SOPK v médiách
apríl 2016
1. 4. 2016
Rádio Lumen, 17.30 h. Infolumen
>> ÚPV, regionálna komora v Banskej Bystrici zorganizovali už 22. ročník súťaže Krištáľový Merkúr
<<
Rozhlasová reportáž o odovzdávaní ocenení Krištáľový Merkúr na zhromaždení delegátov
Banskobystrickej RK SOPK.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
Rádio Lumen, 17.30 h. Infolumen
>> Predstavitelia obchodných a priemyselných komôr z krajín V4 podpísali spoločné memorandum
<<
Reportáž zo stretnutia v Žiline. V memorande žiadajú slovenskú vládu, aby zahrnula stavbu rýchlostnej
cesty R3 do programového vyhlásenia a do priorít ministerstva dopravy na obdobie rokov 2016 – 2020.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
2. 4. 2016
Pravda
>> Diaľnice: Turiec pred Donovalmi <<
Téma: Obyvatelia Turca roky čakajú na výstavbu rýchlostnej cesty R3. Nová vláda si zaradila rozvoj aj
tejto cesty do svojich priorít. Predvčerom v Martine predstavitelia obchodných priemyselných komôr z
krajín V4 podpísali memorandum, ktoré žiada, aby sa výstavba R3 dostala aj do programového vyhlásenia
vlády.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
4. 4. 2016
Pravda.sk
>> Diaľnice: Turiec pred Donovalmi <<
Tá istá téma – výstavba rýchlostnej cesty R3, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Hospodárske noviny
>> Vláda chce zaviesť nižšiu daň a zmenu paušálnych výdavkov <<
Analýza programového vyhlásenia vlády.
Časť: Čo v tézach novej vlády chýba
– Zásadné zníženie daní a odvodov pre firmy, čo už niekoľko rokov podnikatelia požadujú. O zníženie daní
a odvodov žiadala Smer-SD pred parlamentnými voľbami napríklad Slovenská obchodná a priemyselná
komora.
5. 4. 2016
TASR
>> Ceny Krištáľový Merkúr za inovácie získali tento rok tri firmy <<
Agentúrna správa o odovzdávaní ceny Krištáľový Merkúr, ktoré sa uskutočnilo v rámci verejnej časti
zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej RK SOPK.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.
openiazoch.zoznam.sk
>> Ceny Krištáľový Merkúr za inovácie získali tento rok tri firmy <<
Tá istá agentúrna správa TASR, citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.

sme.sk
>> Ceny Krištáľový Merkúr za inovácie získali tento rok tri firmy, dve sú z nášho regiónu <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.

Topoľčianske noviny
>> Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany <<
Profil strednej odbornej školy. Informácia o tom, že škola dáva žiakom možnosť získať rôzne certifikáty,
medzi nimi aj Certifikát SOPK.
Turčianske noviny
>> Rýchlou cestou k nám majú prísť tieť nové pracovné miesta <<
Téma: Memorandum predstaviteľov regionálnych obchodných a priemyselných komôr z Česka, Poľska,
Maďarska a Slovenska, v ktorom žiadajú slovenskú vládu, aby zahrnula stavbu turčianskeho úseku
rýchlostnej cesty R3 do svojho programového vyhlásenia a do priorít rezortu dopravy na obdobie 2016 –
2020.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
6. 4. 2016
sme.sk
>> Rýchlou cestou majú prísť i nové pracovné miesta <<
Agentúrna správa TASR o memorande obchodných a priemyselných komôr V4, v ktorom žiadajú
slovenskú vládu o výstavu R3.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
7. 4. 2016
PC Revue
ELCOM
Profil prešovskej spoločnosti ELCOM. Zmienka o tom, že v roku 2012 firma získala Cenu za prínos k
ekonomickému rozvoju a obchodu v Slovenskej republike od SOPK.

12. 4. 2016
sme.sk
>> Poľnohospodári sa obzerajú po novej pôde, odrádzajú ich vysoké nájmy <<
Výsledky kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva za prvý štvrťrok tohto roku, ktorú spracovala
analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O. M. C. Invest.
Citovaný predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.
korzar.sme.sk
>> Hľadali možnosti ako naštartovať zaostalé okresy <<
Téma: Konferencia o ekonomickom potenciáli Prešovského kraja a investičných možnostiach.
Informácia o tom, že spoluorganizátorom konferencie bola Prešovská RK SOPK.
13. 4. 2016
Noviny Poprad
>> Výstava Tatra Expo v Aréne <<
Avízo na 17. ročník výstavy Tatra Expo 2016. Informácia o tom, že výstava sa uskutočňuje aj pod záštitou
SOPK.
14. 4. 2016
TASR
>> P. MIHÓK: PVV v ekonomickej oblasti nesplnilo očakávania SOPK <<
Hodnotenie programového vyhlásenia vlády po jeho schválení kabinetom.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> P. MIHÓK: PVV v ekonomickej oblasti nesplnilo očakávania SOPK <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
+ foto predsedu SOPK Petra Mihóka
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> P. MIHÓK: PVV v ekonomickej oblasti nesplnilo očakávania SOPK <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaný predseda SOPK Peter
Mihók.
+ foto predsedu SOPK Petra Mihóka
TASR
>> KOŠICE: Slovensko-ukrajinské fórum 2016 má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Avízo na podujatie, ktoré sa má uskutočniť posledný aprílový týždeň.
Citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Slovensko-ukrajinské fórum 2016 má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaná riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR) – zaradenie Regióny
>> Slovensko-ukrajinské fórum 2016 má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaná riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.
konzervatívnyvyber.sk
>> Slovensko-ukrajinské fórum 2016 má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaná riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.
korzar.sme.sk
>> Slovensko-ukrajinské fórum 2016 má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaná riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovensko-ukrajinské fórum 2016 má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR, uverejnená na jej spravodajskom portáli. Citovaná riaditeľka Košickej
RK SOPK Agnesa Klimová.
Považské ECHO
>> Zasadali krajskí poslanci <<
Informácie zo zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Jeden z bodov: V rámci optimalizácie siete stredných škôl schválením VZN TSK došlo k zrušeniu SOŠ
Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou a súčasne schváleniu nástupníckej školy SOŠ 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 SOPK neodsúhlasilo.
Trnavské ECHO
>> Poľnohospodári sa obzerajú po novej pôde, odrádzajú ich vysoké nájmy <<
Výsledky kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva za prvý štvrťrok tohto roku, ktorú spracovala
analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O. M. C. Invest.
Citovaný predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka.

19. 4. 2016
Turčianske noviny
>> Ján Mišura: Región má v ruách silné argumenty <<
Rozhovor
Riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura vysvetľuje, prečo spolu s partnermi z V4 žiadajú prioritne
postaviť rýchlostnú cestu R3 cez Turiec.
+ foto riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru s kolegami z V4
Turčianske noviny
>> Rýchla cesta cez Turiec má viac plusov ako jej „sestra“ z neďalekých Donovál <<
Článok vychádzajúci zo stretnutia obchodných a priemyselných komôr V4 v Žiline a o potrebe výstavby
R3.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Hospodárske noviny
>> Víťazmi v etike podnikania sú Agro CS Slovakia a štátny SPP <<
Celá novinová strana venovaná Veľkej cene SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní:
rozhovory s riaditeľmi víťazných firiem + prehľad ostatných ocenených (čestné uznania za etiku
v podnikaní) + informácia, že ceny sa budú odovzdávať v ten deň počas slávnostnej časti zasadnutia
Zhromaždenia delegátov SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> Cenu za uplatňovanie etiky v podnikaní získali Agro CS Slovakia a SPP <<
Agentúrna správa zo slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK, na ktorej bola
odovzdaná Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2015.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Cenu za uplatňovanie etiky v podnikaní získali Agro CS Slovakia a SPP <<
Tá istá agentúrna správa TASR (zverejnená na jej spravodajskom portáli) o odovzdávaní Veľkej ceny
SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> Cenu za uplatňovanie etiky v podnikaní získali Agro CS Slovakia a SPP <<
Tá istá agentúrna správa TASR (zverejnená na jej spravodajskom portáli) o odovzdávaní Veľkej ceny
SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
energia.dennikn.sk
>> SPP za etiku v podnikaní získal Veľkú cenu SOPK <<
Správa o tom, že SPP získal Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní a prevzal si
ju na Zhromaždení delegátov SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
webnoviny.sk
>> SPP za etiku v podnikaní získal Veľkú cenu SOPK <<
Tá istá správa ako predchádzajúca o tom, že SPP získal Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní a prevzal si ju na Zhromaždení delegátov SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> SPP za etiku v podnikaní získal Veľkú cenu SOPK <<
Tá istá správa ako predchádzajúca o tom, že SPP získal Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní a prevzal si ju na Zhromaždení delegátov SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

nextfuture.sk
>> SPP za etiku v podnikaní získal Veľkú cenu SOPK <<
Tá istá správa ako predchádzajúca o tom, že SPP získal Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní a prevzal si ju na Zhromaždení delegátov SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
>> P. MIHÓK: Bez úspešnej ekonomiky nemôže byť úspešná a dynamická žiadna spoločnosť <<
Myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka počas slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia
delegátov SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> MIHÓK: Bez úspešnej ekonomiky nemôže byť úspešná a dynamická žiadna spoločnosť <<
Tá istá agentúrna správa TASR (uverejnená na jej spravodajskom portáli) – myšlienky z vystúpenia
predsedu SOPK Petra Mihóka počas slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> MIHÓK: Bez úspešnej ekonomiky nemôže byť úspešná a dynamická žiadna spoločnosť <<
Tá istá agentúrna správa TASR (uverejnená na jej spravodajskom portáli) – myšlienky z vystúpenia
predsedu SOPK Petra Mihóka počas slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK.
+ foto predsedu SOPK Petra Mihóka
openiazoch.zoznam.sk
>> Bez úspešnej ekonomiky nemôže byť úspešná a dynamická žiadna spoločnosť <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca – myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra
Mihóka počas slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK.
hlavnespravy.sk
>> Mihók: Bez úspešnej ekonomiky nemôže byť úspešná a dynamická žiadna spoločnosť <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca – myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra
Mihóka počas slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK.
+ foto predsedu SOPK Petra Mihóka
netky.sk
>> Bez úspešnej ekonomiky nemôže byť úspešná a dynamická žiadna spoločnosť <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca – myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra
Mihóka počas slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK.
aktualne.sk
>> Slovenskí podnikatelia odkázali Bruselu: Vaši byrokrati zlyhávajú a škodia<<
Správa obsahujúca informácie z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka počas slávnostnej časti
zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK.
TASR
>> P. PELLEGRINI: Etický prístup musí byť súčasťou podnikateľských vzťahov <<
Myšlienky z vystúpenia vicepremiéra pre investície Petra Pellegriniho na Zhromaždení delegátov SOPK.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> PELLEGRINI: Etický prístup musí byť súčasťou podnikateľských vzťahov<<
Tá istá agentúrna správa TASR (zverejnená na jej spravodajskom portáli) – myšlienky z vystúpenia
vicepremiéra pre investície Petra Pellegriniho na Zhromaždení delegátov SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>> PELLEGRINI: Etický prístup musí byť súčasťou podnikateľských vzťahov<<
Tá istá agentúrna správa TASR (zverejnená na jej spravodajskom portáli) – myšlienky z vystúpenia
vicepremiéra pre investície Petra Pellegriniho na Zhromaždení delegátov SOPK.

parlamentnelisty.sk
>> Pellegrini (Smer-SD): Etický prístup musí byť súčasťou podnikateľských vzťahov <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca – myšlienky z vystúpenia vicepremiéra pre investície
Petra Pellegriniho na Zhromaždení delegátov SOPK.
konzervativnyvyber.sk
>> PELLEGRINI: Etický prístup musí byť súčasťou podnikateľských vzťahov<<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca – myšlienky z vystúpenia vicepremiéra pre investície
Petra Pellegriniho na Zhromaždení delegátov SOPK.
aktuality.sk
>> Peter Pellegrini: Etický prístup musí byť súčasťou podnikateľských vzťahov<<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca – myšlienky z vystúpenia vicepremiéra pre investície
Petra Pellegriniho na Zhromaždení delegátov SOPK.
STV Jednotka, 19.00 h. Správy RTVS
>> Podnikatelia čakali od vlády viac <<
Téma: Vystúpenie predsedu SOPK Petra Mihóka na Zhromaždení delegátov SOPK.
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
TA3, 18.30 h. Hlavné správy
>> Firmy chcú viac reforiem <<
Spravodajstvo zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
Rádio Slovensko, 20.00 h. Správy
>> SOPK kritizuje programové vyhlásenie vlády <<
Spravodajstvo zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
20. 4. 2016
Rádio Slovensko, 8.00 h. Správy
>> SOPK kritizuje programové vyhlásenie vlády <<
Repríza rozhlasového príspevku odvysielaného večer predtým o zasadnutí Zhromaždenia delegátov
SOPK.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka.
TASR
>> Stredoškoláci dostali ocenenie za ekologickú dokovaciu stanicu <<
Agentúrna správa zo slávnostnej časti zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK, na ktorej odovzdali
ocenenie TOP študentský tím JA Aplikovanej ekonómie pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka.
teraz.sk (spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)
>> Stredoškoláci dostali ocenenie za ekologickú dokovaciu stanicu <<
Tá istá agentúrna správa TASR (uverejnená na jej spravodajskom portáli), zmienka o predsedovi SOPK
Petrovi Mihókovi.
sme.sk
>> Prestížne ocenenie putovalo aj do lučeneckej firmy <<
Agentúrna správa TASR o tom, že Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
získala aj firma Agro CS Slovakia so sídlom v Lučenci.
sme.sk
>> Ján Mišura: Turiec má v rukách silné argumenty <<
Rozhovor
Riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura vysvetľuje, prečo spolu s partnermi z Vyšehradskej štvorky
žiadajú prioritne postaviť rýchlostnú cestu R3 cez Turiec.

21. 4. 2016
Pravda
>> názor –Rýchlostná ruleta s diaľnicami <<
Komentár/názor riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru o potrebe výstavby rýchlostnej cesty R3.
23. 4. 2016
zive.sk
>> Stredoškoláci vytvorili ekologickú dokovaciu stanicu <<
Správa o tom, že aj tento rok sa na Výročnom zasadnutí SOPK udeľovalo prestížne ocenenie TOP
študentský tím JA Aplikovanej ekonómie. Pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka bol 19. apríla v
Bratislave ocenený študentský tím MANSON z Gymnázia na Školskej ulici 2 v Dubnici nad Váhom za
mimoriadnu Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť. Pod vedením učiteľky Adriany Vančovej vymysleli
dokovaciu stanicu na mobilné telefóny.
24. 4. 2016
hlavnespravy.sk
>> Dubnickí gymnazisti získali prestížnu cenu za dokovaciu stanicu pre mobily<<
Tá istá správa ako bola predchádzajúci deň uverejnená na portáli www.zive.sk. Zmienka o predsedovi
SOPK Petrovi Mihókovi a Zhromaždení delegátov SOPK.
25. 4. 2016
Hornonitrianske noviny
>> Duálny systém priniesol zlepšenie dochádzky aj študijných výsledkov <<
Tá istá správa, ktorá bola uverejnená aj deň predtým v Trenčianskych novinách, zmienka o SOPK.
Noviny Stredného Považia
>> Duálny systém priniesol zlepšenie dochádzky aj študijných výsledkov <<
Tá istá správa, ktorá bola uverejnená aj deň predtým v Trenčianskych novinách, zmienka o SOPK.
Trenčianske noviny
>> Duálny systém priniesol zlepšenie dochádzky aj študijných výsledkov <<
Bilancia prvého školského roka využívania systému duálneho vzdelávania na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Medzi hosťami stretnutia, na ktorom sa bilancovalo, boli aj zástupcovia SOPK.
26. 4. 2016
TASR
>> KOŠICE: Slovensko-ukrajinské fórum má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho programe.
Citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.
openiazoch.zoznam.sk
>> Slovensko-ukrajinské fórum má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.

korzar.sme.sk
>> Slovensko-ukrajinské fórum má podporiť ekonomickú spoluprácu <<
Tá istá agentúrna správa TASR ako predchádzajúca, citovaná riaditeľka Košickej RK SOPK Agnesa Klimová.

Novohradské noviny
>> Lučenecká firma získala ocenenie <<
Agentúrna správa o tom, že spoločnosť Agro CS Slovakia, a. s. Lučenec a SPP, a. s. Bratislava získali
Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

Hornonitrianske noviny
>> Tam, kde študujete na strednej škole, tam sa radi vraciate <<
Rozhovor s riaditeľkou Spojenej školy v Novákoch Katarínou Piačkovou.
„Je dôležité, aby škola so zamestnávateľmi veľmi úzko spolupracovala, pretože bez ich pomoci sa to
uskutočniť nedá. Naša škola má to šťastie, že so zamestnávateľmi vlastne nikdy neprestala
spolupracovať. Ešte v septembri 2014 sme posunuli spoluprácu na vyšší stupeň podpisom Memoranda o
spolupráci s AZZZ SR, Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR, Trenčianskou RK SOPK a
9 významnými zamestnávateľmi z regiónu hornej Nitry.“
27. 4. 2016
Pravda
>> Gymnazisti vyrobili z kukuričného škrobu nabíjačku telefónov <<
Článok o študentoch gymnázia v Dubnici nad Váhom, ktorí vymysleli a vyrobili nabíjačku vhodnú pre
prevažnú väčšinu smartfónov, ktorá je zhotovená z kukuričného škrobu na 3D tlačiarni. Informácia o tom,
že pred týždňom si prevzali prestížne ocenenie SOPK TOP študentský tím aplikovanej ekonómie, a tento
diplom si cenia najviac.
GoodWill
>> Ceny SOPK za etiku v podnikaní <<
Správa o víťazoch súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní, ktorú
odovzdali na Zhromaždení delegátov SOPK 19. 4. 2016 v Bratislave + zoznam firiem, ktoré splnili kritériá
súťaže a získali Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
+ foto Peter Pellegrini, Jaroslav Zítko z Agro CS, I. Zelizňáková z SPP a Peter Mihók
GoodWill
>> Podnikatelia vláde a Bruselu: otočte kormidlo! <<
Hlavné myšlienky z vystúpenia predsedu SOPK Petra Mihóka počas slávnostnej časti zasadnutia
Zhromaždenia delegátov SOPK.
GoodWill
>> Súťaž budúcich podnikateľov a inovátorov <<
Informácia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK, tentoraz o výsledkoch súťaže Junior
Achievement (JA) Slovensko, n. o. – Top študentský tím aplikovanej ekonómie. Za školský rok 2015/2016
ocenenie udelili študentskému tímu z Gymnázia v Dubnici nad Váhom, študentskej firme Manson, za to,
že vymysleli a vyrobili nabíjačku vhodnú pre prevažnú väčšinu smartfónov, ktorá je zhotovená z
kukuričného škrobu na 3D tlačiarni.
GoodWill
>> Stredoslovenský Merkúr za inovácie <<
Správa o tom, že Slovenské magnezitové závody Jelšava a spoločnosti Adrian Group Banská Bystrica a
Eiben Vlkanová získali cenu Krištáľový Merkúr. Túto cenu za najlepšie inovatívne riešenia udeľuje vo
svojom regióne Banskobystrická RK SOPK.
Citovaná riaditeľka Banskobystrickej RK SOPK Marína Spírová.
30. 4. 2016
pravda.sk
>> Gymnazisti vyrobili z kukuričného škrobu nabíjačku telefónov <<
Ten istý článok z predošlého dňa v printovom vydaní denníka, tentoraz na jeho webe. Zmienka o SOPK.
Rádio Lumen, 17.30 h. Infolumen
>> Ukrajinskí podnikatelia majú záujem o rozšírenie svojich aktivít na Slovensku <<
Spravodajstvo zo Slovensko-ukrajinského podnikateľského fóra v Košiciach.
Vyjadrenie riaditeľky Košickej RK SOPK Agnesy Klimovej.

