SOPK v médiách
marec 2016
1. 3. 2016
TASR
>> SOPK: Pred novou vládo stoja viaceré výzvy <<
Agentúrna správa o zasadaní zhromaždenia delegátov Bratislavskej RK SOPK. Citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SOPK: Pred novou vládo stoja viaceré výzvy <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.
aktuality.sk
>> Pred novou vládou stoja viaceré výzvy, tvrdia členovia SOPK <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
4. 3. 2016
Mot`or; 02/2016
>> Certifikovaní zamestnávatelia prichádzajú s ponukou učebných miest <<
Téma: Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu vstupujú do nového
roka s aktualizovanými počtami podnikov po certifikácii, ktoré sú spôsobilé poskytovať praktické
vyučovanie v rámci systému duálneho vzdelávania (SDV) na školský rok 2016/2017.
V zozname zamestnávateľských organizácií uvedená aj SOPK.
6. 3. 2016
TASR
>> P. Mihók: Dôležité je zostaviť vládu národnej zodpovednosti <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR – komentár k výsledku parlamentných volieb.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> P. Mihók: Dôležité je zostaviť vládu národnej zodpovednosti <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> P. Mihók: Dôležité je zostaviť vládu národnej zodpovednosti <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.
+ foto predsedu SOPK
openiazoch.zoznam.sk
>> Dôležité je zostaviť vládu národnej zodpovednosti <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
7. 3. 2016
Hospodárske noviny
>> Firmy oznámkovali vládu: podniká sa stále ťažko <<
Celá strana denníka venovaná ekonomickému prieskumu SOPK, ktorý bol prezentovaný na konferencii
koncom januára.

Pravda
>> Politický pat môže mať ekonomické následky <<
Téma: Prekvapujúca patová situácia pri zostavovaní budúcej vlády vynára nové ekonomické otázky. Po
voľbách ekonómovia očakávali od vlády dodatočné opatrenia na ďalšie znižovanie deficitu verejných
financií aj štátneho dlhu.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> TRENČÍN: SOPK chce zvýšiť vplyv podnikateľov pri vytváraní zákonov <<
Agentúrna správa zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Trenčianskej RK SOPK, citovaný predseda
predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Boris Paulen.
openiazoch.zoznam.sk
>> SOPK chce zvýšiť vplyv podnikateľov pri vytváraní zákonov <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaný predseda predstavenstva Trenčianskej
RK SOPK Boris Paulen.
8. 3. 2016
TASR
>> P. MIHÓK: Najväčším problémom podnikateľského prostredia je výkon súdnej moci <<
Agentúrna správa zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Trenčianskej RK SOPK, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> MIHÓK: Najväčším problémom podnikateľov je výkon súdnej moci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) zo zasadnutia zhromaždenia delegátov
Trenčianskej RK SOPK, uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
+ foto predsedu SOPK
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> MIHÓK: Najväčším problémom podnikateľov je výkon súdnej moci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) zo zasadnutia zhromaždenia delegátov
Trenčianskej RK SOPK, uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
>> Najväčším problémom podnikateľského prostredia je výkon súdnej moci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) zo zasadnutia zhromaždenia delegátov
Trenčianskej RK SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
netky.sk
>> Mihók: Najväčším problémom podnikateľského prostredia je výkon súdnej moci <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) zo zasadnutia zhromaždenia delegátov
Trenčianskej RK SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Rádio Regina BA, 15.00 hod., Správy RTVS
>> Trenčianska regionálna komora SOPK označila uplynulý rok za nie jednoduchý, ale predsa
úspešný <<
Vyjadrenia predsedu predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Borisa Paulena po zasadnutí
zhromaždenia delegátov Trenčianskej Rk SOPK.
TASR
>> P. MIHÓK: SOPK požiada vládu o novelizáciu zákona o odbornom vzdelávaní <<
Agentúrna správa TASR zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
Citovaní predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SOPK požiada vládu o novelizáciu zákona o odbornom vzdelávaní <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Žilinskej RK
SOPK, uverejnená na jej spravodajskom portále.
Citovaní predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> SOPK požiada vládu o novelizáciu zákona o odbornom vzdelávaní <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Žilinskej RK
SOPK, uverejnená na jej spravodajskom portále.
Citovaní predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
+ foto predsedu SOPK
TA3, 18.30 hod. Hlavné správy
>> SOPK o možnej budúcej vláde <<
Téma: Výsledky parlamentných volieb hodnotia nielen politici, ale aj ekonómovia, Slovenská obchodná a
priemyselná komora sa pred voľbami stretla so zástupcami väčšiny politických strán, ktoré sa dostali do
parlamentu. Na to, ako podnikatelia vnímajú výsledky volieb a možnosti povolebného usporiadania, sme
sa spýtali predsedu komory.
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
Rádio Expres, 17.00 hod., Infoexpres
>> Podnikatelia očakávajú od novej vlády nižšie dane <<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
9. 3. 2016
TASR
>> P. MIHÓK: Dopravnú infraštruktúru tvoria okrem diaľnic aj cesty I. a II. triedy<<
Agentúrna správa TASR zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
Citovaní predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SOPK Dopravnú infraštruktúru tvoria okrem diaľnic aj cesty I. a II. triedy <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Žilinskej RK
SOPK, uverejnená na jej spravodajskom portále.
Citovaní predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> SOPK Dopravnú infraštruktúru tvoria aj cesty I. a II. triedy <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca) zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Žilinskej RK
SOPK, uverejnená na jej spravodajskom portále.
Citovaní predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
+ foto predsedu SOPK
TASR
>> Bratislavská regionálna komora SOPK plánuje misie do Srbska, Ruska a Dánska <<
Plány Bratislavskej RK SOPK na tento rok. Citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Bratislavská komora SOPK plánuje misie do Srbska, Ruska a Dánska <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný
riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Bratislavská komora SOPK plánuje misie do Srbska, Ruska a Dánska <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále. Citovaný
riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán.

netky.sk
>> Bratislavská regionálna komora SOPK plánuje misie do Srbska, Ruska a Dánska <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), citovaný riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj
Majtán.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR) – zaradenie: Školský servis
>> SOPK požiada vládu o novelizáciu zákona o odbornom vzdelávaní <<
Agentúrna správa TASR uverejnená v jej spravodajskom servise deň predtým, tentoraz uverejnená
v špecializovanom školskom servise na spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter Mihók po
zasadnutí zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
Rádio Košice, 10.00 hod., Správy
>> Slovenská obchodná komora požiada o novelu zákona <<
Tá istá téma ako predchádzajúca agentúrna správa, vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka po
zasadnutí zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.
Roľnícke noviny
>> Problémom je súdna moc <<
Agentúrna správa TASR uverejnená v jej spravodajskom servise deň predtým, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók po zasadnutí zhromaždenia delegátov Trenčianskej RK SOPK.
11. 3. 2016
mytvorimehospodarstvo.sk
>> Slovenská franchisingová asociácia sa stala členom SOPK <<
Téma: Slovenská franchisingová asociácia bola prijatá za riadneho člena Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory. Na pracovnom stretnutí prezidenta SFA Jozefa Šétaffyho a riaditeľa Bratislavskej
regionálnej komory SOPK Juraja Majtána boli konkrétne rozdiskutované možnosti spolupráce medzi
oboma inštitúciami s cieľom podporiť a rozšíriť aktivity oboch inštitúcií, so zohľadnením možných
synergických efektov pri tejto spolupráci.
12. 3. 2016
TASR
>> O. Világi je naďalej na čele Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory <<
Agentúrna správa TASR. Slovensko-maďarská obchodná a preimyselná komora funguje pod gesciou
SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
>> O. Világi je naďalej na čele Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca).
konzervativnyvyber.sk
>> Oszkár Világi zostáva na čele Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca).
14. 3. 2016
Žilinské noviny
>> Žilinský kraj je v rámci podnikania úspešný <<
Téma: V roku 2015 sa Žilinská RK SOPK zaradila medzi špičku v rámci všetkých komôr na Slovensku. A
to nielen z finančného hľadiska, ale aj svojimi aktivitami. Informácie, ktoré odzneli na zhromaždení
delegátov Žilinskej RK SOPK.
Citovaní predseda SOPK Peter Mihók a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Trenčianske noviny
>> Školy musia študenta pripraviť na prax <<
Rozhovor s riaditeľom Trenčianskej RK SOPK Jánom Václavom.

Trenčianske noviny
>> Zhromaždenie delegátov Trenčianskej regionálnej komory SOPK <<
Informácie o zhromaždení delegátov Trenčianskej RK SOPK.
Trenčianske noviny
>> Nemôžeme vychovávať nezamestnaných <<
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom na tému duálne vzdelávanie.
17. 3. 2016
TASR
>> Obchodné komory vítajú konštruktívnosť lídrov strán, žiadajú stabilnú vládu <<
Téma agentúrnej správy: Šéfovia obchodných komôr a zástupcovia podnikateľov oceňujú konštruktívny
prístup politických strán k rokovaniam o zostavení budúcej vládnej koalície. V otvorenom liste ich lídrom to
uvádzajú predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók, predseda Klubu 500
Vladimír Soták, prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Vladimír Slezák a
predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloš Žiak.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Obchodné komory vítajú konštruktívnosť strán, žiadajú stabilnú vládu <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, zmienka
o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
+ foto predsedu SOPK
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Obchodné komory vítajú konštruktívnosť strán, žiadajú stabilnú vládu <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, zmienka
o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
aktualne.sk
>> Nová vláda má prvú vizitku. Podnikatelia a komory k nej zaujali stanovisko <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), zmienka o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
+ foto predsedu SOPK
Považské ECHO
>> Podnikatelia diskutovali aj o zamestnanosti<<
Informácia o Klube SOPK, kde najviac rezonovala otázka kvalifi kovanej sily. Viac ako dvojhodinová
diskusia spojila takmer štyridsiatku diskutujúcich. Organizátorom bola Trenčianska RK SOPK.
19. 3. 2016
mytvorimehospodarstvo.sk
>> Franchising na Slovensku má veľa kvalitných konceptov <<
Profil záujmového združenia – rozhovor s prezidentom Slovenskej franchisingovej asociácie Jozefom
Šétaffym.
Zmienka o tom, že asociácia je členom SOPK.
TASR
>> Hrubé zárobky šičiek a krajčírov sa pohybovali na Slovensku od 392 do 550 eur <<
Agentúrna správa – jedna zo série správ venovaných histórii a súčasnosti odevného priemyslu na
Slovensku.
Citovaný tajomník Sekcie textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK
Ľudovít Mičuda.

24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Hrubé zárobky šičiek a krajčírov sa pohybovali na Slovensku do 550 eur <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
tajomník Sekcie textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK Ľudovít
Mičuda.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Hrubé zárobky šičiek a krajčírov sa pohybovali na Slovensku do 550 eur <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
tajomník Sekcie textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK Ľudovít
Mičuda.
openiazoch.zoznam.sk
>> Hrubé zárobky šičiek a krajčírov sa pohybovali na Slovensku do 550 eur <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), citovaný tajomník Sekcie textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK Ľudovít Mičuda.
sme.sk
>> Šičky a krajčíri zarábajú na Slovensku od 392 do 550 eur <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), citovaný tajomník Sekcie textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK Ľudovít Mičuda.
20. 3. 2016
TASR
>> SOPK: Odevnému priemyslu by pomohla vlastná značka a podpora inovácií <<
Ďalšia zo série agentúrnych správ venovaných odevnému priemyslu na Slovensku. Tentoraz
charakteristika súčasného stavu a perspektívy odvetvia. Citovaný tajomník Sekcie textilného,
odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK Ľudovít Mičuda.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Odevnému priemyslu by pomohla vlastná značka a podpora inovácií <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
tajomník Sekcie textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK Ľudovít
Mičuda.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Odevnému priemyslu by pomohla vlastná značka a podpora inovácií <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
tajomník Sekcie textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK Ľudovít
Mičuda.
TASR
>> SOPK ocenila Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice <<
SOPK udelila kúpeľom Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania pri
príležitosti 20. výročia ich vzniku.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> SOPK ocenila Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SOPK ocenila Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
predseda SOPK Peter Mihók.

22. 3. 2016
Zvolensko-podpolianske noviny
>> Na pracovnom stretnutí v Detve hovorili na tému duálneho vzdelávania <<
Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy firmy Continental Zvolen a zúčastnili sa ho zástupcovia ďalších piatich
strojárskych firiem, s ktorými škola spolupracuje pri odbornej príprave žiakov, zástupcovia zriaďovateľa,
SOPK aj spolupracujúcej SOŠ v Žarnovici.
23. 3. 2016
TASR
>> Cenu za najlepší podnikateľský nápad dostala študentská firma Zeal z Košíc <<
Ocenenie jej udelili na JA veľtrhu podnikateľských talentov 2016 v Bratislave.
Zároveň avízo, že aj tento rok sa na Výročnom zasadnutí SOPK bude udeľovať prestížne ocenenie TOP
študentský tím aplikovanej ekonómie. Pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka bude 19. apríla v
Bratislave ocenený študentský tím Manson z Gymnázia na Školskej ulici 2 v Dubnici nad Váhom za
mimoriadnu tvorivosť, odvahu a podnikavosť.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Cenu za najlepší podnikateľský nápad dostala študentská firma Zeal z Košíc <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, zmienka
o predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi.
29. 3. 2016
Turčianske noviny
>> Čo budú podnikatelia kraja presadzovať u vlády? <<
Téma: Na nedávnom výročnom zhromaždení predstavila Slovenská obchodná a priemyselná komora v
Žiline priority, ktoré bude presadzovať u poslancov župy a parlamentu za Žilinský kraj.
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
Žilinské noviny
>> Čo budú podnikatelia kraja presadzovať u vlády? <<
Téma: Na nedávnom výročnom zhromaždení predstavila Slovenská obchodná a priemyselná komora v
Žiline priority, ktoré bude presadzovať u poslancov župy a parlamentu za Žilinský kraj.
Rozhovor s riaditeľom Žilinskej RK SOPK Jánom Mišurom.
Trenčianske noviny
>> Zasadali krajskí poslanci <<
Z rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Informácia o tom, že v rámci optimalizácie siete stredných škôl schválením Všeobecne záväzného
nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja došlo k zrušeniu Strednej odbornej školy Juraja Ribaya v
Bánovciach nad Bebravou a súčasne schváleniu nástupníckej školy Strednej odbornej školy strojníckej v
Bánovciach nad Bebravou k 1. 9. 2016. Pôvodne mal kraj zámer, aby bol škole uznaný názov
priemyslovka. Ministerstvo školstva tento návrh na základe odporúčania Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory neodsúhlasilo. Strednej odbornej škole strojníckej to však umožní stať sa Centrom
odborného vzdelávania a prípravy (COVP), získať na zriadenie COVP finančné prostriedky, zapojiť sa do
duálneho vzdelávania a poskytnúť zamestnávateľom kvalitne pripravených študentov v nových učebných
odboroch.
Hornonitrianske noviny
>> Zasadali krajskí poslanci <<
Ten istý článok ako v Trenčianskych novinách o rokovaní Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Zmienka o SOPK.
Noviny Stredného Považia
>> Zasadali krajskí poslanci <<
Ten istý článok ako v Trenčianskych a Hornonitrianskych novinách o rokovaní Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmienka o SOPK.

Kysucké noviny
>> Môžu sa pochváliť viacerými novinkami <<
Profil Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.
Informácia o tom, že pozitívnym krokom vpred v rozvoji školy je získanie štatútu Centra odborného
vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku, ktoré jej 18. februára
pridelila Slovenská obchodná a priemyselná komora v Žiline v spolupráci so ŽSK.
30. 3. 2016
TASR
>> Banskobystrická komora SOPK ocení víťazov za inovácie Krištáľovým Merkúrom <<
Agentúrna správa – avízo na zasadnutie valného zhromaždenia Banskobystrickej RK SOPK na druhý deň.
V rámci neho vyhlásia i výsledky súťaže o cenu za inovácie Krištáľový Merkúr 2015.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.
openiazoch.zoznam.sk
>> Banskobystrická komora SOPK ocení víťazov za inovácie Krištáľovým Merkúrom <<
Tá istá agentúrna správa – avízo na zasadnutie valného zhromaždenia Banskobystrickej RK SOPK na
druhý deň. Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.
31. 3. 2016
TASR
>> Obchodné komory V4 žiadajú vládu SR zahrnúť R3 do programového vyhlásenia <<
Agentúrna správa zo stretnutia predstaviteľov obchodných a priemyselných komôr z krajín V4 –
Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska v Martine.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Obchodné komory V4 žiadajú vládu zahrnúť R3 do programového vyhlásenia <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Obchodné komory V4 žiadajú vládu zahrnúť R3 do programového vyhlásenia <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
aktuality.sk
>> Obchodné komory V4 žiadajú slovenskú vládu zahrnúť výstavbu R3 do programového
vyhlásenia <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predchádzajúca), uverejnená na jej spravodajskom portále, citovaný
riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

