SOPK v médiách
október 2015
1. 10. 2015
TASR
>> Voľba predsedu Svetovej komorovej federácie sa uskutoční dnes, kandiduje P. Mihók <<
Avízo na zasadnutie Generálnej rady Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory
v Bratislave, kde jedným z bodov programu je voľba predsedu federácie na ďalšie tri roky. Info o tom, že
jediným kandidátom je predseda SOPK Peter Mihók.
Tiež sumár zasadnutia Výkonného výboru Setovej komorovej federácie, ktoré sa uskutočnilo deň predtým.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Dnes sa uskutoční voľba predsedu Svetovej komorovej federácie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, info o tom, že
jediným kandidátom na post predsedu Svetovej komorovej federácie je predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Dnes sa uskutoční voľba predsedu Svetovej komorovej federácie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, info o tom, že
jediným kandidátom na post predsedu Svetovej komorovej federácie je predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu Svetovej komorovej federácie <<
Agentúrna správa o tom, že predseda SOPK Peter Mihók bol na zasadaní Generálnej rady Svetovej
komorovej federácie v Bratislave opätovne zvolený za jej predsedu. Nové trojročné funkčné obdobie
začína plynúť od 1. januára 2016.
Tiež info o tom, že prítomných prišiel pozdraviť aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý vyzdvihol
skutočnosť, že vrcholné rokovanie sa koná práve v Bratislave. Ocenil úlohu, ktorú obchodné a priemyselné
komory zohrávajú pri formulovaní hospodárskej politiky nielen v národnom, ale aj celosvetovom meradle
za účinnej pomoci práve Svetovej komorovej federácie. V tejto súvislosti pripomenul aj veľmi dobrú a
podnetnú spoluprácu slovenskej exekutívy so SOPK
openiazoch.zoznam.sk
>> Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu Svetovej komorovej federácie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá), info o tom, že predseda SOPK Peter Mihók bol na
zasadaní Generálnej rady Svetovej komorovej federácie v Bratislave opätovne zvolený za jej predsedu.
aktualne.sk
>> Fico: V prípade migrantov nám hrozí veľké bezpečnostné riziko <<
Správa z vystúpenia predsedu vlády Roberta Fica na zasadnutí Generálnej rady Svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Bratislave. Info o tom, že federáciu ďalšie tri roky povedie
opäť predseda SOPK Peter Mihók.
noviny.sk
>> Bratislava hostila podnikateľov z celého sveta, aby tu zvolili nového šéfa <<
Téma: V hlavnom meste sa stretli zástupcovia najvýznamnejšej svetovej podnikateľskej organizácie. „Táto
štruktúra reprezentuje 12 000 obchodných a priemyselných komôr vo svete. To je niekoľko desať miliónov
firiem a niekoľko sto miliónov zamestnancov,“ povedal predseda World Chambers Federation Peter
Mihók.
Info o tom, že Petra Mihóka zvolili po druhý raz na predsedu Svetovej komorovej federácie.
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JOJ, 19.30 hod., Noviny TV JOJ
>> Podnikateľská špička a premiér <<
Téma: zasadnutie Generálnej rady Svetovej komorovej federácie v Bratislave.
Citovaný predseda federácie Peter Mihók: „Táto štruktúra reprezentuje dvanásťtisíc obchodných a
priemyselných komôr vo svete. To je niekoľko desať miliónov firiem a niekoľko sto miliónov zamestnancov.
My máme svojho reprezentanta v OSN, čo málokto vie.“
Info o tom, že Petra Mihóka zvolili po druhý raz na predsedu Svetovej komorovej federácie.
Peter Mihók: „A od prvého januára budem pokračovať ešte tri roky vo funkcii na predsedu Svetovej
komorovej federácie.“
2. 10. 2015
finweb.hnonline.sk
>> Peter Mihók ostáva na čele Svetovej komorovej federácie <<
V Bratislave včera prvýkrát zasadala Generálna rada Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory. Okrem rokovaní o problémoch vo svetovom obchode si účastníci zvolili aj svojho
predsedu, ktorým sa stal opäť predseda SOPK Peter Mihók. Na svoje druhé trojročné funkčné obdobie
tento Slovák nastúpi od začiatku roku 2016.
Hospodárske noviny
>> Peter Mihók ostáva na čele Svetovej komorovej federácie <<
Ten istý článok ako na webe denníka. Info o tom, že za predsedu Svetovej komorovej federácie bol opäť
zvolený predseda SOPK Peter MIhók.
5. 10. 2015
Hospodárske noviny (Zaradenie: Áno Nemecko)
>> Nemecko ako skvelá biznis destinácia. Aj pre Slovákov <<
Téma: Nemeckých firiem u nás je mnoho. Nájdu sa však aj také, ktoré prerazili na nemeckom trhu.
Slovenskí podnikatelia majú najväčší potenciál uspieť v službách. Konkrétne ide o financovanie, prenájom
a podnikateľské služby. Ďalej je to výrobný priemysel, obchod, ohostinstvo, ale aj doprava či stavebníctvo.
V rámci témy sa mapujú jednotlivé odvetvia a tiež regióny v Nemecku, kde majú slovenskí podnikatelia
šancu uspieť.
Súčasťou je aj prehľad slovenských firiem, ktoré pôsobia v Nemecku. Ako zdroj informácií je uvedená
SOPK.
Trenčianske noviny, 39/2015
>> Silný zamestnávateľ regiónu Považia <<
Profil strojárskej firmy HF NaJUS, a. s., ktorá má viac ako 78-ročnú tradíciu v oblasti vývoja a výroby
náradia, nástrojov, špeciálnych strojov a konštrukcii.
Info o tom,že spoločnosť v tomto školskom roku 2015/2016 vytvára u seba pracoviská praktického
vyučovania a v odboroch obrábač kovov, mechanik – mechatronik, mechanik – nastavovač a mechanik
strojov a zariadení získala po certifikácii Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorovu
Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v týchto odboroch ako jedna z prvých
spoločností v republike.
9. 10. 2015
Korzár
>> Spolupráca s Američanmi podnikateľov láka <<
Téma: Podobne ako všetci jej predchodcovia navštívi primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH)
americké partnerské mesto Pittsburgh. Očakáva konkrétne výsledky, ktoré majú mať podobu spolupráce
podnikateľského a akademického sektora. V štvorčlennej delegácii z Prešova bude okrem primátorky a
odbornej referentky aj zástupca SOPK a prorektorka Prešovskej univerzity.
Prešov je partnerom Pittsburgu od roku 2002. Odvtedy toto mesto v americkej Pennsylvánii navštívili
všetci primátori.
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korzar.sme.sk
>> Prešovskí podnikatelia hľadajú možnosti spolupráce s Američanmi <<
Tá istá správa ako v ten istý deň uverejnená v printovom vydaní Korzára. Zmienka o tom, že na ceste do
Pittsburghu sa zúčastní aj zástupca SOPK.
12. 10. 2015
aktuality.sk
>> Pomôžu utečenci slovenskej ekonomike? Zväzy a zamestnávatelia sú skeptickí <<
Téma: Môžu byť z utečencov stavbári, farmári, strojári či robotníci, ktorí pomôžu Slovensku? Kritika, že
pracovnej sily ubúda a na niektoré miesta chýbajú ľudia, sa na prvý pohľad zdá opodstatnená. Či ju
dokážu vyriešiť imigranti, odpovedali zväzy, ktoré odvetvia zastupujú.
SOPK pripomína, že skôr, než utečencov zamestnáme, treba vedieť, čo sú zač. „Príde mi zvláštne, že keď
emigrovali ľudia zo Slovenska po roku 1968, brali si so sebou vysokoškolské diplomy, aby ukázali, že
môžu byť prínosom pre krajinu. Sem prídu ľudia, ktorí nemajú ani občiansky preukaz, nevedia poriadne
povedať, kedy a kde sa narodili,“ vyjadril sa predseda SOPK Peter Mihók.
Zástupca záujmov podnikateľov pripúšťa, že medzi nimi môžu byť aj ľudia, ktorí predstavujú potenciál a
mohli by pracovať v súkromnej sfére.
13. 10. 2015
TASR
>> SOPK: Predstavenstvo podporuje pozíciu vlády ohľadom migrácie <<
Členovia Predstavenstva SOPK sa počas dnešného zasadania v Trnave stretli s ministrom zahraničných
vecí a európskych záležitostí a podpredsedom vlády SR Miroslavom Lajčákom. Diskutovali s ním na tému
vývoj migrácie do Európy a jej zložité ekonomické dôsledky.
Predstavenstvo vyjadrilo podporu pozícii vlády SR týkajúcej sa migrácie na európskom kontinente.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Predstavenstvo SOPK podporuje pozíciu vlády ohľadom migrácie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Predstavenstvo SOPK podporuje pozíciu vlády ohľadom migrácie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe.
TASR
>> VYJADRENIE MZVaEZ: Minister M. Lajčák s vedením SOPK o migračnej kríze a... <<
O ekonomickej diplomacii, podpore vlády pre podnikateľské aktivity v zahraničí ale aj o príčinách a
dôsledkoch migračnej krízy diskutoval v utorok v Trnave podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák s členmi predstavenstva a dozornej rady SOPK.
14. 10. 2015
webnoviny.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry SITA
>> Aj automobilky budú v Trnave hľadať ľudí <<
Téma: Najväčším strašiakom personalistov v automobilovom segmente je kvalita zamestnancov + avízo
na pracovný veľtrh Práca a Kariéra, ktorý bude hľadať za Spoločnosť ConsultSK Slovakia organizuje
veľtrh Práca a Kariéra 2015 v spolupráci s úradom práce v Trnave. Výstava Podnikanie a Franchising je
organizovaná v spolupráci s SOPK. Partnerom oboch podujatí je mesto Trnava.
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Beauty & Woman, 10/2015
>> Krásy Slovenska v slnečnom zimnom počasí <<
Článok o tretej výstave Filipa Kuliseva v Monaku, ktorá na rozdiel od prvých dvoch realizovaných v
spolupráci s Nadáciou kniežaťa Alberta II., pozostáva z fotografií mapujúcich všetky časti Slovenska od
Bratislavy a vodných mlynov na Malom Dunaji až po vodopády v Slovenskom raji.
Expozíciu predstavil začiatkom septembra v hoteli Hermitage v Monte Carle pri príležitosti slávnostného
otvorenia honorárneho konzulátu SR v Monaku za účasti ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka,
veľvyslanca SR vo Francúzsku Mareka Eštoka, predsedu Svetovej federácie obchodných komôr a
SOPK Petra Mihoka a honorárnej konzulky Tatiany Parackovej.
15. 10. 2015
Považské ECHO, 20/2015
>> Trenčiansky župan otvoril školský rok a spustil duálne vzdelávanie <<
Trenčiansky župan Jaroslav Baška pri otvorení školského roka 2015/2016 navštívil 4 stredné školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Bol v myjavských školách, v Starej Turej a v Novom Meste nad Váhom.
Info o tom, že SPŠ Nové Mesto nad Váhom v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a
priemyselnou komorou, SOPK, Trenčianskym samosprávnym krajom, firmami Askoll Slovakia, Emerson,
Hella Slovakia Trans-Lighting, Manz Slovakia a Vacuumschmelze uviedla do života prvú triedu, v ktorej sa
žiaci budú učiť podľa duálneho systému.
19. 10. 2015
komentare.hnonline.sk
>> Ignorácia malých je hrobom európskej myšlienky <<
Komentár predsedu SOPK a predsedu Svetovej komorovej federácie Petra Mihóka o kríze EÚ
a súčasnej migračnej vlne v Európe.
Hospodárske noviny
>> Ignorácia malých je hrobom európskej myšlienky <<
Ten istý komentár predsedu SOPK a predsedu Svetovej komorovej federácie Petra Mihóka o kríze EÚ
a súčasnej migračnej vlne v Európe uverejnený v printovom vydaní denníka.
Žilinské noviny, 41/2015
>> Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2015“ na SoŠ stavebnej <<
Téma: V priestoroch praktického vyučovania SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste v Žiline sa konal už 7.
ročník Medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí „Mladý stavbár 2015“.
Zmienka o tom, že na otvorení súťaže sa zúčastnili okrem iných aj zástupcovia Žilinskej RK SOPK.
20. 10. 2015
Kysucké noviny, 41/2015
>> Žiaci si zmerali sily na medzinárodnej súťaži „Mladý stavbár 2015“ na SOŠ stavebnej v Žiline <<
Ten istý článok, ktorý bol uverejnený deň predtým v Žilinských novinách, zmienka o Žilinskej RK SOPK.
korzar.sme.sk
>> Delegácia z Prešova rokovala v Pittsburghu s investormi <<
Agentúrna správa SITA o výsledkoch pracovnej návštevy delegácie vedenej primátorkou Prešova
v partnerskom Pittsburghu.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK František Jaš: „Nadviazané kontakty
môže mesto ďalej rozvíjať, čo sa reálne prejaví už v blízkej budúcnosti. Staviame na tom, že Slovensko je
krásna krajina, ktorá, žiaľ, nie je kapitálovo tak silná ako Amerika, preto je nutné hľadať partnerov, ktorí by
boli ochotní sa finančne podieľať' na rozšírení, resp. zavádzaní nových výrobných činností.“
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teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Primátorka Prešova hľadala investorov v Pittsburghu <<
Agentúrna správa TASR zverejnená na jej spravodajskom webe o výsledkoch pracovnej návštevy
delegácie vedenej primátorkou Prešova v partnerskom Pittsburghu. Citovaný podpredseda
Predstavenstva Prešovskej RK SOPK František Jaš.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Predstavenstvo SOPK podporuje pozíciu vlády ohľadom migrácie <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe. Citovaný
podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK František Jaš.
presov.dnes24.sk
>> Andrea Turčanová na ceste v USA? Dostala sa na miesta, ktoré jej môže závidieť každý fanúšik
hokeja! <<
Tá istá správa ako predchádzajúce, citovaný podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK
František Jaš.
TASR
>> Do systému duálneho vzdelávania sa chce zapojiť ďalších 261 firiem <<
Agentúrna správa z tlačovej konferencie s ministrom školstva Jurajom Draxlerom o duálnom vzdelávaní.
V budúcom školskom roku 2016/2017 sa počet zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania zvýši.
Stavovské a profesijné organizácie evidujú 439 nových žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti pracovísk
praktického vyučovania. Žiadosti podalo celkovo 261 zamestnávateľov zo všetkých oblastí hospodárstva a
kútov Slovenska.
V súčasnosti Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora,
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení a Republiková únia zamestnávateľov overujú
spôsobilosť zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie.
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> Do systému duálneho vzdelávania sa chce zapojiť ďalších 261 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe. Zmienka o SOPK.

teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR) – Zaradenie: Školský servis
>> Do systému duálneho vzdelávania sa chce zapojiť ďalších 261 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe v špecializovanej sekcii určenej
školstvu – Školský servis. Zmienka o SOPK.

24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Do systému duálneho vzdelávania sa chce zapojiť ďalších 261 firiem <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe. Zmienka o SOPK.
sme.sk
>> Zaúčať študentov chce už viac ako 350 firiem <<
Tá istá správa prevzatá z agentúrneho servisu TASR, zmienka o SOPK.

sme.sk
>> Do duálneho vzdelávania sa chce zapojiť ďalších 261 firiem <<
Tá istá téma, tentoraz správa prevzatá z agentúrneho servisu SITA, zmienka o SOPK.

22. 10. 2015
Trnavské ECHO, 41/2015
>> Zaúčať študentov chce už viac ako 350 firiem <<
Agentúrna správa TASR z tlačovej konferencie s ministrom školstva Jurajom Draxlerom o duálnom
vzdelávaní (viď predchádzajúce), zmienka o SOPK.
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23. 10. 2015
Korzár
>> Američania ponúkli prešovským podnikateľom nové príležitosti <<
Hodnotenie pracovnej cesty delegácie vedenej primátorkou Prešova v partnerskom meste Pittsburgh.
Hodnotí podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK František Jaš.
korzar.sme.sk
>> Američania ponúkli prešovským podnikateľom nové príležitosti <<
Ten istý článok ako v printovom vydaní – hodnotenie pracovnej cesty delegácie vedenej primátorkou
Prešova v partnerskom meste Pittsburgh. Hodnotí podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK
František Jaš.
26. 10. 2015
Týždeň na Pohroní, 42/2015
>> Zaúčať študentov chce už viac ako 350 firiem <<
Agentúrna správa TASR z tlačovej konferencie s ministrom školstva Jurajom Draxlerom o duálnom
vzdelávaní (viď predchádzajúce), zmienka o SOPK.
27. 10. 2015
aktualne.sk
>> Ohrozujeme si potravinovú sebestačnosť, poľnohospodári očakávajú drahšie zemiaky<<
Téma: Slovenské poľnohospodárstvo stagnuje, čaká ho mierny pokles. Tlak lacných poľských výrobkov,
úbytok pôdy, ale aj nízke ceny mlieka vystavujú našu krajinu hrozbe potravinovej nesebestačnosti. Podľa
kvartálnej analýzy spoločnosti CEEC Research sa straty nezmažú ani o dva roky – v roku 2017 bude rast
len veľmi nepatrný.
Citovaný predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka: „Nie je nám ľahostajný úbytok
poľnohospodárskej pôdy v celoslovenskom meradle, pretože sa vystavujeme riziku potravinovej
nesebestačnosti.“
Košice Dnes
>> Ladislav Drabik: Boli to dlhé a rušné dni <<
Téma: Výročie havárie vo VSŽ (1995). Na udalosť spomína vtedajší viceprezident VSŽ pre riadenie,
súčasný predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK Ladislav Drabik.
28. 10. 2015
Pravda
>> Mladí farmári dostanú na rozbeh 50-tisíc eur <<
Téma: Štyria z piatich ľudí pracujúcich v slovenskom poľnohospodárstve majú viac ako 50 rokov. Ak sa
tento dlhodobý trend nepodarí zmeniť, tak už o 10 rokov nebude mať kto obrábať rodnú hrudu. Zvrátiť
negatívny trend sa ministerstvo pôdohospodárstva pokúsi štedrou podporou pre začínajúcich roľníkov.
Mladí farmári môžu požiadať o nenávratný príspevok 50–tisíc € určený na rozvoj ich vlastného družstva.
Citovaný podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan, podľa ktorého sú práve
dotácie prideľované na základe veľkosti obhospodarovanej pôdy kameňom úrazu slovenského
poľnohospodárstva. „V prípade, ak roľník hospodári na prenajatej pôde, zvýšenie dotácie na pôdu má za
následok automatické zdvihnutie nájmu zo strany vlastníka. Peniaze tak žiaľbohu nejdú na rozvoj, ale
zaplatenie nájmu.“
pravda.sk
>> Mladí farmári dostanú na rozbeh 50-tisíc eur <<
Ten istý článok uverejnený aj na webe denníka, citovaný podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK
Vladimír Chovan.
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teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> NEF: Exkluzívne o tom, ako sme na tom v Európskej únii <<
Agentúrna správa TASR (OTS) uverejnená na jej spravodajskom webe – avízo na 105. riadne
zhromaždenie a celkovo 249. podujatie združenia osobností hospodárstva a spoločností SR v spolupráci s
Medzinárodným mierovým výborom.
Celoklubová diskusia bude na tému: „Česť, slušnosť – vychovanosť a charakter sa kúpiť nedajú...“ Info
o tom, že pozvanie do diskusie okrem iných prijal aj predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej
federácie Peter Mihók.
24hod.sk – teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> NEF: Exkluzívne o tom, ako sme na tom v Európskej únii <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, Info o tom, že pozvanie do diskusie v rámci NEF
okrem iných prijal aj predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók
29. 10. 2015
korzar.sme.sk
>> Pittsburgh sa boril s podobnými problémami ako Prešov <<
Téma: Ďalšie informácie o návšteve prešovskej samosprávy v partnerskom meste Pittsburgh.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Prešovskej RK SOPK František Jaš: „V Prešove pôsobia dve
americké spoločnosti, Lear a Honeywell. Radi by sme ponúkli priestor aj ďalším investorom, ktorí majú
skúsenosti.“
30. 10. 2015
TASR
>> VYJADRENIE: BSK: Členovia Rady Partnerstva našli kompromis <<
Agentúrna správa o tom, že na rokovaní Rady Partnerstva našli jej členovia kompromis vo veci zloženia
Rady Partnerstva. Rada Partnerstva sa skladá zo štyroch komôr, ktoré reprezentujú členovia regionálnej
územnej samosprávy, miestnej územnej samosprávy, štátnej samosprávy a sociálno-ekonomických
partnerov.
Tretiu komoru Rady Partnerstva reprezentujú títo sociálno-ekonomickí partneri: Bratislavská integrovaná
doprava, Dopravný podnik Bratislava, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, Slovenská obchodná
a priemyselná komora, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, Národná sieť slovenských
miestnych akčných skupín, Ekumenická rada v Slovenskej republike, Bratislavská arcidiecéza a Asociácia
združení pre súčasnú kultúru.
bratislavskenoviny.sk
>> Členovia Rady Partnerstva našli kompromis <<
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
31. 10. 2015
TASR
>> V. CHOVAN: Slovenské poľnohospodárstvo čaká do roku 2020 obdobie stagnácie <<
Agentúrna správa z odbornej konferencie lídrov poľnohospodárstva.
Citovaný podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan: „To, ako si Slovensko
nastavilo pravidlá financovania, nemôže viesť k rozvoju. Bude to len otázka stagnácie a zhoršovania
situácie, prepadu stavov. Ak pomôže nejaký zahraničný investor tým, že sa na Slovensku urobia zo dve
nejaké farmy na ošípané, tak skonštatujeme, že stúpli stavy ošípaných. Ale to bude asi tak všetko.“
teraz.sk (spravodajský portál agentúry TASR)
>> V. CHOVAN: Slovenské poľnohospodárstvo čaká do roku 2020 stagnácia <<
Tá istá agentúrna správa TASR (ako predošlá) zverejnená na jej spravodajskom webe, citovaný
podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan.
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