SOPK vmédiách
december 2018
1. 12. 2018
TA3, 12.00 h., Žurnál
WTO potrebuje reformu
Téma: Konferencia Riziká vývoja svetového obchodu, ktorú organizovala SOPK s hlavným hosťom, námestníkom
generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie Karlom Braunerom.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme.
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Kritika obchodnej organizácie
Tá istá téma: Európski diplomati tvrdia, že v záverečnom komuniké sa lídri na summite G20 zaviažu aj k reforme
Svetovej obchodnej organizácie. Na jej potrebe sa zhodli aj zástupcovia najväčších rozvojových ekonomík. Máme
na mysli Brazíliu,Indiu, Čínu či Ruska a Juhoafrickej republiky. Organizácia sa totiž správa tak, že stráca svoj vplyv a
nezabezpečuje dodržiavanie základných princípov voľného obchodu. Kritika smeruje najmä na protekcionistickú
politiku Spojených štátov amerických.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka k téme: „Musíme sa aj sústrediť na to, aby sa, našli sme efektívny
systém riešenia sporov v rámci Svetovej obchodnej organizácie. To znamená, hľadať správny systém arbitráže,
ktorá by vlastne predchádzala vzniku veľkých konfliktov.“
3. 12. 2018
TASR
SOPK sa aj v tomto roku sústredila na podporu slovenskej ekonomiky
Téma: Bilancia aktivít SOPK v roku 2018 na tlačovej konferencii.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
SOPK sa aj v tomto roku sústredila na podporu slovenskej ekonomiky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Bilancia aktivít SOPK v roku 2018 na tlačovej konferencii, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
SOPK sa aj v tomto roku sústredila na podporu slovenskej ekonomiky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Bilancia aktivít SOPK v roku 2018 na tlačovej konferencii, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
finweb.hnonline.sk
Obchodná komora podporuje biznis cez zahraničné misie, tento rok ich bolo 22
Tá istá téma: Bilancia aktivít SOPK v roku 2018 na tlačovej konferencii, citovaný predseda SOPK Peter Mihók.
dobrenoviny.sk
SOPK sa aj v tomto roku sústredila na podporu slovenskej ekonomiky
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Bilancia aktivít SOPK v roku 2018 na tlačovej konferencii, citovaný predseda
SOPK Peter Mihók.
TASR
SOPK: Slovensku akútne chýbajú pracovné sily
Téma: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto problému – druhá téma tlačovej
konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.
openiazoch.zoznam.sk
Slovensku akútne chýbajú pracovné sily
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto
problému – druhá téma tlačovej konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Obchodná komora: Slovensku akútne chýbajú pracovné sily
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto
problému – druhá téma tlačovej konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.

dobrenoviny.sk
Obchodná komora: Slovensku akútne chýbajú pracovné sily
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto
problému – druhá téma tlačovej konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Obchodná komora: Slovensku akútne chýbajú pracovné sily
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto
problému – druhá téma tlačovej konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.
ekonomika.sme.sk
Slovensko potrebuje polmilióna nových pracovníkov, nutné je preškoľovať
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto
problému – druhá téma tlačovej konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.
finweb.hnonline.sk
Čím skôr zjednodušte prijímanie cudzincov, vyzýva obchodná komora
Tá istá téma: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto problému – druhá téma tlačovej
konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.
hlavnespravy.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora chce riešiť nedostatok pracovnej sily najmä rekvalifikáciou
absolventov, ktorí sa nevedia uplatniť
Tá istá téma: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto problému – druhá téma tlačovej
konferencie SOPK.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók a podpredseda SOPK Július Kostolný.
Rádio Slovensko, 12.00 h., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Možnosť riešenia nedostatku pracovnej sily
Tá istá téma: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto problému – druhá téma tlačovej
konferencie SOPK.
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme.
STV Jednotka, 19.00 h., Správy RTVS
Nedostatok pracovných síl na Slovensku
Tá istá téma: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto problému – druhá téma
tlačovej konferencie SOPK.
Slovensko bude v najbližších piatich rokoch potrebovať pol milióna nových zamestnancov. Za ten čas školy
vyprodukujú len tristodvadsaťtisíc absolventov. SOPK vidí riešenie najmä v jednoduchšom zamestnávaní cudzincov
z takzvaných tretích krajín.
Vyjadrenia podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme.
4. 12. 2018
Hospodárske noviny
Obchodná komora: zjednodušte migráciu
Tá istá téma: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto problému – druhá téma
tlačovej konferencie SOPK.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.
Plus jeden deň
Slovensku veľmi akútne chýbajú pracovné sily
Tá istá téma: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku a návrhy SOPK na riešenie tohto problému – druhá téma
tlačovej konferencie SOPK.
Slovenská ekonomika podľa analýz ministerstva práce bude potrebovať v najbližších piatich rokoch približne 500tisíc nových zamestnancov. SOPK vidí 3 možné riešenia daného problému. Jednou je preškoliť absolventov, ako aj
dlhodobo nezamestnaných. Ďalšou možnosťou je prilákanie slovenských pracovníkov, ktorí aktuálne pracujú v
zahraničí. Treťou možnosťou je dovoz pracovnej sily zo zahraničia. Z uvedeného vyplýva, že v najbližších piatich
rokoch bude Slovensko musieť získať zo zahraničia 150- až 180-tisíc pracovníkov.
Citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný k téme.

Pravda
Nedostatok pracovnej sily má vyriešiť rekvalifikácia
Téma: SOPK vidí ako možnosť riešenia nedostatku pracovnej sily na Slovensku najmä rekvalifikáciu zle
vyštudovaných absolventov stredných a vysokých škôl a dlhodobo nezamestnaných. Podnikatelia navrhujú, aby
zdroje na rekvalifikáciu dostali podniky a nie rekvalifikačné agentúry, pretože zamestnávatelia lepšie vedia stanoviť
potreby, kvalifikačné predpoklady a samotné zaškolenie. Konštatoval to podpredseda SOPK Július Kostolný.
FUN Rádio, 8.00h., Headliny
Slovensku akútne chýbajú pracovné sily
Téma, čítaná agentúrna správa: Slovensku akútne chýbajú pracovné sily. Naša ekonomika bude potrebovať v
najbližších piatich rokoch približne pol milióna nových zamestnancov. Zo škôl pritom vyjde v rovnakom období asi
320-tisíc absolventov, z toho až 60 percent sa nevie uplatniť v odbore, ktorý študovalo. SOPK vidí iba tri možné
riešenia tohto problému. Jednou možnosťou je preškolenie absolventov, či dlhodobo nezamestnaných, ďalšou je
prilákať Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, treťou možnosťou je dovoz pracovnej sily zo zahraničia.
Turčianske noviny
Chytiť sa dobrého remesla
Rozhovor s riaditeľom Spojenej školy v Martine Jozefom Zanovitom.
Spojená škola v Martine oslávila 70 rokov od založenia. Jej dlhoročná tradícia a výborné výsledky vo výchove
odborníkov pre strojársky, automobilový, ale aj elektrotechnický priemysel je povestná a v našom regióne si škola
drží dobré meno. Je veľmi aktívna aj v programe duálneho vzdelávania. Za necelé tri roky sa do duálneho
vzdelávania v 17 firmách prihlásilo 140 žiakov.
Každá firma, ktorá vstupuje do duálneho vzdelávania, musí prejsť schvaľovacím procesom a získať certifikát od
SOPK, dá vyškoliť inštruktorov, aby výchovný proces žiakov bol v súlade s učebnými plánmi.
Noviny Stredného Považia
Sme úspešní v rôznych súťažiach
Téma: Profil školy
Informácia, že „...v súťažiach organizovaných Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou stojíme v rámci
Slovenska na prvých miestach v odboroch elektrotechnika“.
TASR
Vyjadrenie: Svetový obchod naďalej rastie, Slovensko podporuje jeho liberalizáciu. Sú tu však aj riziká.
Téma: O vývoji svetového obchodu a jeho potenciálnych rizikách diskutovali odborníci v Bratislave na seminári,
ktorý zorganizovala SOPK. Podujatia sa zúčastnili desiatky predstaviteľov podnikateľskej sféry či akademickej obce.
Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec vyzdvihol význam zahraničného obchodu pre slovenskú ekonomiku a
zdôraznil potrebu jeho ďalšej liberalizácie.
Dom a byt
Úspešná konferencia a oslava 10. výročia
Téma: Združenie Slovenergookno usporiadalo pri príležitosti 10. výročia vzniku konferenciu Okno, dvere, Fasády.
V združení sa dnes spájajú slovenskí výrobcovia výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávatelia s nimi
súvisiacich komponentov a technológií a materiálov na zabudovanie okien.
Vo svojom príhovore na začiatku konferencie predseda združenia zhrnul významné medzníky z histórie činnosti
združenia ako aj jeho predchodcov SLOVOKNO a ENERGOkno. Prvé začiatky siahajú až do roku 1997, teda 21
rokov dozadu, keď bola založená odborná sekcia pri SOPK – SLOVOKNO. Združenie prostredníctvom svojich 24
členov dnes pokrýva cca 2/3 podiel na slovenskom trhu s oknami.
6. 12. 2018
ekonomika.sme.sk
Podnikatelia vyzvali Sólymosa na diskusiu o zálohovaní PET fliaš
Téma: Slovenskí podnikatelia v otvorenom liste vyzvali ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa na diskusiu
o smerovaní odpadového hospodárstva s cieľom nájsť najlepšie riešenie, ako zvýšiť recykláciu a dosiahnuť ciele, ku
ktorým sa Slovensko zaviazalo.
Otvorený list ministrovi podpísali podnikateľské organizácie a združenia ako SLICPEN , Potravinárska komora
Slovenska, Zväz obchodu Slovenskej republiky, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve či SOPK.
TASR
NR SR: Parlament zvolil troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu
Téma: Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu zo sedmičky
navrhovaných kandidátov. Odobrili Miroslava Masarika, Milana Romana a Janu Ujovú. Masarika, ktorý pracuje v
SOPK, navrhol Smer.

teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Parlament zvolil troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili troch členov Rady Slovenského pozemkového
fondu zo sedmičky navrhovaných kandidátov. Odobrili Miroslava Masarika, Milana Romana a Janu Ujovú. Masarika, ktorý
pracuje v SOPK, navrhol Smer.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Z domova)
Parlament zvolil troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili troch členov Rady Slovenského pozemkového
fondu zo sedmičky navrhovaných kandidátov. Odobrili Miroslava Masarika, Milana Romana a Janu Ujovú. Masarika, ktorý
pracuje v SOPK, navrhol Smer.
hlavne.sk
Parlament zvolil troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili troch členov Rady Slovenského pozemkového
fondu zo sedmičky navrhovaných kandidátov. Odobrili Miroslava Masarika, Milana Romana a Janu Ujovú. Masarika, ktorý
pracuje v SOPK, navrhol Smer.
dennikn.sk (Minúta po minúte)
19:29; Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili troch členov Rady Slovenského
pozemkového fondu zo sedmičky navrhovaných kandidátov. Odobrili Miroslava Masarika, Milana Romana a Janu
Ujovú. Masarika, ktorý pracuje v SOPK, navrhol Smer.
9. 12. 2018
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Napätie na pracovnom trhu
Téma: Situácia na trhu práce je čoraz horšia. Firmám chýbajú desaťtisíce ľudí, pre nedostatok pracovnej sily musia
mnohé už odmietať objednávky. Vládu preto vyzývajú k výraznejšiemu zjednodušeniu zamestnávania cudzincov. V
piatok parlament v skrátenom legislatívnom procese schválil novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá by
mala prispieť k efektívnejšiemu zamestnávaniu cudzincov.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka a podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného k téme (po tlačovej
konferencii SOPK na túto tému 3. 12. 2018).
10. 12. 2018
TASR
Oznámenie: Podujatie „Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta“
Avízo na stretnutie štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka s podnikateľmi zamerané na podporu
exportných aktivít. Informácia o tom, že stretnutie sa uskutoční v rámci Klubu Trnavskej RK SOPK.
11. 12. 2018
TASR
Vyjadrenie: L. Parízek: Diskusie s podnikateľmi v regiónoch nám ukázali rezervy v exporte a najmä
komunikácii
Téma: Klub Trnavskej RK SOPK pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka uzavrel dnes (11.
decembra 2018) tohtoročnú sériu regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie,
hospodárstva a finančných inštitúcií.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Juraj Čajko.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
Parízek: Diskusie s podnikateľmi ukázali rezervy v exporte
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Klub Trnavskej RK SOPK pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša
Parízka uzavrel dnes (11. decembra 2018) tohtoročnú sériu regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu
diplomacie, hospodárstva a finančných inštitúcií.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Juraj Čajko.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Ekonomika)
Parízek: Diskusie s podnikateľmi ukázali rezervy v exporte
Tá istá téma, tá istá agentúrna správa: Klub Trnavskej RK SOPK pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša
Parízka uzavrel dnes (11. decembra 2018) tohtoročnú sériu regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu
diplomacie, hospodárstva a finančných inštitúcií.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Juraj Čajko.

TASR
L. Parízek: Diskusie s podnikateľmi ukázali rezervy najmä v exporte a komunikácii
Tá istá téma: Klub Trnavskej RK SOPK pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka uzavrel
tohtoročnú sériu regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie, hospodárstva a finančných
inštitúcií. V rámci diskusií v jednotlivých regiónoch sa predstavoval potenciál ekonomickej diplomacie a formy štátnej
pomoci na podporu exportu slovenských firiem.
Citovaný podpredseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Juraj Čajko.
12. 12. 2018
Hospodárske noviny
Rast Číny nesmieme vnímať ako hrozbu
Celostranový rozhovor s námestníkom generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie Karlom Braunerom,
ktorý prišiel po prvý raz na Slovensko na pozvanie SOPK na jej konferenciu Riziká vývoja svetového obchodu.
Hospodárske noviny
4.0 Smart webová aplikácia na založenie a zmeny v s.r.o. v obchodnom registri
Rozhovor s Petrom Vrábelom, riadiacim partnerom Legate s.r.o. o novej službe, ktorú uvádzajú na trh. Ide o webovú
aplikáciu, ktorá uľahčuje klientom zapísať zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo založiť novú s.r.o.
Vďaka tejto aplikácii klient nebude potrebovať žiadny kontakt s právnikom alebo advokátom a komunikuje len cez
aplikáciu.
Informácia o tom, že partner kancelárie pôsobí ako rozhodca Rozhodcovského súdu SOPK.
TASR
O čom bolo 120. riadne zhromaždenie združenia NEF Hospodársky klub?
Osobitným hosťom bol vedec Anatolij Eduardovič Junitskij a jeho spolupracovníci zo skupiny SKY WAY.
Vedec Anatolij Eduardovič Junitskij hovoril na tému O revolučnom riešení transportu a prínose SKY WAY k tvorbe
podmienok pre novú kvalitu života na Zemi. Bol vyhlásený za 12. laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“. V
predvečer zhromaždenia mu blahoželali predseda NR SR A. Danko, ktorý poslal aj osobný dar, a predseda
Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK Peter Mihók.
24hod.sk – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: Tlačové správy)
O čom bolo 120. riadne zhromaždenie združenia NEF Hospodársky klub?
Osobitným hosťom bol vedec Anatolij Eduardovič Junitskij a jeho spolupracovníci zo skupiny SKY WAY. Bol
vyhlásený za 12. laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“. V predvečer zhromaždenia mu blahoželali predseda
NR SR A. Danko, ktorý poslal aj osobný dar, a predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK Peter
Mihók.
teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (Zaradenie: .SK)
O čom bolo 120. riadne zhromaždenie združenia NEF Hospodársky klub?
Osobitným hosťom bol vedec Anatolij Eduardovič Junitskij a jeho spolupracovníci zo skupiny SKY WAY. Bol
vyhlásený za 12. laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“. V predvečer zhromaždenia mu blahoželali predseda
NR SR A. Danko, ktorý poslal aj osobný dar, a predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK Peter
Mihók.
dobrenoviny.sk
O čom bolo 120. riadne zhromaždenie združenia NEF Hospodársky klub?
Osobitným hosťom bol vedec Anatolij Eduardovič Junitskij a jeho spolupracovníci zo skupiny SKY WAY. Bol
vyhlásený za 12. laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“. V predvečer zhromaždenia mu blahoželali predseda
NR SR A. Danko, ktorý poslal aj osobný dar, a predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK Peter
Mihók.
21. 12. 2018
Új Szó
Munkaerőtlen ország
Téma: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku, citovaný podpredseda SOPK Július Kostolný na tlačovej
konferencii SOPK na túto tému.

23. 12. 2018
TA3, 18.30 h., Hlavné správy
Slovenská ekononika v roku 2019
Téma: Rok 2019 by mal byť pre slovenskú ekonomiku zložitejší, ako ten súčasný. Zhodujú sa na tom odborníci a
vplyvní ľudia z oblasti obchodu. Dôvody sú viaceré. Na jednej strane naša ekonomika už do veľkej miery vyčerpala
pracovnú silu, a zároveň začneme pociťovať spomaľovanie dopytu zo zahraničia.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka + ministrov a ekonomických expertov.
27. 12. 2018
TA3, 14.00 h., Správy
Rok 2018 v slovenskej ekonomike
Téma: Rok 2018 bol pre slovenskú ekonomiku mimoriadne priaznivý. Hlavný problémom firiem už nebola výška
daní či odvodov, ale nedostatok pracovnej sily. V tomto dôsledku sa darilo aj zamestnancom, ktorých mzdy prudko
rástli. Aké kľúčové udalosti mali vplyv na slovenskú ekonomiku v roku 2018, si môžete teraz pozrieť v nasledujúcom
prehľade.
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka + ministrov a ekonomických expertov.
28. 12. 2018
TA3, 14.00 h., Správy
Árpád Érsek: 2018 – rok súťaží
Téma: Najdôležitejšieho diaľničného prepojenia Bratislavy a Košíc sme sa nedočkali ani v roku 2018. Navyše sa v
uplynulom roku výstavba dôležitých úsekov skomplikovala a spomalila. Vodiči tak trávia viac času na preplnených
cestách a mnohé regióny trpia pre pravidelne kolabujúcu dopravu. Napriek negatívnym okolnostiam sa štátu
podarilo v uplynulom roku zazmluvniť rekordný počet projektov v infraštruktúre.
Vyjadrenia riaditeľa Žilinskej RK SOPK Jána Mišuru k téme.
30. 12. 2018
TASR
P. Mihók: Z hľadiska vývoja ekonomiky bol rok 2018 úspešný
Téma: Hodnotenie roka 2018.
Rozhovor s predsedom SOPK Petrom Mihókom.
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