SOPK v médiách

máj 2019
2. 5. 2019
Pravda
Čo dalo Slovensku členstvo v Európskej únii
Téma: Anketa pri príležitosti 15. výročia vstupu SR do EÚ
Jeden z respondentov – predseda SOPK Peter Mihók.
„Členstvo SR v Európskej únii nám prinieslo najmä štandardné európske normy, a to nielen v
oblasti ekonomiky, ale aj spoločenského života. Prinieslo stabilitu v politicko-ekonomickej
orientácii SR a možnosť spolurozhodovania v kľúčových európskych a prostredníctvom EÚ aj
v globálnych otázkach. Pätnásť rokov členstva je súčasne výzvou pre náš vlastný príspevok k
lepšej výkonnosti európskej ekonomiky a správnemu nastaveniu priorít posilňujúcich filozofiu
Európy národov, na ochranu vlastných záujmov a presadzovaniu spoločných európskych
hodnôt aj za hranicami Európskej únie.“
pravda.sk
Čo dalo Slovensku členstvo v Európskej únii
Tá istá téma, tá istá anketa, tentoraz na webe dneníka: Anketa pri príležitosti 15. výročia vstupu
SR do EÚ
Jeden z respondentov – predseda SOPK Peter Mihók.

4. 5. 2019
TASR
R. Raši: Ak nechceme zostať montážnou dielňou, musíme sa prispôsobiť trendom
Téma: Digitalizácia, automatizácia a robotizácia nie sú niečím, čo v budúcnosti príde, ale sú už
súčasnosťou slovenskej ekonomiky. Slovensko s počtom viac ako 150 robotov na 10.000
pracovníkov patrí k svetovej špičke, no zároveň je podľa OECD jednou z najohrozenejších
krajín z hľadiska nastupujúceho priemyslu 4.0.
Hlavné myšlienky z vystúpenia vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho
na Zhromaždení delegátov SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
R. Raši: Ak nechceme zostať montážnou dielňou, musíme sledovať trendy
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vystúpenie vicepremiéra pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho na Zhromaždení delegátov SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
R. Raši: Ak nechceme zostať montážnou dielňou, musíme sledovať trendy
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vystúpenie vicepremiéra pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho na Zhromaždení delegátov SOPK.
finweb.hnonline.sk
Slovensko patrí k svetovej špičke v robotizácii, tvrdí Raši
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vystúpenie vicepremiéra pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho na Zhromaždení delegátov SOPK.
ta3.com
Nechceme byť montážnou dielňou. Musíme sa prispôsobiť, upozornil Raši

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vystúpenie vicepremiéra pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho na Zhromaždení delegátov SOPK.
info.sk
Ak nechceme zostať montážnou dielňou, musíme sa prispôsobiť trendom
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vystúpenie vicepremiéra pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho na Zhromaždení delegátov SOPK.
parlamentnelisty.sk
Raši: Ak nechceme zostať montážnou dielňou Európy, toto musí byť pre nás kľúčové
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vystúpenie vicepremiéra pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho na Zhromaždení delegátov SOPK.
pravda.sk
Robotizácia nie je pred dverami, je už súčasťou slovenskej ekonomiky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vystúpenie vicepremiéra pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho na Zhromaždení delegátov SOPK.

6. 5. 2019
Pravda
Robotizácia je už súčasťou ekonomiky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Vystúpenie vicepremiéra pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho na Zhromaždení delegátov SOPK.
finweb.hnonline.sk
Trump sa rozhodol zasiahnuť. A svetové hospodárstvo sa zatriaslo
Téma: Rokovania o obchodnej dohode medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta sa
nevyvíjajú podľa predstáv. Stále nedoriešenou ostáva otázka duševného vlastníctva, povinnosť
zahraničných firiem pri vstupe na čínsky trh vydať svoje technológie čínskym, ale tiež
chýbajúci mechanizmus kontroly. Spísanie finálnej podoby obchodnej dohody tak ostáva
vzdialené ako Peking od Washingtonu.
Z nášho exportu do Číny tvoria automobily až 70 %.
Stanovisko SOPK k téme (Igor Paulíček, Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK).
komentare.sme.sk
Ďalšia hlúposť z Dankovho archívu
Komentár.
Zmienka o SOPK.

7. 5. 2019
SME
Jednotka politickej hanby
Ten istý komentár ako predchádzajúci deň na webe denníka, zmienka o SOPK.
SME
Bločky sú v nezmazateľnom úložisku
Téma: eKasa

Dôležitou súčasťou online registračných pokladníc je takzvané chránené dátové úložisko. Do
neho sa nezmazateľne zapisujú údaje z bločkov, ktoré pokladnica vzápätí odosiela cez internet
finančnej správe. Do úložiska sa automaticky zapisujú akékoľvek údaje, ktoré pokladničný
systém vytlačí cez pripojenú tlačiareň. Môže ísť aj o potvrdenia o platbe kartou, skladové
príjemky a výdajky, tovarové štítky či faktúry, závisí to od možností konkrétneho
pokladničného systému. Musia sa tam zapisovať aj neplatné pokladničné doklady, ale tiež
údaje, ktoré sa nevyhnutne netlačia – napríklad zaevidovanie vkladu alebo výberu hotovosti do
peňažnej zásuvky.
Informácia o tom, že za ukladanie dát v chránenom úložisku v pokladnici sa vyslovila aj SOPK.
ekonomika.sme.sk
eKasa: Čo je chránené úložisko, koľko stojí a prečo ho treba
Tá istá téma, ten istý článok, tentoraz na webe denníka: eKasa, informácia o tom, že za
ukladanie dát v chránenom úložisku v pokladnici sa vyslovila aj SOPK.
Hospodárske noviny
Trump tlačí na Peking. Jeho kroky ohrozujú aj Slovensko
Téma: Rokovania o obchodnej dohode medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta sa
nevyvíjajú podľa predstáv. Stále nedoriešenou ostáva otázka duševného vlastníctva, povinnosť
zahraničných firiem pri vstupe na čínsky trh vydať svoje technológie čínskym, ale tiež
chýbajúci mechanizmus kontroly.
Z nášho exportu do Číny tvoria automobily až 70 %.
Stanovisko SOPK k téme (Igor Paulíček, Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK).
finweb.hnonline.sk
Trump tlačí na Peking. Jeho kroky ohrozujú aj Slovensko
Tá istá téma, ten istý článok, tentoraz na webe denníka: Rokovania o obchodnej dohode medzi
USA a Čínou, vplyv na Slovensko, stanovisko SOPK k téme (Igor Paulíček, Útvar
medzinárodnej spolupráce SOPK).

9. 5. 2019
TASR
Kultúra: V Bratislave si pripomenuli 160. výročie narodenia A. Stodolu
Téma: Bratislava sa stala jedným z miest, v ktorom si pripomenuli 160. výročie narodenia
slovenského fyzika, technika, zakladateľa parných a plynových turbín a učiteľa Alberta
Einsteina Aurela Stodolu. Oslavy sa začali ešte minulý rok v švajčiarskom Zürichu a
pokračovali na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach, v Košiciach, v Liptovskom Mikuláši a
v Žiline.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók (pozn. SOPK bola spoluorganizátorom konferencie
v Bratislave).
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
V Bratislave si pripomenuli 160. výročie narodenia A. Stodolu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Konferencia v Bratislave pri príležitosti osláv 160.
výročia narodenia Aurela Stodolu, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hnonline.sk
Aurel Stodola, ktorý učil aj Alberta Einsteina, sa stáva technickou ikonou Slovenska

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Konferencia v Bratislave pri príležitosti osláv 160.
výročia narodenia Aurela Stodolu, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
hnonline.sk
Bratislava si pripomenula vedca Aurela Stodolu. Učil aj Alberta Einsteina
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Konferencia v Bratislave pri príležitosti osláv 160.
výročia narodenia Aurela Stodolu, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
Aktualizovaná a doplnená správa.
RTVS (Slovenský rozhlas, popoludňajšie vysielanie)
160. výročie narodenia fyzika a technika Aurela Stodolu
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/195090/160-vyrocie-narodenia-fyzika-a-technika-aurelastodolu

Jeden z respondentov – predseda SOPK Peter Mihók.

10. 5. 2019
vedanadosah.sk
Konferencia k 160. výročiu narodenia Aurela Stodolu v Bratislave
Téma: Aurel Stodola
Informácia o tom, že na konferencii v Bratislave pri príležitosti osláv 160. výročia narodenia
Aurela Stodolu sa okrem iných zúčastnil aj predseda SOPK Peter Mihók.

11. 5. 2019
RTVS (Slovenský rozhlas, popoludňajšie vysielanie)
160. výročie narodenia fyzika a technika Aurela Stodolu
Jeden z respondentov – predseda SOPK Peter Mihók.
blog.sme.sk
„SVK-skóre“ A. Einstein vs. A. Stodola – 96 : 19!, I.
Téma blogu: Pri príležitosti osláv 160. výročia narodenia Aurela Stodolu prezentoval ich
švajčiarsky spoluorganizátor Miroslav Šuvada údaj, že kým meno Alberta Einsteina pozná 96
% Slovákov, o rodákovi Aurelovi Stodolovi niečo vie len 19 % z nich.
Informácia o priebehu osláv v Košiciach a zmienka o tom, že na slávnostnej akadémii sa
zúčastnili aj zástupcovia SOPK.

13. 5. 2019
Magazín stavebné stroje a mechanizácia
Česko-Slovenské podnikateľské fórum v Žiline
Téma: Dňa 9. apríla 2019 sa konalo v hoteli Holiday Inn v Žiline v rámci PROPED (projekt
ekonomickej diplomacie) Česko-Slovenské podnikateľské fórum. Na akcii sa zúčastnili
zástupcovia 21 českých firiem a 20 slovenských firiem, čo predstavovalo viac než 60 osôb.
Tohtoročné podnikateľské fórum nadviazalo na Česko-Slovenské ekonomické fórum v Žiline
zo 4. júna 2018 pri príležitosti 100. výročia spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Hlavnými organizátormi tohtoročného fóra boli Veľvyslanectvo ČR v Bratislave a Žilinská
RK SOPK.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.

Magazín stavebné stroje a mechanizácia
Tunel Korbeľka na E50/D1/R3. Ekologické a ekonomické barbarstvo
Téma: Podnikatelia a verejnosť chcú diaľnicu aj vodu. Pri klimatických zmenách je šanca na
úseku Turany – Hubová mať oboje alebo sa vyvolá deštrukcia zásob vody a financií.
Autorský text riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
blog.sme.sk
Pocta Švajčiarov prof. Aurelovi Stodolovi v Liptovskom Mikuláši 2019, I.
Téma blogu: Priebeh osláv v rodnom meste Aurela Stodou, v Liptovskom Mikuláši. 8. mája
2019 využila švajčiarska folklórna skupina Alphorngruppe Kaiten a p. M.Šuvada, na svojom
propagačnom turné po Slovensku – o Aurelovi Stodolovi (160. výročie narodenia) – príležitosť
vzdať úctu jeho pamiatke v rodnom Liptovskom Mikuláši.
Zmineka o tom, že oslavy v Bratislave (9.5.2019) sa konali pod patronátom SOPK a SPP.

14. 5. 2019
Slovenka
Vynálezca, ktorého obdivoval Einstein
Téma: Oslavy 160. výročia narodenia Aurela Stodolu v Bratislave
Informácia o tom, že konferenciu v Bratislave zastrešila SOPK, citovaný predseda SOPK
Peter Mihók.
Dvojstrana v týždenníku

16. 5. 2019
Hospodárske noviny
Razil cestu, ktorou majú ísť naše školy
Téma: Oslavy 160. výročia narodenia Aurela Stodolu v Bratislave
Na polovici novinovej strany zaznamenaný priebeh konferencie vrátane citácií predsedu
SOPK Petra Mihóka.
hnonline.sk
Razil cestu, ktorou by sa malo uberať naše školstvo
Tá istá téma, ten istý článok, tentoraz na webe denníka: Priebeh konferencie v Bratislave pri
príležitosti osláv 160. výročia narodenia Aurela Stodolu, citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
TASR
Memorandum o výstavbe diaľnic na európskych koridoroch TEN-T prijali v Žiline
Téma: Memorandum o koordinovanej spolupráci pri príprave a presadzovaní priorít vo
výstavbe diaľnic súvisiacich s dopravou v SR, ČR a EÚ v rámci európskych koridorov TEN-T
prijalo vo štvrtok v Žiline zhruba 100 účastníkov na medzinárodnej konferencii „SlovenskoČesko križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov“.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura. Podľa neho predstavitelia obchodných,
priemyselných, hospodárskych komôr a združení SR, ČR, obcí a miest žiadajú v memorande
exekutívu a autority SR, ČR a EK prioritne realizovať výstavbu úsekov diaľnic koridorov TENT.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Memorandum o výstavbe diaľnic na európskych koridoroch TEN-T prijali v Žiline

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Memorandum o koordinovanej spolupráci pri príprave
a presadzovaní priorít vo výstavbe diaľnic súvisiacich s dopravou v SR, ČR a EÚ v rámci
európskych koridorov TEN-T, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Memorandum o výstavbe diaľnic na európskych koridoroch TEN-T prijali v Žiline
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Memorandum o koordinovanej spolupráci pri príprave
a presadzovaní priorít vo výstavbe diaľnic súvisiacich s dopravou v SR, ČR a EÚ v rámci
európskych koridorov TEN-T, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
TASR
Dôveru v obchodné arbitrážne konania môžu navrátiť najmä rozhodcovia
Téma: Obchodná arbitráž by mala byť na Slovensku vnímaná ako štandardný a dôveryhodný
nástroj riešenia sporov, ktorý je v mnohých prípadoch výhodnejší ako všeobecné súdy. Dôveru
podnikateľov v arbitrážne konania však môžu navrátiť najmä rozhodcovia, povedal pri otvorení
konferencie Richard DeWitt Arbitration Conference člen správnej rady Americkej obchodnej
komory (AmCham) v SR Martin Magál.
Na Slovensku bolo do roku 2016 niekoľko stoviek arbitrážnych súdov. 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.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Dôveru v obchodné arbitrážne konania môžu navrátiť najmä rozhodcovia
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Rozhodcovské súdy, rozhodcovské konanie
a podnikatelia, zmienka o tom, že funguje tiež Rozhodcovský súd SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Dôveru v obchodné arbitrážne konania môžu navrátiť najmä rozhodcovia
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Rozhodcovské súdy, rozhodcovské konanie
a podnikatelia, zmienka o tom, že funguje tiež Rozhodcovský súd SOPK.

17. 5. 2019
blog.sme.sk
Oslava 160. výročia narodenia Aurela Stodolu v Bratislave 9.5.2019, I.
Téma blogu: Aurel Stodola a priebeh konferencie v Bratislave
Zmienka o tom, že s príhovorom vystúpil okrem iných aj predseda SOPK Peter Mihók.

20. 5. 2019
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
O slovenskej realite a o obchádzaní potrieb občanov
Téma: Diskusia NEF Hospodárskeho klubu a čiastkové výsledky tradičných ankiet
Hospodárskeho klubu na www.hospodarskyklub.sk 20. mája 2019 o 11. h
Kategória: 5. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti –
informácia, že jedným z nominovaných je predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
O slovenskej realite a o obchádzaní potrieb občanov

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Diskusia NEF Hospodárskeho klubu a čiastkové
výsledky tradičných ankiet Hospodárskeho klubu, informácia, že jedným z nominovaných 5.
ročníka ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti je predseda
SOPK Peter Mihók.

21. 5. 2019
dobrenoviny.sk
O slovenskej realite a o obchádzaní potrieb občanov
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Diskusia NEF Hospodárskeho klubu a čiastkové
výsledky tradičných ankiet Hospodárskeho klubu, informácia, že jedným z nominovaných 5.
ročníka ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti je predseda
SOPK Peter Mihók.
TASR
NR SR: Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu sa stane Ján Ilavský
Téma: Voľba ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu.
Informácia o tom, že parlament ešte v decembri 2018 v tajnej voľbe zvolil troch členov Rady,
medzi nimi aj Miroslava Masarika z SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu sa stane Ján Ilavský
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu,
informácia o tom, že jedným z troch zvolených členov ešte v decembri 2018 je Miroslav
Masarik z SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu sa stane Ján Ilavský
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu,
informácia o tom, že jedným z troch zvolených členov ešte v decembri 2018 je Miroslav
Masarik z SOPK.
ekonomika.sme.sk
Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu sa stane Ján Ilavský
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu,
informácia o tom, že jedným z troch zvolených členov ešte v decembri 2018 je Miroslav
Masarik z SOPK.
pravda.sk
Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu sa stane Ján Ilavský
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu,
informácia o tom, že jedným z troch zvolených členov ešte v decembri 2018 je Miroslav
Masarik z SOPK.
hlavnespravy.sk
Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu sa stane Ján Ilavský
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu,
informácia o tom, že jedným z troch zvolených členov ešte v decembri 2018 je Miroslav
Masarik z SOPK.

22. 5. 2019
dobrenoviny.sk
Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu sa stane Ján Ilavský
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu,
informácia o tom, že jedným z troch zvolených členov ešte v decembri 2018 je Miroslav
Masarik z SOPK.

23. 5. 2019
Pravda
Vzťahy Slovenska s Ruskom
Téma: Slovensko zastáva mäkký postoj k sankciám Európskej únie namiereným proti Rusku.
Na summitoch v Bruseli síce opakovane súhlasíš predĺžením ich platnosti (s vysvetlením, že
nechce narúšať jednotu EÚ), ale nevidí v nich zmysluplnosť.
Napriek sankciám sa rozvíja obchod medzi Ruskom a Slovenskom. V apríli 2018 sa v
Bratislave uskutočnilo spoločné rokovanie predstaviteľov SOPK a Obchodnej a priemyselnej
komory Ruskej federácie; v tomto formáte to bola vôbec prvá návšteva ruských biznismenov
od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. SOPK poukazovala na údaj, že v roku 2016 sa
zvýšil slovenský vývoz do Ruska takmer o 30 %, dosiahol 585 mil. €. Najväčšiu položku tvorili
autá (až 40 %). Na druhej strane je Rusko tretí najvýznamnejší partner v oblasti zahraničného
obchodu Slovenska.
pravda.sk
Politicko-ekonomické vzťahy Slovenska s Ruskom
Tá istá téma, ten istý článok, tentoraz na webe denníka: Sankcie EÚ voči Rusku a hospodárske
vzťahy SR a Ruska. Pripomienka, že pred rokom, v apríli 2018 sa uskutočnila vôbec prvá
návšteva ruských biznismenov pod hlavičkou Obchodnej a priemyselnej komory Ruskej
federácie v Bratislave od vzniku samostatnej SR – na pozvanie SOPK.

24. 5. 2019
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Diskusia o háklivých otázkach slovenského aj medzinárodného života
Téma: Májové 122. riadne zhromaždenie NEF Hospodársky klub
Informácia o tom, že predseda SOPK Peter Mihók vystúpil s príspevkom na tému
vlastenectvo.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
Diskusia o háklivých otázkach slovenského aj medzinárodného života
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Májové 122. riadne zhromaždenie NEF Hospodársky
klub, informácia o tom, že predseda SOPK Peter Mihók vystúpil s príspevkom na tému
vlastenectvo.
dobrenoviny.sk
Diskusia o háklivých otázkach slovenského aj medzinárodného života
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Májové 122. riadne zhromaždenie NEF Hospodársky
klub, informácia o tom, že predseda SOPK Peter Mihók vystúpil s príspevkom na tému
vlastenectvo.

TASR
Poprad: Slávnu terakotovú armádu uvidia návštevníci Tatranskej galérie
Téma: V Tatranskej galérii v Poprade bude od soboty 25. mája sprístupnená nová výstava, pod
Tatry priviezli v týchto dňoch viac ako 50 sôch terakotovej armády. Tá je súčasťou veľkého
komplexu hrobky prvého zjednotiteľa Číny – cisára Čchin Š'-chuang-tiho.
Organizátormi výstavy sú Govin Group, s.r.o., Praha, Tatranská galéria za podpory
Prešovského samosprávneho kraja, mesta Poprad a Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Slávnu terakotovú armádu uvidia návštevníci Tatranskej galérie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Výstava viac ako 50 sôch slávnej terakotovej armády
v Tatranskej galérii v Poprade. Informácia o tom, že organizátormi výstavy sú Govin Group,
s.r.o., Praha, Tatranská galéria za podpory Prešovského samosprávneho kraja, mesta Poprad a
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
Slávnu terakotovú armádu uvidia návštevníci Tatranskej galérie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Výstava viac ako 50 sôch slávnej terakotovej armády
v Tatranskej galérii v Poprade. Informácia o tom, že organizátormi výstavy sú Govin Group,
s.r.o., Praha, Tatranská galéria za podpory Prešovského samosprávneho kraja, mesta Poprad a
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
dobrenoviny.sk
Slávnu terakotovú armádu uvidia návštevníci Tatranskej galérie
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Výstava viac ako 50 sôch slávnej terakotovej armády
v Tatranskej galérii v Poprade. Informácia o tom, že organizátormi výstavy sú Govin Group,
s.r.o., Praha, Tatranská galéria za podpory Prešovského samosprávneho kraja, mesta Poprad a
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

25. 5. 2019
Slovenské Národné Noviny
Aurel Stodola medzinárodne
Téma: Bratislava sa nedávno stala jednou z miest, kde sme si pripomenuli sto šesťdesiate
výročie narodenia slovenského fyzika, technika, zakladateľa parných a plynových turbín a
učiteľa Alberta Einsteina Aurela Stodolu. Spomienky sa začali ešte minulý rok v švajčiarskom
Zürichu a pokračovali na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach, v Košiciach, v Liptovskom
Mikuláši a v Žiline.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók z jeho vystúpenia na konferencii v Bratislave.

27. 5. 2019
The Slovak Spectator
Are Slovakia´s anti-bureaucratic packages simply a consolation?
Téma: Antibyrokratické opatrenia vlády a ich hodnotenie z pohľadu podnikateľov
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.

28. 5. 2019
Hospodárske noviny
Neférové zvýhodňovanie firiem na trhu neobstojí
Téma: Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Na polovici novinovej strany info o súťaži + anketa s predstaviteľmi 5 firiem, ktoré získali
Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
finweb.hnoline.sk
Neférové zvýhodňovanie firiem na trhu neobstojí
Tá istá téma, ten istý článok, tentoraz na webe denníka: Veľká cena SOPK za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní, anketa s firmami, ktoré získali čestné uznanie.
Žilinský večerník
Memorandum o výstavbe diaľnic na európskych koridoroch Ten-T prijali v Žiline
Téma: Reprezentanti podnikateľov, investorov, miest a obcí žiadajú ministerstvá a Európsku
komisiu, aby urýchlili procesy s prípravou výstavby diaľnic pri rešpektovaní ekonomickej
efektívnosti a ochrany zásob podzemnej pitnej vody – ekológia. Ide o diaľnicu Turany –
Hubová s variantom bez tunela Korbeľka, R6 z Púchova do Zlína a tunel Višňové na trase Praha
– Zlín – Martin – Košice, ktorú už pred 83 rokmi naplánoval podnikateľ Baťa.
Autorský text riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
mypovazska.sme.sk
Spája ich spoločný cieľ
Téma: Predstavitelia mesta Považská Bystrica, podnikatelia a zástupcovia SOPK zorganizovali
spoločné stretnutie. Cieľom komorového dňa bolo vysvetliť pozvaným účastníkom, čím sa
SOPK zaoberá a akým spôsobom môže byť pre nich užitočná svojím informačným servisom.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Jozef Kašuba.
Noviny Stredného Považia
Spája ich spoločný cieľ
Tá istá téma, ten istý článok: Stretnutie predstaviteľov mesta Považská Bystrica, podnikateľov
a zástupcov SOPK, citovaný podpredseda Predstavenstva Trenčianskej RK SOPK Jozef
Kašuba.

