SOPK v médiách
január 2018
3. 1. 2018
pravda.sk
Aké je Slovensko po 25 rokoch od vyhlásenia samostatnosti? (Veľká anketa Pravdy 2)
Osobnosti Slovenska v druhej časti ankety denníka Pravdy hodnotia 25 rokov samostatnosti Slovenskej
republiky.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók: „Slovensko dokázalo, že nebolo tou časťou bývalej federálnej
republiky, na ktorú sa doplácalo. Jeho výsledky a vyššia dynamika v porovnaní s Českou republikou sú
dôkazom sily a potenciálu našej ekonomiky, ako aj schopnosti našich ľudí tak vo výrobnom, ako aj
riadiacom procese. Slovensko nie je dnes neznámou krajinou, za 25 rokov svojej existencie sa dokázalo
tak politicky, ako aj ekonomicky presadiť nielen v rámci Európy, ale aj v globálnom meradle. Slováci sa
stali hrdými a smelými občanmi schopnými presadiť sa aj v takých oblastiach, ako je veda a výskum,
kultúra či šport.“
10. 1. 2018
Rádio Slovensko, 12.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Ministerstvo životného prostredia odmietlo odvolanie proti stavbe tunelov Korbeľka a Havran
Téma: Ministerstvo životného prostredia odmietlo odvolanie proti stavbe tunelov Korbeľka a Havran na
kľúčovom úseku diaľnice D1 medzi Martinom a Ružomberkom. Rezort dopravy môže začať chystať
projektovú dokumentáciu na diaľnicu, ktorej výstavbu pred piatimi rokmi zastavil zosuv pôdy.
Rozhodnutie odvolacieho orgánu bolo rozoslané účastníkom konania. Tými sú mesto Turany, ďalších päť
obcí, Turčianska vodárenská spoločnosť aj Slovenská obchodná a priemyselná komora, ktorí sa
obávajú, že tunel ohrozí čistotu zdroja pitnej vody.
Rádio Regina Bratislava, 12.00 h., Žurnál Rádia Regina
Odmietnutie odvolania proti stavbe tunelov Korbeľka a Havran
Tá istá téma ako na Rádiu Slovensko, zmienka o SOPK.
11. 1. 2018
TASR
Žilinská SOPK je proti variantu D1 Turany – Hubová s tunelom Korbeľka
Téma: „Mimovládne organizácie s Ministerstvom životného prostredia SR likvidujú nádej Slovenska, že
Bratislava bude cez Martin a Ružomberok spojená diaľnicou D1/E50 hlavnými európskymi koridormi E75 a
E50 do roku 2023. Pre TASR to v súvislosti s úsekom diaľnice Turany – Hubová uviedol riaditeľ Žilinskej
RK SOPK Ján Mišura. Plus ďalšie citácie.
TASR
Žilinská SOPK je proti variantu D1 Turany – Hubová s tunelom Korbeľka (2)
Tá istá téma, tá istá správa ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Správa je doplnená o stanovisko ministerstva životného prostredia.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Žilinská SOPK je proti variantu D1 Turany – Hubová s tunelom Korbeľka
Tá istá téma, tá istá správa tlačovej agentúry TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK
SOPK Ján Mišura.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Žilinská SOPK je proti variantu D1 Turany – Hubová s tunelom Korbeľka
Tá istá téma, tá istá správa tlačovej agentúry TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK
SOPK Ján Mišura.

finweb.hnonline.sk
Tunel Korbeľka predraží diaľnicu pri Martine najmenej o sto miliónov, kritizuje komora
Tá istá téma, tá istá správa tlačovej agentúry TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK
SOPK Ján Mišura.
pravda.sk
Žilinská SOPK je proti tunelu Korbeľka
Tá istá téma, tá istá správa tlačovej agentúry TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK
SOPK Ján Mišura.
topky.sk
Žilinská SOPK je proti variantu D1 Turany – Hubová s tunelom Korbeľka: Je predražený
Tá istá téma, tá istá správa tlačovej agentúry TASR ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK
SOPK Ján Mišura.
webnoviny.sk
Projektová príprava úseku D1 Turany – Hubová môže pokračovať, jej súčasťou budú aj tunely
Tá istá téma, tentoraz spracovaná tlačovou agentúrou SITA, informácia o tom, že proti záverečnému
stanovisku MŽP o D1 Turany – Hubvá podali rozklad mesto Turany, obce Krpeľany, Nolčovo a Ratkovo,
dve fyzické osoby z Krpelian, ako aj Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., a Žilinská RK SOPK.
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Korbeľka bližšie k výstavbe
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach: Medzi Martinom a Ružomberkom začnú stavať ďalší
diaľničný tunel Korbeľka, vyplýva to z rozhodnutia ministerstva životného prostredia, ktoré ukončilo
náročný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Odporcovia tohto riešenia zvažujú, že štát
zažalujú.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
15. 1. 2018
Pravda (Zaradenie: Názory)
Likvidátori nádeje
Komentár riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k problematike tunela Korbeľka po tom, čo
ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie viacerých subjektov, ktoré protestovali proti tomuto,
podľa nich, predraženému projektu.
16. 1. 2018
Liptovské noviny
Diaľnicu Korbeľkou odobril aj minister
Tá istá téma ako doteraz: Už by nemalo nič nezabrániť tomu, aby sa diaľničiari mohli pustiť do prípravy
projektu na stavbu úseku D1 medzi Turanmi a Hubovou v tunelovom variante.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
myliptov.sme.sk
Diaľnicu Korbeľkou odobril aj minister
Tá istá téma, ten istý článok ako predchádzajúci, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Noviny Stredného Považia
Krátky návrat k udalostiam v roku 2017, veselo i vážne
Téma: Január je obdobím, kedy zvykneme rekapitulovať predchádzajúci rok. Aj my sme pre vás pripravili
stručnú rekapituláciu niektorých vlaňajších udalostí, o ktorých sme písali v našich novinách
Apríl
SOPK odovzdávala ocenenia za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Novými nositeľmi titulov v
rámci súťaže Veľká cena SOPK sa stala aj spoločnosť ZVS holding z Dubnice nad Váhom

18. 1. 2018
Nitrianske ECHO
Nitra oslávila 20 rokov spolupráce s Osijekom
Téma: V partnerskom meste Osijek v Chorvátsku sa konali oslavy 20. výročia vzájomnej spolupráce. Obe
mestá čakajú nové výzvy v rámci zahraničnej spolupráce. Chorvátska strana by rada našla v spolupráci s
Mestom Nitra a Nitrianskou RK SOPK nových investorov a zároveň prejavila záujem o spoluprácu v
oblasti výstavníctva a veľtrhov. Obe mestá chcú vytvoriť platformu pre spoluprácu univerzít a podporu a
rozvoj slovenskej menšiny v Osijeku.
20. 1. 2018
mypovazska.sme.sk
Krátky návrat k roku 2017 veselo i vážne (IV.)
Téma: Čo všetko sa udialo vlani v apríli? Pozrite si krátky prehľad, o čom sme písali v MY Noviny
stredného Považia.
SOPK odovzdávala ocenenia za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Novými nositeľmi titulov v
rámci súťaže Veľká cena SOPK sa stala aj spoločnosť ZVS holding z Dubnice nad Váhom.
22. 1. 2018
TASR
Oznámenie: Program podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho
Avízo, že podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini sa v utorok 23. januára o
09.30 h zúčastní na ekonomickej konferencii "Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2018," ktorej
21. ročník organizuje SOPK.
Podpredseda vlády vystúpi s príhovorom na tému „Súčasný stav a prijaté opatrenia na efektívne čerpanie
EŠIF“.
23. 1. 2018
Hospodárske noviny
Firmy sú opatrné, no čakajú úspech
Celostranový rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom o výsledkoch ekonomického prieskumu
medzi členmi SOPK.
Pozn.: Podrobné výsledky prieskumu predstavila SOPK v ten istý deň na konferencii.
hnonline.sk
Firmy sú opatrné, no čakajú úspech
Ten istý rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom uverejnený aj na webe HN.
TASR
P. Žiga: Smerovanie slovenského hospodárstva určíme v strategickom dokumente
Agentúrna správa z vystúpenia ministra hospodárstva Petra Žigu na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK a na ktorej predstavila vlastnú
makroekonomickú prognózu a výsledky ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi – o tom, ako
hodnotia rok 2017 a aký vývoj svojho podnikania očakávajú v roku 2018.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Žiga: Smerovanie hospodárstva určíme v strategickom dokumente
Tá istá správa z vystúpenia ministra hospodárstva Petra Žigu na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Žiga: Smerovanie hospodárstva určíme v strategickom dokumente
Tá istá správa z vystúpenia ministra hospodárstva Petra Žigu na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK.

hlavnespravy.sk
Žiga: Smerovanie slovenského hospodárstva určíme v strategickom dokumente
Tá istá správa z vystúpenia ministra hospodárstva Petra Žigu na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK.
hlavne.sk
P. Žiga: Smerovanie slovenského hospodárstva určíme v strategickom dokumente
Tá istá správa z vystúpenia ministra hospodárstva Petra Žigu na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK.
dobrenoviny.sk
Žiga: Smerovanie hospodárstva určíme v strategickom dokumente
Tá istá správa z vystúpenia ministra hospodárstva Petra Žigu na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK.
TASR
Manažéri a podnikatelia diskutovali o prognóze slovenskej ekonomiky v roku 2018
Téma: Prognóza vývoja ekonomiky v tomto roku je ústrednou témou v poradí už 21. ročníka konferencie
organizovanej Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), ktorá sa uskutočnila v utorok
v Bratislave.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók (hlavné myšlienky z jeho vystúpenia).
Pozn.: Ďalšie informácie o konferencii, o prognóze a výsledkoch prieskumu, ako aj vystúpenia jednotlivých
hostí boli publikované samostatne (viď texty nižšie).
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Manažéri a podnikatelia diskutovali o prognóze slovenskej ekonomiky
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o hlavných témach konferencie o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Manažéri a podnikatelia diskutovali o prognóze slovenskej ekonomiky
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o hlavných témach konferencie o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
Manažéri a podnikatelia diskutovali o prognóze slovenskej ekonomiky
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o hlavných témach konferencie o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala SOPK, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
pravda.sk
Firmy na Slovensku očakávajú dobré časy
Tá istá téma ako v predchádzajúcich správach – Vyhliadky slovenského hospodárstva sú v nasledujúcich
rokoch pozitívne. Vyplýva to z prieskumu SOPK medzi podnikmi.
Informácie prezentované na konferencii SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
ekonomika.sme.sk
Slovenské firmy sa budúcnosti neboja, vyhliadky v hospodárstve sú pozitívne
Tá istá správa ako predchádzajúca – Vyhliadky slovenského hospodárstva sú v nasledujúcich rokoch
pozitívne. Vyplýva to z prieskumu SOPK medzi podnikmi.
Informácie prezentované na konferencii SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
V roku 2018 by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť silný rast investícií
Tá istá téma – konferencia SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, uverejnené
konkrétne výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK.

V roku 2018 by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť silný rast investícií. Rozbor výsledkov
ekonomického prieskumu SOPK predstavený v utorok na konferencii hovorí aj o raste súkromnej spotreby
v dôsledku nárastu zamestnanosti a nominálnych miezd
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
V roku 2018 by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť rast investícií
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK
prezentované na konferencii o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala
SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
V roku 2018 by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť rast investícií
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK
prezentované na konferencii o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala
SOPK.
ekonomika.sme.sk
V tomto roku by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť silný rast investícií
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK
prezentované na konferencii o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala
SOPK.
postoj.sk
V roku 2018 by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť silný rast investícií
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK
prezentované na konferencii o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala
SOPK.
dobrenoviny.sk
V roku 2018 by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť rast investícií
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK
prezentované na konferencii o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala
SOPK.
noviny.sk
Rok 2018 bude pre Slovensko ťažký, tvrdia odborníci
Tá istá téma ako v predchádzajúcej správe – výsledky ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK
prezentované na konferencii o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú zorganizovala
SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
TASR
Financie: Slovenská ekonomika bude nad svojim potenciálom aj v roku 2020
Agentúrna správa z vystúpenia guvernéra NBS Jozefa Makúcha na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK a na ktorej predstavila vlastnú
makroekonomickú prognózu a výsledky ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi – o tom, ako
hodnotia rok 2017 a aký vývoj svojho podnikania očakávajú v roku 2018.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Makúch: Slovenská ekonomika bude nad svojim potenciálom aj v roku 2020
Tá istá správa z vystúpenia guvernéra NBS Jozefa Makúcha na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Makúch: Slovenská ekonomika bude nad svojim potenciálom aj v roku 2020
Tá istá správa z vystúpenia guvernéra NBS Jozefa Makúcha na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK.

dobrenoviny.sk
Makúch: Slovenská ekonomika bude nad svojim potenciálom aj v roku 2020
Tá istá správa z vystúpenia guvernéra NBS Jozefa Makúcha na konferencii o očakávanom vývoji
slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú organizovala SOPK.
ta3.com
HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Mihók o priemyselných trendoch v roku 2018
Téma: Výsledky ekonomického prieskumu SOPK.
Priemysel sa radikálne mení a aj v roku 2018 pribudnú podnikateľom nové výzvy. O náročnom hľadaní
kvalifikovanej pracovnej sily či problematickom duálnom vzdelávaní sa s nami rozprával predseda SOPK
Peter Mihók.
TA3, 12.30 h., Ekonomika
Priemysel v roku 2018
Reportáž z konferencie SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018. Respondent
minister hospodárstva Peter Žiga: Podnikatelia patria a Slovenská obchodná a priemyselná komora
patrí medzi tradičných partnerov vlády SR, aj ministerstva hospodárstva, a zúčastňuje sa na kreovaní
všetkých dôležitých dokumentov, ktoré či už z ministerstva, alebo z vlády prichádzajú, takže myslím si, že
ten dialóg je otvorený, a pokiaľ sú nejaké, by som povedal, otvorené otázky, my sme pripravení o tom
diskutovať.
JOJ, 17.00 h., Prvé noviny
Výzvy? Eurofondy aj vzdelanie
Reportáž z konferencie SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018.
Téma: Ozývajú sa najmä podnikatelia. Tí sa už dlho pasujú s problémom nedostatku odbornej pracovnej
sily. To, čo nás dvadsaťpäť rokov hnalo dopredu, nás teraz zrazu brzdí. Ono to ale nie je úplne zrazu.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka: Dá sa brzdiť jedno, že teraz sa tvárime prekvapene, že
nenachádzame tých ľudí, ale my sme minimálne desať rokov dozadu začali upozorňovať.
JOJ, 19.30 h., Noviny TV JOJ
Slovensko: Ekonomika na slovenský spôsob
Tá istá reportáž z konferencie SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018. Vyjadrenia
predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Rádio Slovensko, 18.18 h., K veci
Podnikatelia očakávajú ďalší dobrý rok
Predseda SOPK Peter Mihók hosťom diskusnej relácie K veci.
Téma: Podnikatelia na Slovensku očakávajú ďalší dobrý rok. Vyplýva to z pravidelného prieskumu, ktorý
robí SOPK. Kľúčom je, že sa darí v celej Európe, kam smeruje gro exportu slovenských firiem.
Nezamestnanosť pravidelne prepisuje historické minimá. Úrokové sadzby ostávajú nízke. SOPK očakáva,
že počas tohto a budúceho roku dosiahne ekonomické oživenie svoj vrchol, pričom slovenské
hospodárstvo by malo rásť štvor až päťpercentným tempom. Podobne by mali rásť aj platy. Aké sú však
riziká súčasného vývoja a čo robiť, aby sa vrátili Slováci pracujúci v zahraničí a zaplnili tak hlad po
kvalifikovanej pracovnej sile?
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
Vláda už nechce podporovať montážne haly
Reportáž z konferencie SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018.
Téma: Znižuje sa dlh, zvyšuje sa HDP – čísla, ktoré si chce vláda udržať aj do ďalšieho roka. Bez
kvalifikovanej pracovnej sily to však môže byť problém, zohnať ľudí do fabrík sa nedarí už teraz, vláda sa
chce preto pozrieť na duálne vzdelávanie. Podpredseda vlády Peter Pellegrini pripustil, že riešením môže
byť navyšovanie normatívu na žiaka, aby duálne vzdelávanie pre školy zatraktívnili.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Rádio Slovensko, 18.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Konferencia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Tá istá téma – konferencia SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018.

Podnikatelia žiadajú politikov, aby tento rok venovali pozornosť trom dôležitým veciam – vede a výskumu,
vzdelávaniu a príliš jednostrannej orientácii slovenského hospodárstva na automobilový priemysel. Vláda
sľubuje príťažlivejšie duálne vzdelávanie, menej byrokracie, aj veľké stratégie smerovania Slovenska.
Nálada medzi podnikateľmi je dnes dobrá, no slovenské hospodárstvo potrebuje hĺbkovú reformu - aj také
názory sa opakovali na konferencii SOPK. Školy vraj musia žiakov pripraviť na profesie, ktoré ešte ani
neexistujú, no zatiaľ to nefunguje ani pri tých existujúcich. Duálne vzdelávanie potreby firiem nenapĺňa.
Tvrdí predseda komory Peter Mihók. Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
Turčianske noviny
Diaľnicu Korbeľkou odobril aj minister
Téma: Už by nemalo nič nezabrániť tomu, aby sa diaľničiari mohli pustiť do prípravy projektu na stavbu
úseku Dl medzi Turanmi a Hubovou v tunelovom variante. Z posúdenia vplyvov výstavby diaľnice na
životné prostredie vyplynulo, že najvhodnejšia trasa je tunel Korbeľka. Viaceré inštitúcie a turčianske obce
podali minulý rok rozklad. Minister životného prostredia László Sólymos ako odvolací orgán potvrdil
záverečné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie úseku diaľnice D1 Turany – Hubová a
zamietol podané rozklady.
Citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
noviny.sk
Tunel Korbeľka je o krok bližšie k realite, postaviť by ho mali do roku 2026
Tá istá téma ako predchádzajúca, citovaný riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
JOJ, 19.30 h., Noviny TV JOJ
Ružomberok: Definitívne tunel!
Tá istá téma ako predchádzajúca, vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Korbeľka viac rozdeľuje ako spája
Tá istá téma ako predchádzajúca, vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru.
24. 1. 2018
Új Szó
Vállalkozók lendületben
Téma: Konferencia SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018.
Szlovákia gazdasága idénmég nagyobb lendületet vesz, a vállalkozók is bizakodók, ennek ellenére a
kormányzati lépésekkel tartósan elégedetlenek – derült ki a SzlovákKereskedelmi és Iparkamara (SOPK)
tegnapi konferenciáján elhangzottakból.
Hospodárske noviny
Duálne vzdelávanie potrebujeme nakopnúť
Článok z konferencie SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorá sa konala deň
predtým.
hnonline.sk
Duálne vzdelávanie potrebujeme nakopnúť
Článok z konferencie SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorá sa konala deň
predtým, uverejnený na webe Hospodárskych novín.
spectator.sme.sk
Businesses see outlook of Slovakia´s economy as positive
Slovakia’s economic outlook for the coming years is positive, according to a survey by the Chamber of
Commerce.
A survey recently conducted by the Slovak Chamber of Commerce and Industry (SOPK) among
businesses and published on January 23, sees businesses expecting a positive development of the Slovak
economy. They also predict that their own economic results will be better than a year ago, while foreseeing
an improvement of results in the upcoming years, the SITA newswire wrote.

As for the expected development of the Slovak economy, SOPK chairman Peter Mihók said at the
Chamber’s 21st annual conference on January 23 that the challenge for the country’s economy will mainly
be support for science, research and education.
FUN Rádio, 6.00 h., Headliny
Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030
Správa o konferencii SOPK o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2018. Vyjadrenie ministra
hospodárstva Petra Žigu: Podnikatelia patria a Slovenská obchodná a priemyselná komora patrí medzi
tradičných partnerov vlády Slovenskej republiky, aj ministerstva hospodárstva, zúčastňuje sa na kreovaní
všetkých dôležitých dokumentov.
FUN Rádio, 8.00 h., Headliny
Chýba ucelená koncepcia hospodárskej politiky
Tá istá správa ako predchádzajúca, zmienka o SOPK.
TASR
Hospodárstvo: Slovenským húfniciam sa otvárajú možnosti v Indii
Téma: Spolupráca v obrannom priemysle, pri výstavbe infraštruktúry a elektronizácii verejnej správy boli
predmetom rokovania SOPK s predstaviteľmi indického priemyselného konglomerátu Reliance Group.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Slovenským húfniciam sa otvárajú možnosti v Indii
Tá istá správa ako predchádzajúca: Spolupráca v obrannom priemysle, pri výstavbe infraštruktúry a
elektronizácii verejnej správy boli predmetom rokovania SOPK s predstaviteľmi indického priemyselného
konglomerátu Reliance Group.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Slovenským húfniciam sa otvárajú možnosti v Indii
Tá istá správa ako predchádzajúca: Spolupráca v obrannom priemysle, pri výstavbe infraštruktúry a
elektronizácii verejnej správy boli predmetom rokovania SOPK s predstaviteľmi indického priemyselného
konglomerátu Reliance Group.
pravda.sk
Slovenským húfniciam sa otvárajú možnosti v Indii
Tá istá správa ako predchádzajúca: Spolupráca v obrannom priemysle, pri výstavbe infraštruktúry a
elektronizácii verejnej správy boli predmetom rokovania SOPK s predstaviteľmi indického priemyselného
konglomerátu Reliance Group.
dobrenoviny.sk
Slovenské húfnice zaujali Áziu. Záujem má o ne jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomék sveta
Tá istá správa ako predchádzajúca: Spolupráca v obrannom priemysle, pri výstavbe infraštruktúry a
elektronizácii verejnej správy boli predmetom rokovania SOPK s predstaviteľmi indického priemyselného
konglomerátu Reliance Group.
hlavnespravy.sk
Slovenským húfniciam sa otvárajú možnosti v Indii
Tá istá správa ako predchádzajúca: Spolupráca v obrannom priemysle, pri výstavbe infraštruktúry a
elektronizácii verejnej správy boli predmetom rokovania SOPK s predstaviteľmi indického priemyselného
konglomerátu Reliance Group.
operaslovakia.sk
Rastislav Štúr sa stal laureátom Krištáľového krídla za rok 2017 v kategórii Hudba
Téma: V nedeľu 21. januára 2018 sa uskutočnil 21. ročník ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2017. Toto
ocenenie sa udeľuje v 9 kategóriách tým, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahli vo svojej
oblasti výnimočný úspech.
Za Hospodárstvo ocenenie získal Vladimír Bakeš – úspešne vedie dve poisťovne na slovenskom trhu –
Kooperativa a Komunálna poisťovňa. Obe patria do skupiny Vienna Insurance Group. Spolu poisťujú 45 %

všetkých vozidiel na trhu. Vladimír Bakeš súčasne stojí aj na čele Slovenskej asociácie poisťovní. V roku
2017 získal ocenenie Poisťovák roka a Čestné uznanie SOPK.
Rádio Regina Bratislava, 12.00 h., Žurnál Rádia Regina
Spory pre výstavbu tunela Korbeľka
Téma: Županka samosprávneho kraja Erika Jurinová chce spojiť rozhádané samosprávy Turca a Liptova.
Tie rozdeľuje názor na dostavbu diaľnice D1. Zatiaľ čo obce v Turci nesúhlasia so zámerom vlády stavať
tunel Korbeľka pohorím Veľká Fatra, Liptov toto riešenie podporuje s tým, že ide o najideálnejší variant
výstavby diaľnice týmto územím Slovenska. S predsedníčkou Žilinského kraja sa však nakoniec stretli len
zástancovia tunela.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
Rádio Slovensko, 12.30 h., Z prvej ruky
Výstavba diaľničného úseku Turany – Hubová
Hosť diskusnej relácie Z prvej ruky – riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Téma: Nekonečný príbeh – aj tak by sa dala nazvať história pokusov o vybudovanie diaľničného úseku
Turany-Hubová. Podľa pamätníkov už pred päťdesiatimi rokmi dostala jedna rodina z Rojkova pokutu za
to, že si postavila dom na mieste, kde už bola stavebná uzávera z dôvodu plánovanej výstavby. Trasovať
sa začalo v roku deväťdesiatsedem. O päť rokov neskôr prišlo odsúhlasenie tunelového variantu, v
dvetisíc piatom zmena na povrchový variant. V roku 2013 sa však na jeho trase zosunula pôda a začal sa
návrat k tunelu Korbeľka. Teraz ministerstvo životného prostredia zamietlo rozklady organizácií, ktoré proti
tunelu protestovali, čo znamená zelenú pre výstavbu. Je toto definitíva, alebo ešte môžu niektoré obce a
SOPK tento variant zastaviť? To sú základné otázky.
26. 1. 2018
TASR
Hospodárstvo: Spomaľovanie českého exportu môže ovplyvniť aj Slovensko
Téma: Slovenská a česká ekonomika sú obchodne úzko prepojené, a preto môže spomaľovanie českého
exportu v poslednom období ovplyvniť aj hospodárstvo SR. Dôvodom je, že Česko je dôležitým
obchodným partnerom Slovenska, zhodujú sa zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov na Slovensku.
SOPK však na základe výsledkov prieskumu medzi svojimi členmi tvrdí, že očakávaný rýchly rast
nominálnych miezd v SR nemusí viesť k zníženiu konkurencieschopnosti, ak tento rast bude sprevádzaný
zodpovedajúcim nárastom produktivity práce. OECD predpokladá, že konkurencieschopnosť Slovenska sa
v najbližších dvoch rokoch výraznejšie nezmení.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Spomaľovanie českého exportu môže ovplyvniť aj Slovensko
Tá istá správa ako predchádzajúca, odvolávka na SOPK a výsledky prieskumu medzi jej členmi.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Spomaľovanie českého exportu môže ovplyvniť aj Slovensko
Tá istá správa ako predchádzajúca, odvolávka na SOPK a výsledky prieskumu medzi jej členmi.
hlavne.sk
Spomaľovanie českého exportu môže ovplyvniť aj Slovensko
Tá istá správa ako predchádzajúca, odvolávka na SOPK a výsledky prieskumu medzi jej členmi.
ekonomika.sme.sk
Spomaľovanie českého exportu môže ovplyvniť aj Slovensko
Tá istá správa ako predchádzajúca, odvolávka na SOPK a výsledky prieskumu medzi jej členmi.
TASR
SOPK: Slovensko prestáva byť krajinou s lacnou pracovnou silou
Správa vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018, ktorú predstavila SOPK na
konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi (23.1.2018).
Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to SOPK na
základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce
ešte nedoťahujú na priemer EÚ, zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Obchodná komora: SR prestáva byť krajinou s lacnou pracovnou silou
Tá istá správa ako predchádzajúca, vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018,
ktorú predstavila SOPK na konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi
(23.1.2018).
Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to SOPK na
základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce
ešte nedoťahujú na priemer EÚ, zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Obchodná komora: SR prestáva byť krajinou s lacnou pracovnou silou
Tá istá správa ako predchádzajúca, vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018,
ktorú predstavila SOPK na konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi
(23.1.2018).
Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to SOPK na
základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce
ešte nedoťahujú na priemer EÚ, zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.
finweb.hnonline.sk
Cena práce na Slovensku je najvyššia z V4. Prestávame byť krajinou s lacnou pracovnou silou,
tvrdia firmy
Tá istá správa ako predchádzajúca, vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018,
ktorú predstavila SOPK na konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi
(23.1.2018).
Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to SOPK na
základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce
ešte nedoťahujú na priemer EÚ, zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.
pravda.sk
SOPK: Slovensko prestáva byť krajinou s lacnou pracovnou silou
Tá istá správa ako predchádzajúca, vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018,
ktorú predstavila SOPK na konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi
(23.1.2018).
Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to SOPK na
základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce
ešte nedoťahujú na priemer EÚ, zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.
dobrenoviny.sk
Obchodná komora: SR prestáva byť krajinou s lacnou pracovnou silou
Tá istá správa ako predchádzajúca, vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018,
ktorú predstavila SOPK na konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi
(23.1.2018).
Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to SOPK na
základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce
ešte nedoťahujú na priemer EÚ, zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.
aktualne.sk
Sme drahší. Prestávame byť krajinou s lacnou pracovnou silou
Tá istá správa ako predchádzajúca, vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018,
ktorú predstavila SOPK na konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi
(23.1.2018).
Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to SOPK na
základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce
ešte nedoťahujú na priemer EÚ, zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.

TA3, 12.30 h., Ekonomika
Hodinová mzda rástla
Tá istá téma ako predchádzajúca, vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018,
ktorú predstavila SOPK na konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi
(23.1.2018).
Hodinové náklady práce v podnikovom sektore v Slovenskej republike dosiahli v roku 2016 hodnotu 10 eur
40 centov. Postupne tak klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou.
Tvrdí to Slovenská obchodná a priemyselná komora.
27. 1. 2018
Plus jeden deň
SR prestáva byť krajinou s lacnou pracovnou silou
Tá istá správa ako predchádzajúca, vychádzajúca z prognózy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018,
ktorú predstavila SOPK na konferencii spolu s výsledkami ekonomického prieskumu medzi svojimi členmi
(23.1.2018).
Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to SOPK na
základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce
ešte nedoťahujú na priemer EÚ, zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.
TASR
MZVaEZ: Za výkon ekonomickej diplomacie zodpovedalo vlani 76 vedúcich misií
Téma: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vlani využívalo kompetencie
v oblasti ekonomickej diplomacie na pokračujúce cieľavedomé presadzovanie obchodno-ekonomických
záujmov SR v zahraničí. Informoval o tom rezort diplomacie v Správe o stave a výsledkoch ekonomickej
diplomacie za rok 2017, s ktorou by sa v najbližšom období mal oboznámiť vládny kabinet.
Zastupiteľské úrady realizovali taktiež 474 prezentačných podujatí v krajinách akreditácie, aktívne sa
zúčastnili na 376 výstavách a veľtrhoch v zahraničí a podporili účasť slovenských podnikateľských
subjektov. Zabezpečili celkom 223 podnikateľských misií alebo podnikateľských fór, a to priamo alebo v
súčinnosti s SOPK a/alebo SARIO.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Za výkon ekonomickej diplomacie zodpovedalo vlani 76 vedúcich misií
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o tom, že zastupiteľské úrady realizovali taktiež 474
prezentačných podujatí v krajinách akreditácie, aktívne sa zúčastnili na 376 výstavách a veľtrhoch v
zahraničí a podporili účasť slovenských podnikateľských subjektov. Zabezpečili celkom 223
podnikateľských misií alebo podnikateľských fór, a to priamo alebo v súčinnosti s SOPK a/alebo SARIO.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Za výkon ekonomickej diplomacie zodpovedalo vlani 76 vedúcich misií
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o tom, že zastupiteľské úrady realizovali taktiež 474
prezentačných podujatí v krajinách akreditácie, aktívne sa zúčastnili na 376 výstavách a veľtrhoch v
zahraničí a podporili účasť slovenských podnikateľských subjektov. Zabezpečili celkom 223
podnikateľských misií alebo podnikateľských fór, a to priamo alebo v súčinnosti s SOPK a/alebo SARIO.
openiazoch.zoznam.sk
Za výkon ekonomickej diplomacie zodpovedalo vlani 76 vedúcich misií
Tá istá správa ako predchádzajúca, informácia o tom, že zastupiteľské úrady realizovali taktiež 474
prezentačných podujatí v krajinách akreditácie, aktívne sa zúčastnili na 376 výstavách a veľtrhoch v
zahraničí a podporili účasť slovenských podnikateľských subjektov. Zabezpečili celkom 223
podnikateľských misií alebo podnikateľských fór, a to priamo alebo v súčinnosti s SOPK a/alebo SARIO.
ta3.com (Zaradenie: Ekonomika)
Vláda predstavila plán na pomoc priemyslu v roku 2018
Téma: Podpora vedy a výskumu, menej byrokracie a príprava stratégie pre novú priemyselnú revolúciu. Aj
takto chce vláda pomôcť podnikateľskému prostrediu a priemyslu na Slovensku v roku 2018. Slovenská
obchodná a priemyselná komora iniciatívu víta. Zároveň ale upozorňuje na ďalšie riziká, ktoré náš
priemysel nemôže tento rok ignorovať.

TA3, 12.00 h., Žurnál
Aký bude priemysel v roku 2018
Rozšírenie témy uverejnenej na webe televízie.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme: My sme mali prísľub od vlády, že do konca minulého
roku dôjde k novelizácii tohto zákona. Bohužiaľ nedošlo k nemu a tým pádom ten problém sa nerieši, on
sa posúva. Ale tým, že sa posúva, on ani nezostáva na rovnakej úrovni, ale on sa zhoršuje (pozn. –
priemysel).
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Aký bude priemysel v roku 2018
Tá istá téma ako v poludňajšom vysielaní, tie isté vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
29. 1. 2018
Žilinské noviny
Štúdium v Spojenej škole v KNM je investíciou do života
Profil strednej školy, jej aktivity v oblasti duálneho vzdelávania.
„S výraznou podporou nášho zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, sme úspešne zavŕšili proces
certifikácie našej školy Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Jeho výsledkom je, že ako
jediná škola v Žilinskom kraji môžeme používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre
informačné technológie a priemyselnú informatiku.
30. 1. 2018
Kysucké noviny
Štúdium v Spojenej škole v KNM je investíciou do života
Ten istý článok ako predchádzajúci, uverejnený deň predtým v Žilinských novinách, zmienka o SOPK.
Oravské noviny
Vytvárame perspektívu zamestnania pre šikovných mladých ľudí z regiónu
Profil spoločnosti Miba Sinter Slovakia a jej aktivity v oblasti duálneho vzdelávania.
„Žiaci sa vzdelávajú v príjemnom pracovnom prostredí na moderných zariadeniach. Získavajú prehľad o
výrobných procesoch už počas štúdia pod vedením 45 inštruktorov, zamestnancov spoločnosti, ktorých
vyškolenie zabezpečuje Slovenská obchodná a priemyselná komora.“

