížiaccej sa uzávierky prihlášok do
súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
O Veľkú cenu SOPK môžu zabojovať podnikatelia do konca februára
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Pripomienka blížiaccej sa uzávierky prihlášok do
súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.

13. 2. 2019
hlavnespravy.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora nesúhlasí so zavedením dôchodkového
stropu
Téma: SOPK považuje snahu o schválenie ústavného zákona na zavedenie tzv.
dôchodkového stropu za absolútne neadekvátnu a nezodpovedajúcu predstavám o fungovaní
dobrého a stabilného dôchodkového systému.
Vyhlásenie SOPK, ktoré poslala predsedom parlamentných politických strán a premiérovi
Petrovi Pellegrinimu.
webnoviny.sk (Zaradenie: Ekonomika Slovensko)
Zavedenie dôchodkového stropu je absolútne neadekvátne, návrh kritizuje aj obchodná
komora
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: SOPK nesúhlasí so zavedením dôchodkového stropu,
vyhlásenie v tomto duchu poslala predsedom parlamentných politických strán a premiérovi
Petrovi Pellegirnimu.

14. 2. 2019
TASR

MZV má ambíciu spustiť projekt exportného domu v priebehu roka
Téma: Ambíciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je spustiť
projekt exportného domu v priebehu roka 2019 vo forme pilotného podujatia. Takto si chce
overiť reakcie podnikateľskej verejnosti a vyhodnotiť spätnú väzbu. Zámerom je vytvorenie
tzv. meeting point, kde sa na jednom mieste zídu všetci s ponukou služieb štátu pre
podnikateľov, ktorí chcú uspieť na zahraničných trhoch.
Inšpiráciou pre myšlienku exportného domu boli podobné české podujatia na Medzinárodnom
strojárskom veľtrhu 2018 v Brne, ako aj úspešné podujatia exportných klubov regionálnych
komôr SOPK v Žiline, Košiciach, Trenčíne a Trnave pod názvom Z regiónov do sveta.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Rezort zahraničia chce spustiť projekt exportného domu v priebehu roka
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Projekt exportného domu do MZVaEZ. Informácia
o tom, že inšpiráciou preň boli aj úspešné kluby regionálnych komôr SOPK v Žiline,
Košiciach, Trenčíne a Trnave pod názvom Z regiónov do sveta.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Rezort zahraničia chce spustiť projekt exportného domu v priebehu roka
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Projekt exportného domu do MZVaEZ. Informácia
o tom, že inšpiráciou preň boli aj úspešné kluby regionálnych komôr SOPK v Žiline,
Košiciach, Trenčíne a Trnave pod názvom Z regiónov do sveta.
openiazoch.zoznam.sk
MZV má ambíciu spustiť projekt exportného domu v priebehu roka
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Projekt exportného domu do MZVaEZ. Informácia
o tom, že inšpiráciou preň boli aj úspešné kluby regionálnych komôr SOPK v Žiline,
Košiciach, Trenčíne a Trnave pod názvom Z regiónov do sveta.
domov.sme.sk
Rezort diplomacie podporí slovenské firmy v zahraničí
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Projekt exportného domu do MZVaEZ. Informácia
o tom, že inšpiráciou preň boli aj úspešné kluby regionálnych komôr SOPK v Žiline,
Košiciach, Trenčíne a Trnave pod názvom Z regiónov do sveta.
TASR
SOPK: Zavedenie dôchodkového stropu nerieši problémy dôchodkového systému
Téma: SOPK nesúhlasí so zavedením dôchodkového stropu, vyhlásenie v tomto duchu
poslala predsedom parlamentných politických strán a premiérovi Petrovi Pellegirnimu.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Obchodná komora: Zavedenie dôchodkového stropu nerieši celý systém
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: SOPK nesúhlasí so zavedením dôchodkového stropu,
vyhlásenie v tomto duchu poslala predsedom parlamentných politických strán a premiérovi
Petrovi Pellegirnimu.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Obchodná komora: Zavedenie dôchodkového stropu nerieši celý systém
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: SOPK nesúhlasí so zavedením dôchodkového stropu,
vyhlásenie v tomto duchu poslala predsedom parlamentných politických strán a premiérovi
Petrovi Pellegirnimu.

ekonomika.sme.sk
Strop nerieši problémy dôchodkového systému, odkazujú obchodníci Pellegrinimu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: SOPK nesúhlasí so zavedením dôchodkového stropu,
vyhlásenie v tomto duchu poslala predsedom parlamentných politických strán a premiérovi
Petrovi Pellegirnimu.
dobrenoviny.sk
Obchodná komora: Zavedenie dôchodkového stropu nerieši celý systém
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: SOPK nesúhlasí so zavedením dôchodkového stropu,
vyhlásenie v tomto duchu poslala predsedom parlamentných politických strán a premiérovi
Petrovi Pellegirnimu.
TASR
G. Gál: Nedôvera v rozhodcovské súdy je veľká, musíme to zmeniť
Téma: Slovenskí podnikatelia na základe negatívnych skúseností z minulosti nedôverujú
rozhodcovským súdom a nezmenilo to ani prijatie novej legislatívy v roku 2015. Svoje spory
rieši arbitrážou ročne iba niekoľko stoviek podnikateľov, väčšina sa stále radšej obracia na
klasické súdy. Ministerstvo spravodlivosti chce spolu so stavovskými organizáciami situáciu
zvrátiť zmenou legislatívy. Po zmene zákona z roku 2015 platného od 1. 1. 2017 však väčšina
z nich zanikla. Výnimkou sú stále rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad
Rozhodcovský súd SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Gál: Nedôvera v rozhodcovské súdy je veľká, musíme to zmeniť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenskí podnikatelia na základe negatívnych
skúseností z minulosti nedôverujú rozhodcovským súdom a nezmenilo to ani prijatie novej
legislatívy v roku 2015. Väčšina týchto súdov po zmene zákna zanikla. Výnimkou sú stále
rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad Rozhodcovský súd SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
G. Gál: Nedôvera v rozhodcovské súdy je veľká, musíme to zmeniť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenskí podnikatelia na základe negatívnych
skúseností z minulosti nedôverujú rozhodcovským súdom a nezmenilo to ani prijatie novej
legislatívy v roku 2015. Väčšina týchto súdov po zmene zákna zanikla. Výnimkou sú stále
rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad Rozhodcovský súd SOPK.
info.sk
G. Gál: Nedôvera v rozhodcovské súdy je veľká, musíme to zmeniť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenskí podnikatelia na základe negatívnych
skúseností z minulosti nedôverujú rozhodcovským súdom a nezmenilo to ani prijatie novej
legislatívy v roku 2015. Väčšina týchto súdov po zmene zákna zanikla. Výnimkou sú stále
rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad Rozhodcovský súd SOPK.
pravda.sk
Nedôvera v rozhodcovské súdy je veľká, musíme to zmeniť, povedal Gál
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenskí podnikatelia na základe negatívnych
skúseností z minulosti nedôverujú rozhodcovským súdom a nezmenilo to ani prijatie novej
legislatívy v roku 2015. Väčšina týchto súdov po zmene zákna zanikla. Výnimkou sú stále
rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad Rozhodcovský súd SOPK.

domov.sme.sk
Podnikatelia nevyužívajú súdne arbitráže, Gál chystá zmeny
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenskí podnikatelia na základe negatívnych
skúseností z minulosti nedôverujú rozhodcovským súdom a nezmenilo to ani prijatie novej
legislatívy v roku 2015. Väčšina týchto súdov po zmene zákna zanikla. Výnimkou sú stále
rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad Rozhodcovský súd SOPK.
hlavne.sk
Nedôvera v rozhodcovské súdy je veľká, musíme to zmeniť, uviedol Gál
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenskí podnikatelia na základe negatívnych
skúseností z minulosti nedôverujú rozhodcovským súdom a nezmenilo to ani prijatie novej
legislatívy v roku 2015. Väčšina týchto súdov po zmene zákna zanikla. Výnimkou sú stále
rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad Rozhodcovský súd SOPK.
dobrenoviny.sk
Gál: Nedôvera v rozhodcovské súdy je veľká, musíme to zmeniť
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Slovenskí podnikatelia na základe negatívnych
skúseností z minulosti nedôverujú rozhodcovským súdom a nezmenilo to ani prijatie novej
legislatívy v roku 2015. Väčšina týchto súdov po zmene zákna zanikla. Výnimkou sú stále
rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad Rozhodcovský súd SOPK.

15. 2. 2019
TASR
Trenčín: Japonský veľvyslanec bude na Úrade TSK rokovať o ekonomickej spolupráci
Téma: Avízo na podujatie – Zhodnotenie kooperácie a bilaterálnych vzťahov medzi
Slovenskom a Japonskom budú hlavnou témou piatkového stretnutia predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslava Bašku s delegáciou veľvyslanectva Japonska v SR vedenou
veľvyslancom Jun Shimmim. Na stretnutí sa zúčastnia aj predstavitelia Trenčianskej RK
SOPK, ktorí s predstaviteľmi veľvyslanectva preberú možnosti ekonomickej spolupráce.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Trenčín: Japonský veľvyslanec bude na Úrade TSK rokovať o ekonomickej spolupráci
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Avízo na stretnutie predsedu TSK Jaroslava Bašku s
delegáciou veľvyslanectva Japonska v SR vedenou veľvyslancom Jun Shimmim. Na stretnutí
sa zúčastnia aj predstavitelia Trenčianskej RK SOPK, ktorí s predstaviteľmi veľvyslanectva
preberú možnosti ekonomickej spolupráce.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
Japonský veľvyslanec bude na Úrade TSK rokovať o ekonomickej spolupráci
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Avízo na stretnutie predsedu TSK Jaroslava Bašku s
delegáciou veľvyslanectva Japonska v SR vedenou veľvyslancom Jun Shimmim. Na stretnutí
sa zúčastnia aj predstavitelia Trenčianskej RK SOPK, ktorí s predstaviteľmi veľvyslanectva
preberú možnosti ekonomickej spolupráce.
hlavne.sk
Japonský veľvyslanec bude na Úrade TSK rokovať o ekonomickej spolupráci
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Avízo na stretnutie predsedu TSK Jaroslava Bašku s
delegáciou veľvyslanectva Japonska v SR vedenou veľvyslancom Jun Shimmim. Na stretnutí

sa zúčastnia aj predstavitelia Trenčianskej RK SOPK, ktorí s predstaviteľmi veľvyslanectva
preberú možnosti ekonomickej spolupráce.
euractiv.sk
Sme pripravení na revolúciu v prešľkoľovaní? Automatizácia mení spôsob práce aj
potrebné zručnosti
Komentár – téma: Pracovný trh čakajú v blízkej budúcnosti významné otrasy spôsobené
technologickými zmenami. Ministerstvo práce spustilo Národný projekt prognózy vývoja na
trhu práce. Podľa materiálu z júna 2018 bude v najbližších 5 rokoch Slovensku chýbať
približne 517-tisíc pracovníkov, najviac v IT sektore, zdravotníctve a sociálnych službách. Na
jednej strane je na Slovensku ohrozených viac než dve tretiny pracovných miest hlavne vo
výrobnom sektore, na druhej strane však zamestnanci budú chýbať v iných oblastiach.
SOPK ako jedno z riešení uviedla práve preškoľovanie absolventov stredných a vysokých
škôl, dlhodobo nezamestnaných a zamestnancov, ktorých vzdelanie nezodpovedá potrebám
pracovného trhu. Nutná bude podľa SOPK finančná podpora od štátu, ktorá by mala ísť
priamo podnikom.

17. 2. 2019
TASR
MZV: V schéme na podporu ekonomickej diplomacie je 130 000 eur pre rok 2019
Téma: V roku 2019 je na projekty z Projektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie
vyhradených 130-tisíc €. Financie sú určené pre zastupiteľské úrady, ktoré organizujú
podujatia na podporu podnikateľského sektora.
Okrem toho je pre využitie na Slovensku k dispozícii ďalších 100-tisíc € na financovanie
recipročných podnikateľských misií SOPK. „Tieto prostriedky sa na základe memoranda o
spolupráci v ekonomickej diplomacii budú dať využiť na sprievodné ekonomické podujatia
pri príležitosti oficiálnych návštev vysokých zahraničných ústavných činiteľov v SR,“ uviedol
rezort s tým, že dokument podpísal s SOPK v januári 2019.
openiazoch.zoznam.sk
V schéme na podporu ekonomickej diplomacie je 130 000 eur pre rok 2019
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Financie na podporu ekonomickej diplomacie.
Informácia o tom, že pre využitie na Slovensku k dispozícii ďalších 100-tisíc € na
financovanie recipročných podnikateľských misií SOPK na základe memoranda o spolupráci
v ekonomickej diplomacii, ktoré SOPK a MZVaEZ podpísali v januári 2019.

18. 2. 2019
Odpady
Zavedenie zálohovania pet fliaš a plechoviek (smerovanie odpadového hospodárstva
v kontexte k návrhu na výzvu na diskusiu
Téma: Zavedenie zálohovania pet fliaš – výzva na diskusiu. Pod výzvou je podpísaný aj
predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
Krištáľový Merkúr získal žiak za kamerový slider vytlačený na 3D tlačiarni
Téma: Spoločnosť Praktikpump zo Zvolena za kalové čerpadlo Spiram 50-A a študent SOŠ
informačných technológií z Banskej Bystrica Marek Kraus za kamerový slider pre tvorbu
videí za pomoci fotoaparátu a funkcií timelamp, získali ocenenie Krištáľový Merkúr 2018 za

inovácie. Cenu im odovzdali v pondelok zástupcovia organizátora súťaže z Banskobystrickej
RK SOPK. Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.

19. 2. 2019
bystrica.dnes24.sk
Nápad bystrického študenta sa dočkal ocenenia. Pozrite, čo vytvoril na 3D tlačiarni
Tá istá téma: Udeľovanie ocenenia za inovácie Krišťáľový Merkúr, ktoré udeľuje
Banskobystrická RK SOPK. Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína
Spírová.
bystricoviny.sk
Tvorivý bystrický študent Marek Kraus získal cenu Krištáľový Merkúr 2018
Tá istá téma: Udeľovanie ocenenia za inovácie Krišťáľový Merkúr, ktoré udeľuje
Banskobystrická RK SOPK. Informácia o tom, že cenu študentovi odovzdal predseda
SOPK Peter Mihók.
Obecné noviny
Piotr Cebulski: Poľsko-slovenská priemyselná a obchodná komora dáva spolupráci
pridanú hodnotu
Rozhovor s predsedom Poľsko-slovenskej priemyselnej a obchodnej komory Piotrom
Cebulským o tom, ako možno posilňovať cezhraničné aktivity s podporou podnikateľskej
sféry.
Dbáme o záujmy našich členov tak, aby svoje podnikateľské zámery uskutočňovali bez
prekážok a komplikácií. Je to možné najmä vďaka dobrým osobným kontaktom a dlhodobej
spolupráci so slovenskými partnermi, hlavne so Slovensko-poľskou obchodnou komorou,
SOPK a jej regionálnymi komorami v Žiline a Prešove, ako aj Združením Euroregión
Tatry po oboch stranách hranice.
TASR
Oznámenie: Workshop Crowdfunding nielen ako finančný nástroj
Téma: Trenčianska RK SOPK, organizuje v utorok 26. februára od 10.00 h workshop
Crowdfunding nielen ako finančný nástroj v budove Trenčianskej RK SOPK na
Jilemnického ulici v Trenčíne.

25. 2. 2019
pravda.sk
Richard Pavlikovský: Vzorový región odkrýva aj talent detí
Téma: Slovenský hokej sa začal spájať a rozvojovo aktivizovať. Definoval svoj národný
rozvojový program s názvom Misia slovenský hokej s regionálnym pilotným projektom v
Trenčíne. Ten má názov Misia hokej región Trenčín a za cieľ utvorenie vzorového
hokejového regiónu.
Citovaný Richard Pavlikovský: „V začiatkoch nám dosť pomohli zástupcovia trenčianskej
Dukly a ďalších klubov v kraji, športové osobnosti, rektor univerzity, primátori, poslanci,
riaditelia škôl, materiálne MSM Group, Trenčianska RK SOPK, RONA a Kinnarps.“
Obchod
Každý hlas sa počíta
Rozhovor s predsedom Zväzu obchodu SR Martinom Katriakom.

Informácia o tom, že prvým viceprezidentom zväzu je Pavol Konštiak, ktorý je tiež
podpredsedom Bratislavskej RK SOPK.

28. 2. 2019
Pravda
Slovensko nevie využiť význam ázijského tigra
Téma: Singapur je v juhovýchodnej Ázii vstupnou bránou do veľkého biznisu, Slovensku sa
však nechce vyrobiť si dôležitý kľúč do nej. Napriek novým veľkým možnostiam Slovensko
zostane jedinou krajinou visegrádskej štvorky, ktorá nebude mať veľvyslanectvo v Singapure.
Fungujú tam ambasády Maďarska a Poľska, čoskoro pribudne rovnaká diplomatická misia
Česka. „Existencia veľvyslanectva alebo inej formy zastúpenia štátu pomáha nielen politickej,
ale hlavne ekonomickej spolupráci,“ zdôraznil Peter Mihók, predseda SOPK.
pravda.sk
Slovensko nevie využiť význam ázijského tigra
Tá istá téma aj na webe denníka: Singapur je v juhovýchodnej Ázii vstupnou bránou do
veľkého biznisu, Slovensku sa však nechce vyrobiť si dôležitý kľúč do nej. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.

