SOPK v médiách

jún 2019
6. 6. 2019
euractiv.sk
Vyšehradská štvorka v brexitovom pate
Téma: Brexit a dôsledky (ne)riešenia na slovenskú ekonomiku, návrhy na riešenie.
Citovaný predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
TASR
Vyjadrenie: Stretnutie štátneho tajomníka MZVaEZ SR F. Ružičku s členmi Rady
Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory SR
Téma: Štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička 6. júna 2019 diskutoval s členmi
Rady Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory SR. Radu tvoria zástupcovia
firiem z jednotlivých oblasti hospodárstva, ako aj zástupcovia regionálnych komôr
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

13. 6. 2019
TASR
Vyjadrenie: MZVaEZ: Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu
exportu a investícií
Téma: Na návrh zamestnávateľov prebehla rozsiahla diskusia k materiálu „Jednotný postoj
zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu, vývoja a inovácií v SR“. Zamestnávatelia
poukázali, že stav výskumu, vývoja a inovácií je neuspokojivý a bez jeho zmien nie je možné
dosiahnuť rozvoj Slovenska do budúcnosti. Členovia Rady sa uzniesli, že podporia na
rokovaní vlády návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a
konkurencieschopnosti.
Informácia o tom, že na zasadnutí Rady sa zúčastnili aj zástupcovia SOPK.
openiazoch.zoznam.sk
MZVaEZ: Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Na návrh zamestnávateľov prebehla rozsiahla diskusia
k materiálu „Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu, vývoja a inovácií
v SR“. Zamestnávatelia poukázali, že stav výskumu, vývoja a inovácií je neuspokojivý a bez
jeho zmien nie je možné dosiahnuť rozvoj Slovenska do budúcnosti. Členovia Rady sa
uzniesli, že podporia na rokovaní vlády návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia a konkurencieschopnosti.
Informácia o tom, že na zasadnutí Rady sa zúčastnili aj zástupcovia SOPK.
STV Dvojka, 17.30 h, Správy RTVS z regiónov
Hľadajú zamestnávateľa
Téma: V Sobranciach hľadajú prácu pre dvesto šičiek. Po odchode firmy, ktorá šila obuv,
nemajú v meste ani v okrese zamestnávateľa. Pracovať by ženy chceli a tak miestni hľadajú
investorov, ale aj iné možnosti ako im nájsť prácu. Na úrade práce je takmer dvesto žien
šičiek. Práca v okolí nie je.
Vyjadrenia predsedu Košickej RK SOPK Igora Capa k téme.

18. 6. 2019
TASR
Oznámenie: Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta
Téma: Avízo na Klub Nitrianskej RK SOPK so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR
Lukášom Parízkom. Cieľom stretnutia, ktorého hlavným organizátorom je SOPK, je
prezentácia nástrojov štátnej pomoci nitrianskym podnikateľským subjektom, so zámerom
zvýšiť ich exportný potenciál.
openiazoch.zoznam.sk
Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Avízo na Klub Nitrianskej RK SOPK so štátnym
tajomníkom MZVaEZ SR Lukášom Parízkom. Cieľom stretnutia, ktorého hlavným
organizátorom je SOPK, je prezentácia nástrojov štátnej pomoci nitrianskym podnikateľským
subjektom, so zámerom zvýšiť ich exportný potenciál.
pravda.sk
Víťaz chce lepšiu zdravotnú starostlivosť
Téma: Ako by mohli moderné technológie zlepšiť starostlivosť o chorých a nevládnych ľudí,
ktorí potrebujú ošetrovateľov? Odpoveď na túto otázku hľadá Erik Kajáti a jeho tím z Fakulty
elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Ich projekt študentského
startupu zaujal porotu súťaže Slovak University Startup Cup natoľko, že autora zvolila za
celkového víťaza ročníka 2019.
„Cieľom projektu Slovak University Startup Cup je oceniť a podporiť mladú generáciu lídrov,
ktorí majú inovatívne nápady. Zároveň im pomáhame uviesť ich riešenia do reálneho
podnikania,“ hovorí Marián Meško, výkonný predseda Junior Chamber International
Slovakia, ktorá súťaž organizuje. Podobné akcie sa konajú v mnohých krajinách sveta, veď
JCI pôsobí v 115 štátoch. Na Slovensku ho podporuje aj SOPK a mnohé firmy.

19. 6. 2019
Pravda
Víťaz chce lepšiu zdravotnú starostlivosť
Tá istá téma ako v predošlý deň na webe, tentoraz v printovom vydaní denníka: Projekt
Slovak University Startup Cup, ktorého cieľom je oceniť a podporiť mladú generáciu lídrov,
ktorí majú inovatívne nápady. Informácia o tom, že projekt podpourje aj SOPK.
TASR
Obchod: Na stretnutí podnikateľov v Nitre dominovala téma ekonomickej diplomacie
Téma: Prezentácia nástrojov štátnej pomoci podnikateľským subjektom so zámerom zvýšiť
ich exportný potenciál dominovala na stretnutí regionálnych podnikateľov v Nitre. Podujatie
zorganizovala Nitrianska RK SOPK v spolupráci s MZVaEZ SR. Zhruba 25 podnikateľov z
radov firiem z nitrianskeho regiónu, ktoré sa zaoberajú zahraničnými obchodnými aktivitami
a exportom, získalo informácie o kompetenciách a úlohách slovenskej ekonomickej
diplomacie či formách štátnej pomoci pre podnikateľov.
Citovaný riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik.
TASR
Obchod: Na stretnutí podnikateľov v Nitre dominovala téma ekonomickej diplomacie
(2)

Tá istá téma, tá istá agentúrna správa doplnená o ďalšie informácie: Klub Nitrianskej RK
SOPK o nástrojoch štátnej pomoci podnikateľským subjektom so zámerom zvýšiť ich
exportný potenciál,
Citovaný riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Podnikatelia v Nitre hovorili najmä o ekonomickej diplomacii
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Klub Nitrianskej RK SOPK o nástrojoch štátnej
pomoci podnikateľským subjektom so zámerom zvýšiť ich exportný potenciál,
Citovaný riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Podnikatelia v Nitre hovorili najmä o ekonomickej diplomacii
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Klub Nitrianskej RK SOPK o nástrojoch štátnej
pomoci podnikateľským subjektom so zámerom zvýšiť ich exportný potenciál,
Citovaný riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Podnikatelia v Nitre hovorili najmä o ekonomickej diplomacii
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa, aktualizovaná: Klub Nitrianskej RK SOPK
o nástrojoch štátnej pomoci podnikateľským subjektom so zámerom zvýšiť ich exportný
potenciál,
Citovaný riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik.
webnoviny.sk (Zaradenie: Aktuality)
Rezorty majú povinnosť vyjsť do regiónov a hovoriť s firmami. Iba tak posunieme
slovenský export
Tá istá téma: Klub Nitrianskej RK SOPK o nástrojoch štátnej pomoci podnikateľským
subjektom so zámerom zvýšiť ich exportný potenciál,
Citovaný riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik.
webnoviny.sk (Zaradenie: Aktuálne správy)
Rezorty majú povinnosť vyjsť do regiónov a hovoriť s firmami. Iba tak posunieme
slovenský export
Tá istá téma: Klub Nitrianskej RK SOPK o nástrojoch štátnej pomoci podnikateľským
subjektom so zámerom zvýšiť ich exportný potenciál,
Citovaný riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Rezorty majú povinnosť vyjsť do regiónov a hovoriť s firmami. Iba tak posunieme
slovenský export
Tá istá téma: Klub Nitrianskej RK SOPK o nástrojoch štátnej pomoci podnikateľským
subjektom so zámerom zvýšiť ich exportný potenciál,
Citovaný riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik.

25. 6. 2019
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Očakávame naživo: TK Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Avízo na priamy prenos z tlačovej konferencie SOPK.

Téma: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom na tunel Višňové a rozostavané
stavby v Žilinskom kraji. Činnosť SOPK v 1. polroku 2019.
TASR
SOPK: Žilinská komora žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové
Tlačová konferencia SOPK.
Téma: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom na tunel Višňové a rozostavané
stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Žilinská komora SOPK žiada pokračovanie výstavby tunela Višňové
Tá istá téma, tá istá správa z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s
osobitným zreteľom na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Žilinská komora SOPK žiada pokračovanie výstavby tunela Višňové
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom
na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
Hospodárske noviny
Podnikatelia varujú pred predražením tunela Višňové
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom
na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
myzilina.sme.sk
Podnikatelia a investori žiadajú pokračovanie výstavby úseku D1 s tunelom Višňové
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom
na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
webnoviny.sk (Zaradenie: Cestná doprava)
Podnikatelia a investori sú rozhorčení a žiadajú pokračovanie výstavby úseku D1
s tunelom Višňové
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom
na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.

Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
pravda.sk
Tunel Višňové bude stáť dvojnásobok, tvrdia Žilinčania a žiadajú hneď stavať
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom
na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
hlavnespravy.sk
Žilinská regionálna komora SOPK žiada pokračovanie výstavby úseku D1 s tunelom
Višňové
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom
na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
noviny.sk
Dopravná situácia v regióne Žiliny sa tak skoro nezlepší. Práce na tuneli Višňové
zastavili
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK (na webe TV JOJ) – diaľnice: Dopravná situácia v
regióne Žiliny je zlá a tak skoro sa ani nezlepší. Výrazne mal pomôcť tunel Višňové, avšak
práce na ňom sa zastavili. Medzi tými, ktorí tlačia na obnovenie výstavby, je aj SOPK.
Výstavba problematického úseku diaľnice sa oproti pôvodnému termínu dokončenia v
decembri tohto roka predĺži asi o štyri roky.
Citovaný predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič k téme.
JOJ, 17.00 h, Prvé noviny
Tlak na dostavbu Višňového
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK – diaľnice: Dopravná situácia v regióne Žiliny je
zlá a tak skoro sa ani nezlepší. Výrazne mal pomôcť tunel Višňové, avšak práce na ňom sa
zastavili. Medzi tými, ktorí tlačia na obnovenie výstavby, je aj SOPK. Výstavba
problematického úseku diaľnice sa oproti pôvodnému termínu dokončenia v decembri tohto
roka predĺži asi o štyri roky.
Vyjadrenia predsedu predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milana Vašaniča a predsedu
SOPK Petra Mihóka k téme.
JOJ, 19.30 h, Noviny TV JOJ
Bratislava, Žilina: Tlak na dostavbu Višňového
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK – diaľnice – tá istá reportáž ako o 17.00 h,
rozšírená: Dopravná situácia v regióne Žiliny je zlá a tak skoro sa ani nezlepší. Výrazne mal
pomôcť tunel Višňové, avšak práce na ňom sa zastavili. Medzi tými, ktorí tlačia na obnovenie
výstavby, je aj SOPK.
Vyjadrenia predsedu predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milana Vašaniča a predsedu
SOPK Petra Mihóka k téme.

TA3, 18.30 h, Hlavné správy
Firmám dochádza trpezlivosť
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK – diaľnice: Dopravná situácia v Žilinskom kraji je
neúnosná. Firmy v tomto regióne neustále doplácajú na komplikácie pod Strečnom,
v dôsledku nedostavaného tunelu Višňové. Zástupcovia podnikateľov preto pritvrdzujú vo
vyjadreniach voči ministerstvu dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti. Rezort dopravy
tvrdí, že komplikovanú situáciu riešia, tunel bude sprejazdnený do roku 2023.
Vyjadrenia predsedu predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milana Vašaniča a predsedu
SOPK Petra Mihóka k téme.
Rádio Slovensko, 22.00 h, Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Výstavba tunela Višňové – Dubná Skala
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK – diaľnice: Podnikatelia zo Žiliny žiadajú okamžité
pokračovanie výstavby tunela Višňové – Dubná Skala. Národná diaľničná spoločnosť chce s
novým zhotoviteľom uzavrieť zmluvu do konca tohto roka. Eurofondy na stavbu môže pritom
štát čerpať iba do roku 2023. Či sa to dá stihnúť, podľa analytika závisí nielen od peňazí, ale
aj od dodávateľov. Podľa rezortu dopravy všetko pokračuje podľa harmonogramu, ktorý
zaručuje najrýchlejšie možné vypísanie novej súťaže.
Vyjadrenia predsedu predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milana Vašaniča a predsedu
SOPK Petra Mihóka k téme.
STV Jednotka, 19.00 h, Správy RTVS
Tunel Višňové chcú čo najskôr
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK – diaľnice: Žilinskí podnikatelia sú frustrovaní z
dopravnej situácie v regióne. Členovia SOPK tlačia na štát, aby dokončil tunel Višňové čo
najrýchlejšie. Kvôli dopravným kolapsom prichádzajú miestne firmy o peniaze. Národná
diaľničná spoločnosť vyhodnocuje inventarizáciu na stavbe. Do týždňa oficiálne oznámi
odchod starého zhotoviteľa a to, ako bude ďalej postupovať.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
TASR
P. Mihók: SOPK chce od jesene debatovať s politickými stranami o ekonomike SR
Ďalšia téma z tlačovej konferencie SOPK: SOPK chce pred nadchádzajúcimi parlamentnými
voľbami od jesene debatovať s najvýznamnejšími politickými stranami o ekonomickom
rozvoji Slovenska.
„Zhodli sme sa na jednej, jedinej téme, na ktorú chceme hovoriť so všetkými relevantnými
stranami, ktorou sú podmienky pre udržateľnosť ekonomického rozvoja tento krajiny,“
povedal predseda SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
P. Mihók: SOPK chce debatovať s politickými stranami o ekonomike SR
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: SOPK chce pred nadchádzajúcimi parlamentnými
voľbami od jesene debatovať s najvýznamnejšími politickými stranami o ekonomickom
rozvoji Slovenska.
„Zhodli sme sa na jednej, jedinej téme, na ktorú chceme hovoriť so všetkými relevantnými
stranami, ktorou sú podmienky pre udržateľnosť ekonomického rozvoja tento krajiny,“
povedal predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
P. Mihók: SOPK chce debatovať s politickými stranami o ekonomike SR

Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: SOPK chce pred nadchádzajúcimi parlamentnými
voľbami od jesene debatovať s najvýznamnejšími politickými stranami o ekonomickom
rozvoji Slovenska.
„Zhodli sme sa na jednej, jedinej téme, na ktorú chceme hovoriť so všetkými relevantnými
stranami, ktorou sú podmienky pre udržateľnosť ekonomického rozvoja tento krajiny,“
povedal predseda SOPK Peter Mihók.
ekonomika.sme.sk
Obchodná a priemyselná komora chce rokovať s politickými stranami
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: SOPK chce pred nadchádzajúcimi parlamentnými
voľbami od jesene debatovať s najvýznamnejšími politickými stranami o ekonomickom
rozvoji Slovenska.
„Zhodli sme sa na jednej, jedinej téme, na ktorú chceme hovoriť so všetkými relevantnými
stranami, ktorou sú podmienky pre udržateľnosť ekonomického rozvoja tento krajiny,“
povedal predseda SOPK Peter Mihók.
hlavne.sk
Mihók: SOPK chce od jesene debatovať s politickými stranami o ekonomike SR
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: SOPK chce pred nadchádzajúcimi parlamentnými
voľbami od jesene debatovať s najvýznamnejšími politickými stranami o ekonomickom
rozvoji Slovenska.
„Zhodli sme sa na jednej, jedinej téme, na ktorú chceme hovoriť so všetkými relevantnými
stranami, ktorou sú podmienky pre udržateľnosť ekonomického rozvoja tento krajiny,“
povedal predseda SOPK Peter Mihók.
hlavne.sk
Slovensko prišlo takmer o 42 mil. eur z EÚ, nevyčerpalo eurofondy
Téma: Prehľad udalostí
Medzi nimi informácia, že SOPK chce od jesene debatovať s politickými stranami
o ekonomike SR, informoval predseda SOPK Peter Mihók.

26. 6. 2019
Pravda
Žilina sa bez tunela Višňové obáva kolapsu
Téma z tlačovej konferencie SOPK – diaľnice: Zlý stav infraštruktúry v Žilinskom kraji trápi
nielen vodičov, ale aj investorov. Po tom, čo koncom mája staviteľ úseku Dl Lietavská Lúčka
- Višňové Dubná Skala definitívne opustil stavenisko, sa práce na tuneli nadobro zastavili.
Súťaž na nového zhotoviteľa by mala byť podľa ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka
vypísaná na jeseň roku 2019. Výstavba tohto úseku sa tak oproti pôvodnému termínu
dokončenia v decembri tohto roka natiahne o štyri roky, teda na rok 2023. Do tohto roka sú
limitované aj peniaze z eurofondov.
Citovaný predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milan Vašanič.
pravda.sk
Video: Žilina sa bez tunela Višňové obáva kolapsu
Video z tlačovej konferencie SOPK – téma: diaľnice.
V žilinskom regióne je momentálne rozostavaných päť úsekov diaľnic. Na diaľnici D1 je to
úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ďalej Lietavská Lúčka – Dubná Skala,
privádzač D1 a úsek D1 Ivachnová – Hubová. Na diaľnici D3 je vo výstavbe úsek D3 Čadca,

Bukov – Svrčinovec. Tieto stavby sa však na seba napájajú a je ťažké spustiť ich do
prevádzky, ak nie sú kompletné.
Vyjadrenia predsedu predstavenstva Žilinskej RK SOPK Milana Vašaniča k téme.
eulog.sk
Žilinská komora SOPK žiada pokračovanie výstavby tunela Višňové
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom
na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.

27. 6. 2019
zilina.dnes.sk
Žilinskí vodiči, zbystrite: Ďalší termín sprejazdnenia úseku v tuneli Višňové
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Diaľničná sieť na Slovensku s osobitným zreteľom
na tunel Višňové a rozostavané stavby v Žilinskom kraji.
Žilinská RK (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby tunela Višňové. Informoval o
tom Milan Vašanič, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK za účasti predsedu
SOPK Petra Mihóka. Citácie oboch predstaviteľov SOPK.
Šport
Stručne
Téma: Prehľad udalostí
Okamžité pokračovanie výstavby úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové žiada Žilinská RK
SOPK s tým, že trpezlivosť podnikateľov je na konci.

30. 6. 2019
TASR
SOPK: Komora v 1. polroku 2019 uskutočnila 15 obchodných misií do zahraničia
Ďalšia téma z tlačovej konferencie SOPK: Bilancia činnosti SOPK za 1. polrok 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
openiazoch.zoznam.sk
Komora v 1. polroku 2019 uskutočnila 15 obchodných misií do zahraničia
Tá istá téma z tlačovej konferencie SOPK: Bilancia činnosti SOPK za 1. polrok 2019.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.

