Výročná
spráVa
SOPK

2017

slovenská obchodná a priemyselná komora

výročná správa sopk za rok 2017
vydala © slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, 816 03 Bratislava

2

3

slovenská obchodná a priemyselná komora

R

ok 2017 bol rokom 25. výročia vzniku Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory. Už samotný fakt, že najvýznamnejšia podnikateľská inštitúcia na

Slovensku vznikla rok pred samotným vznikom samostatnej Slovenskej republiky,
je dôkazom predvídavosti a rozhodnosti jej zakladateľov, ktorí pochopili nielen
historické súvislosti, ale aj potreby tejto krajiny z hľadiska jej budúceho rozvoja a rastu.
Komora vtedy nadviazala na dovtedy 142-ročnú tradíciu obchodných
a priemyselných komôr na území Slovenska. A hneď od svojho etablovania sa stala
najreprezentatívnejším zoskupením podnikateľskej sféry v našej krajine. Dokázala
vytvoriť efektívnu regionálnu štruktúru zabezpečujúcu každodenný servis pre
podnikateľské subjekty. Jej vysoko profesionálny aparát je schopný reagovať na
požiadavky a potreby podnikateľskej sféry. Rozhodcovský súd SOPK je dlhodobo
najuznávanejším arbitrážnym miestom na území Slovenskej republiky. Medzinárodné
postavenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v európskych a globálnych
štruktúrach ďaleko presahuje váhu slovenskej ekonomiky. Za tým všetkým je
kvaliikovaná práca funkcionárov a zamestnancov Komory, ako aj zodpovedný
prístup z pohľadu záujmov Slovenskej republiky tak v oblasti rozvoja podnikania na
Slovensku, ako aj medzinárodných vzťahov. Je príkladom toho, ako by sa mali občania
a najmä politici správať voči vlastnej krajine, a rastu jej vážnosti v medzinárodnej
sfére. Hľadanie východísk a prijateľných kompromisov je cestou k úspechu. Spoločnosť
postavená na princípoch nekomunikácie, nespolupráce, neúcty, nevraživosti
a nenávisti nemá budúcnosť.
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Rok 2017 bol aj prvým rokom 6. volebného obdobia zvolených orgánov Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory. Obdobia, v ktorom musíme reagovať na výzvy,
ako je udržateľnosť nášho rozvoja, politická a sociálna stabilita, 4. priemyselná
revolúcia a budúca konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky. Komora sa
v ostatných rokoch výrazne sústreďuje na oblasť etiky v podnikaní. Sme si však plne
vedomí toho, že eticky sa dá podnikať len v etickom prostredí a transparentnom
spoločenskom prostredí. SOPK už viac ako pätnásť rokov poriada súťaž pod názvom
„Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní“ a súčasne sme sa
stali jedným z iniciátorov a následne aj signatárom výzvy „Rule of law“, ktorú aj vláda
v roku 2015 prijala vo forme svojho akčného programu. Komora však dlhodobo
požaduje rozvinúť tento program z verbálnej roviny do reálnej politiky výraznejšieho
posunu otázok etiky, boja proti korupcii a zvyšovania osobnej zodpovednosti
v celospoločenskej sfére.
Slovenská obchodná a priemyselná komora bude ďalej pôsobiť ako stabilný
reprezentant podnikateľskej sféry produkujúcej hodnoty umožňujúce materiálny
a intelektuálny rozvoj slovenskej spoločnosti. Výrazne akcentujeme skutočnosť,
že iba priaznivá klíma na podnikanie vytvára reálne predpoklady pre generovanie
dostatočných zdrojov potrebných na plnenie základných funkcií štátu v oblasti
sociálnej, zdravotníckej, vzdelávacej, kultúrnej, medzinárodnej či obrannej.
Preto podpora podnikania v podmienkach dennej konfrontácie s medzinárodnou
konkurenciou musí byť základným záujmom každej politickej reprezentácie. Našou
každodennou agendou bude udržateľnosť rozvoja a kvality života, výzvy v oblasti
digitalizácie, rozvoj nových ekonomických a priemyselných aktivít, ako aj reakcia na
nové rastové bariéry slovenskej ekonomiky najmä v oblasti vzdelávania, kvality
a štruktúry pracovnej sily a regionálnej politiky.
Bratislava, apríl 2018

Peter Mihók
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
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ROk 2017 – ROk začiatku
6. VOLEbnéhO ObDObia a ROk
25. VýROčia Vzniku SLOVEnSkEj
ObchODnEj a PRiEmySELnEj kOmORy
a priemyselnej komory z členov predstavenstva
československej obchodnej a priemyselnej komory
(čsopk), zástupcov zo slovenska. za predsedu
dočasného výboru bol zvolený peter Mihók. na
základe Delimitačnej dohody uzavretej 11. júna
1992 medzi čsopk a sopk sa rozdelil majetok
federálnej komory, dosiahol sa vysoký stupeň
regionalizácie, začali sa vytvárať odvetvové sekcie
a bola zabezpečená taká medzinárodná pozícia, ktorá
umožnila riadne pôsobenie slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v prospech záujmov
slovenských podnikateľov v zahraničí.

rok 2017 bol pre slovenskú obchodnú a priemyselnú
komoru významný viac ako inokedy – v apríli sa
uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie delegátov
sopk, na ktorom sa konštituovali nové orgány
komory na 6. volebné obdobie na roky 2017 – 2022,
a sopk si v roku 2017 pripomenula 25. výročie
svojho založenia – 23. júna 1992 sa konalo prvé
ustanovujúce zhromaždenie delegátov slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory. schválilo
základné vnútrokomorové dokumenty a vrcholné
orgány. v súlade so zákonom a týmito dokumentmi
začala sopk svoju činnosť o týždeň neskôr, 1. júla
1992. k tomuto dátumu mala 13 311 členov a osem
regionálnych kancelárií (Bratislava, Banská Bystrica,
košice, nitra, Trenčín, žilina, Michalovce a rimavská
sobota).

rok 1996 priniesol pre komoru výraznú zmenu.
novela zákona o obchodných a priemyselných
komorách totiž zrušila povinné členstvo
podnikateľských subjektov v komore a nahradila
ho dobrovoľným. aj keď sa to považovalo za
krok dozadu, najmä v porovnaní s prevládajúcou
legislatívou krajín Európskej únie, samotná pozícia
sopk zostala silná tak v rovine podpory domácich
podnikateľských subjektov, ako aj v medzinárodnom
kontexte. zostala najuznávanejšou podnikateľskou
inštitúciou v slovenskej republike, nezávislou od
politických štruktúr, s vysokou profesionálnou
úrovňou a kredibilitou.

ustanovujúce zhromaždenie delegátov sopk
23. júna 1992 schválilo stanovy, rokovací poriadok,
volebný poriadok, zásady hospodárenia a inančný
plán, výšku členských príspevkov a rozhodcovský
poriadok rozhodcovského súdu sopk. zvolilo členov
predstavenstva sopk, predsedu petra Mihóka,
podpredsedov Michala ľacha, Milana Lauka a Igora
rintela, generálneho tajomníka Martina Hrivíka
a členov dozornej rady. predseda sopk peter Mihók
sa stal podpredsedom svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory (ICC WCF)
v paríži a následne aj viceprezidentom Eurochambres,
Európskeho združenia obchodných a priemyselných
komôr so sídlom v Bruseli.

slovenská obchodná a priemyselná komora je
verejnoprávna inštitúcia, ktorá pôsobí na celom
území slovenska prostredníctvom 8 regionálnych
komôr (v každom krajskom meste je jedna) a troch
kancelárií. je zameraná na ochranu a podporu
podnikania a na koordináciu spoločných záujmov
svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku
i v zahraničí. členmi komory sú právnické aj fyzické
osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
v hospodárskych odvetviach alebo ktoré majú svojim
zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti.

slovenská obchodná a priemyselná komora vznikla
v roku 1992 ešte pred vznikom samostatnej
slovenskej republiky, a to na základe zákona snr
č. 9/1992 zb. o obchodných a priemyselných
komorách ako verejnoprávna inštitúcia, predstaviteľ
trhovej ekonomiky, symbol súkromného vlastníctva
a rozvoja podnikateľských štruktúr na slovensku.

slovenská obchodná a priemyselná komora má
veľmi silnú a výraznú pozíciu v rámci Medzinárodnej
obchodnej komory (ICC) so sídlom v paríži. predseda

vláda slovenskej republiky v januári 1992
vymenovala dočasný výbor slovenskej obchodnej
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sopk peter Mihók od 1. januára 2013 zastáva
funkciu prezidenta svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory.
na zasadnutí Generálnej rady, najvyššieho orgánu
svetovej komorovej federácie, ktoré sa uskutočnilo
1. októbra 2015 v Bratislave (po prvý raz v histórii
v regióne strednej a východnej Európy), ho zvolili
na ďalšie tri roky do tejto funkcie. pod patronát
Medzinárodnej obchodnej komory v paríži spadá
aj silný medzinárodný rozhodcovský súd, na ktorom
tiež pôsobia úspešní sudcovia rozhodcovského súdu
sopk.
z odvetvového hľadiska sú členmi sopk
podnikateľské subjekty naprieč celým
hospodárstvom – výrobné, obchodné irmy,
banky, poisťovne, spoločnosti poskytujúce služby,
poľnohospodárske a potravinárske subjekty – a tiež
stredné odborné školy.
z hľadiska veľkosti sú členmi sopk veľké irmy so
slovenským i zahraničným kapitálom, holdingy,
akciové spoločnosti až po menšie spoločnosti
s ručením obmedzeným. členovia sopk sa podieľajú
na tvorbe hrubého domáceho produktu slovenska
84 percentami a na exporte slovenska takmer
90 percentami.
Dvadsiate piate výročie vzniku si slovenská obchodná
a priemyselná komora pripomenula viacerými
aktivitami počas celého roka. v regiónoch, kde
komora vyvíja činnosť 25 rokov – Bratislava, Banská
Bystrica, nitra, Trenčín, žilina – alebo 20 rokov
(v Trnave), boli buď súčasťou zhromaždení delegátov
či valných zhromaždení členov, alebo sa pri tejto
príležitosti konali osobitné podujatia. v košiciach
je naplánované pripomenutie tohto výročia počas
vlaného zhromaždenia začiatkom roka 2018.
aktivity vyvrcholili 2. októbra 2017 slávnostnou
akadémiou v primaciálnom paláci v Bratislave. ako
hostia sa na nej zúčastnili minister práce, sociálnych
vecí a rodiny ján richter, ktorý pre chorobu
zastúpil premiéra roberta Fica, Ivan Gašparovič,
prezident sr v rokoch 2004 – 2014, ktorý si prevzal
najvyššie komorové ocenenie, zlatú medailu sopk,
podnikatelia, členovia komory z celého slovenska,
predstavitelia partnerských podnikateľských inštitúcií
a ďalší. k príjemnej slávnostnej atmosfére prispelo
i klavírne vystúpenie Mariána Lapšanského.
podrobnejšie informácie o aktivitách regionálnych
komôr sopk k výročiu vzniku sopk sú uvedené
v časti regionálne štruktúry sopk.
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i. VýVOj EkOnOmiky a StaV
PODnikatEĽSkéhO PROStREDia

VýVOj EkOnOmiky
V ROku 2017

ako v slovenskej republike. a to aj pri rovnako
dobrých ďalších makroekonomických ukazovateľoch.
rovnako ako v roku 2016 aj výsledky prieskumu
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v roku
2017 poukazujú na to, že tu existuje protiklad medzi
dosiahnutými makroekonomickými výsledkami
a hodnotením podnikateľského prostredia
predstaviteľmi hospodárskych subjektov. určité
vysvetlenie ponúka vyššie uvedené porovnanie
makroekonomických ukazovateľov krajín v4, ktoré
zoslabuje a relativizuje argumenty o veľmi dobrých
výsledkoch slovenskej ekonomiky. Tie totiž zrejme
vyplývajú aj z rastových parametrov veľkého
obchodného partnera – nemecka.

Existuje reálny predpoklad, že makroekonomické
výsledky slovenska budú aj v roku 2017 dobré,
národná banka slovenska a aj Ministerstvo inancií sr
rátajú s celoročným prírastkom hrubého domáceho
produktu na úrovni 3,2 až 3,3 %. rovnako dobré sú
vyhliadky nemeckej ekonomiky – rozhodujúceho
obchodného partnera slovenska –, ktorej rast
podľa predikcií dosiahne 2,3 %. predpokladaný
deicit verejných inancií smeruje, aj keď pomalšie,
k cieľovej nulovej hodnote, prípadne k prebytku,
a miera vykazovanej nezamestnanosti sa blíži k 6 %.
naproti tomu hodnotenie konkurencieschopnosti
slovenska medzinárodne uznávanými inštitúciami,
čiže aj kvality podnikateľského prostredia, nedáva
až tak pozitívny obraz. v hodnotení svetového
ekonomického fóra zverejnenom v septembri 2017
sa slovensko umiestnilo na 65. mieste zo 138 krajín.
podľa posledného hodnotenia svetovej banky
v rebríčku Doing Business obsadilo slovensko 39.
miesto, pričom sa zhoršilo v porovnaní s predošlým
rokom o šesť pozícií. a pri porovnaní s krajinami v4
podľa hodnotenia svetového ekonomického fóra
a aj svetovej banky sme sa umiestnili zhodne za
českou republikou a poľskom a pred Maďarskom.
pre domáce podnikateľské subjekty nie je
prekvapujúce, že svetové ekonomické fórum
negatívne hodnotí na slovensku napríklad činnosť
štátnych inštitúcií, úroveň vysokoškolského
vzdelávania a lexibilitu pracovného trhu
a v neposlednom rade aj inovačné schopnosti
ekonomiky.

predstavitelia spoločností, ktorí sa zúčastnili aj v roku
2017 na prieskume, formujú aj jeho výsledky a tu
prezentované údaje. pri spätnom pohľade na dvadsať
rokov hodnotenia prostredia, v ktorom pracujú, je
vidieť, že aj keď boli v dianí silne zainteresovaní,
vždy presne hodnotili, čo im prekážalo a čo, naopak,
pomáhalo. Táto skutočnosť zase dáva vedeniu
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
veľmi silný mandát argumentovať pri rokovaniach
s vládnymi predstaviteľmi a aj partnerskými
organizáciami.
výsledky prieskumu v roku 2017 signalizujú, že
očakávania tohtoročných a aj budúcich vlastných
hospodárskych výsledkov sú pozitívnejšie ako
v minulých prieskumoch. k veľmi miernemu
posunu v pozitívnom smere došlo aj pri hodnotení
krokov administratívy. Bohužiaľ sa však z pohľadu
hodnotiteľov nemenia už dlhodobo pomenované
hlavné nedostatky zhoršujúce podnikateľské
prostredie.
pri hodnotení vstupu do Európskej únie
zástupcovia podnikateľskej sféry hodnotia tento
krok jednoznačne pozitívne. neovplyvňujú to
ani viditeľné a aj rozpačito riešené pretrvávajúce
problémy únie. podnikatelia vedia jednoznačne
a jasne pomenovať výhody pre ich pôsobenie, ktoré

pri makroekonomickom porovnaní s krajinami v4
je na rozdiel od predošlých rokov evidentný jeden
rozdiel. predikované prírastky hrubého domáceho
produktu pre rok 2017 sú aj v českej aj v poľskej
republike vyššie a u Maďarska na rovnakej úrovni
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Tabuľka č. 1

vývoj výkonnosti iriem v roku 2017
ukazovateľ

Rast

Stagnácia

Pokles (%)

obrat – tržby

56,02

26,51

17,47

príjmy z predaja na domácom trhu

40,99

42,86

16,15

Hospodársky výsledok po zdanení

34,15

34,75

31,10

príjmy z vývozu

47,37

39,47

13,16

počet pracovníkov

31,01

50,63

18,36

priemerná nominálna mzda

82,32

17,68

0

úroveň investícií

40,96

42,17

16,87

Tabuľka č. 2

očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov v roku 2018
ukazovateľ

Rast

Stagnácia

Pokles (%)

obrat – tržby

53,62

37,95

8,43

príjmy z predaja na domácom trhu

41,46

49,39

9,15

Hospodársky výsledok po zdanení

43,29

40,85

15,86

príjmy z vývozu

49,33

46,0

4,67

počet pracovníkov

30,67

57,67

11,66

priemerná nominálna mzda

74,70

25,30

0

úroveň investícií

49,70

40

10,30

získanie údajov o predpokladaných výsledkoch
hospodárenia ekonomických subjektov, členov
komory, v roku 2017 a o ich očakávaniach pre rok
2018. Ďalším cieľom bolo získať vo všeobecnosti
hodnotenie podnikateľského prostredia, v ktorom
pracujú, a v neposlednom rade názory na činnosť
vlády pri vytváraní tohto prostredia. veľkou výhodou
prieskumu, ktorý slovenská obchodná a priemyselná
komora organizuje od roku 1998, je možnosť porovnať
aktuálne výsledky s údajmi v minulých rokoch a tak
hodnotiť vývoj kvality podmienok na podnikanie
v dlhodobom horizonte. Ďalšou výhodou, vzhľadom
na to, že sa komora vo svojej činnosti opiera
o regionálne štruktúry, je, že respondenti dôsledne
pokrývajú celé územie slovenska.

získali po vstupe. ale vedia rovnako jasne deinovať
nedostatky a vidia ich nielen v činnosti Európskej
komisie, ale aj na domácej pôde.

StaV PODnikatEĽSkéhO
PROStREDia
Len veľmi malý počet inštitúcií sa zaoberá na
slovensku hodnotením kvality podmienok na
podnikanie na slovensku. Medzi takéto patrí
slovenská obchodná a priemyselná komora, ktorá
svoj prieskum uskutočňuje už od roku 1998 a jeho
výsledky prezentuje na odbornom seminári vždy
začiatkom nasledujúceho roka po jeho konaní.
základným cieľom hodnoteného prieskumu bolo

jednou z každoročne rešpektovaných zásad
koncipovania prieskumu je ponechanie rovnakej
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štruktúry otázok, aby sa odpovede na ne mohli
medziročne porovnať. okruhy otázok boli stanovené
nasledovne:
l

l

l

sektorom a návrhy opatrení na zlepšenie prostredia
na podnikanie určené pre vládnu exekutívu

odhad ekonomických ukazovateľov hospodárenia
spoločností v roku 2017 a očakávané výsledky
v roku 2018 z pohľadu respondentov
Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia
v roku 2017 a jeho očakávaného stavu v roku 2018

l

určenie rizík a prekážok pre podnikateľskú činnosť,
stanovenie ich poradia z pohľadu respondentov

l

zhodnotenie názorov podnikateľských subjektov na
využívanie inančných zdrojov Európskej únie

prieskum sa uskutočnil rovnako ako každý rok
v mesiacoch október a november 2017 a obsahoval
31 otázok. Dotazník bol k dispozícii v elektronickej
forme na web stránke sopk a taktiež v tlačenej

Hodnotenie hospodárskej politiky vlády sr členmi
sopk v roku 2017, jej komunikácie s podnikateľským

Tabuľka č. 3

činitele – vplyvy na ekonomické výsledky iriem v roku 2017
Poradie vplyvov

Počet

Podiel odpovedí (v %)

1. Domáci dopyt

95

57,58

2. zahraničný dopyt

85

51,52

3. náklady na pracovnú silu

82

49,70

4. Ceny energií a surovín

53

32,12

5. nedostatok kvaliikovanej pracovnej sily

48

29,09

6. vlastná inančná situácia

33

20,00

7. opatrenia hospodárskej politiky

31

18,79

8. výmenný kurz eura

9

5,45

Tabuľka č. 4

činitele – vplyvy na ekonomické výsledky iriem v roku 2018 – očakávania
Poradie vplyvov

Počet

Podiel odpovedí (v %)

1. zahraničný dopyt

92

55,76

2. náklady na pracovnú silu

88

53,33

3. Domáci dopyt

78

47,27

4. Ceny energií a surovín

54

32,73

5. nedostatok kvaliikovanej pracovnej sily

53

32,12

6. opatrenia hospodárskej politiky

35

21,21

7. vlastná inančná situácia

26

15,76

8. výmenný kurz eura

9

5,45
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zadlženosť a vývoj pohľadávok
po lehote splatnosti

podobe. Možnosť vyplniť tlačený formulár využilo
89 respondentov, elektronicky poslalo svoje
hodnotenie 77 členov. obsah a počet otázok sa
dlhodobo nezmenil a ani v roku 2017 v hlavnej časti
dotazníka nedošlo k žiadnym zmenám.

rast zadlženosti očakáva 15,82 % respondentov,
31,65 % očakáva pokles a u 52,53 % podnikov zostane
výška zadlženosti na úrovni roka 2016 (v roku 2016 ich
bolo 63 %). voči roku 2016 došlo k zvýšeniu podielu
odpovedí predpokladajúcich väčšie úverové zaťaženie
(z 13 % na 16 %) a k zvýšeniu podielu odpovedí
predpokladajúcich zníženie externého inancovania
(z 24 % na 32 %). a 34,38 % podnikateľov uvažuje
v roku 2018 s vyšším použitím externých zdrojov, ako
to bolo v roku 2017.

v dodatku k dotazníku bolo priradených päť otázok
týkajúcich sa hodnotenia pozitív a negatív vstupu
slovenska do Európskej únie a presunu právomocí
v rámci únie. v roku 2017 jedinou zmenou bolo
zaradenie otázky týkajúcej sa názoru respondentov na
členstvo v jadre Európskej únie. Táto otázka nahradila
otázku o vzťahu k rozhodovaciemu mechanizmu
v Európskej únii.

v kategórii pohľadávok po lehote splatnosti ich
zvýšenie očakáva 9,76 % spoločností (v roku 2016
to bolo 20,2 %). pokles pohľadávok po lehote
splatnosti očakáva 22,56 % (v roku 2016 to bolo
16,6 %) a pohľadávky na úrovni predchádzajúceho
roka očakáva 67,68 % opýtaných.

na prieskume sa zúčastnilo 166 spoločností,
z toho 65 výrobných (priemysel, stavebníctvo,
pôdohospodárstvo) a 101 spoločností podnikajúcich
v doprave, obchode a službách. na prieskume sa
zúčastnilo 64, t. j. 38,6 %, malých spoločností
(do 50 zamestnancov), 73, t. j. 44 %, stredných
(51 – 500 zamestnancov) a 29 spoločností,
t. j. 17,4 %, veľkých (nad 500 zamestnancov).
v roku 2017 sa na prieskume zúčastnilo 116,
t. j. 69,9 % domácich spoločností, 9 spoločností,
t. j. 5,4 %, bolo s účasťou zahraničného kapitálu
do 50 % vrátane a 29 spoločností, t. j. 24,7 %, bolo
s účasťou zahraničného kapitálu nad 50 %.

Vplyvy na ekonomické výsledky
v aktuálnom prieskume respondenti identiikovali
aj činitele, ktoré vplývali, najmä negatívne, na vývoj
ich ekonomických výsledkov, pričom mohli uviesť
maximálne tri činitele z ôsmich.

najvyšší počet účastníkov bol z Bratislavského kraja
– 22,9 %, nasledovaným žilinským krajom – 16,9 %.
Ďalšie kraje mali takéto zastúpenie: prešovský kraj –
13,9 %, Trenčiansky a Trnavský kraj zhodne po
10,8 %, nitriansky kraj – 10,3 %, Banskobystrický kraj
– 8,4 % a košický kraj – 6,0 %, ktorý mal najnižší počet
respondentov.

poradie prvých troch činiteľov, ktoré majú najväčší
dopad na podnikanie, sa v prieskume prakticky
nezmenilo od roku 2014.

hODnOtEniE
PODnikatEĽSkéhO
PROStREDia

OčakÁVané hOSPODÁRSkE
VýSLEDky PODnikOV V ROku
2017 a 2018

názory na úroveň podnikateľského prostredia sú
naďalej pomerne negatívne. Celkové podnikateľské
prostredie a jeho vplyv na rozvoj podnikania
v roku 2017 považovalo len 7,98 % respondentov za
priaznivé (v roku 2016 to bolo 7,2 % respondentov),
59,51 % respondentov uviedlo (v roku 2016 ich bolo
53,4 %), že zostalo na úrovni roka 2016 a 32,52 %
respondentov považovalo podnikateľské prostredie
a jeho vplyv na rozvoj podnikania za nepriaznivé
(39,4 % v roku 2016).

pohľad podnikateľov – respondentov – na aktuálnu
ekonomickú situáciu, ako aj na výkonnosť vlastných
iriem podľa hodnotenia vybraných ekonomických
ukazovateľov a očakávaných hospodárskych výsledkov
v roku 2017 a 2018 je uvedený v prehľade nižšie. v roku
2017 podnikatelia očakávajú v porovnaní s rokom
2016 výraznejší rast priemernej nominálnej mzdy
a obratu a miernejší rast príjmov z vývozu a stagnáciu
ostatných sledovaných ukazovateľov. v roku 2018
očakávajú aj rast úrovne investícií a hospodárskeho
výsledku po zdanení.

ani v roku 2018 neočakávajú podnikatelia významné
zmeny vo vývoji podmienok na rozvoj podnikania, keď
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nÁVRhy OPatREnÍ PRE VLÁDu SR

58,13 % uviedlo, že vplyv celkového podnikateľského
prostredia sa nezmení, a 27,5 % očakáva naďalej
nepriaznivé podnikateľské prostredie. pomerne
malý je podiel podnikateľov – 14,38 % –, ktorí
predpokladajú zlepšenie podnikateľského
prostredia.

respondenti mali navrhnúť najviac tri opatrenia
ako odpoveď na otázku „Ktoré opatrenia vlády SR
z hľadiska podnikateľov by mohli prispieť k zlepšeniu
podnikateľského prostredia?“.

je možné konštatovať, že aj keď podnikateľské
prostredie nie je vnímané ako dobré, z dlhodobého
hľadiska percentuálny podiel priaznivých
hodnotení od roku 2013 vykazuje mierne rastúci
trend. očakávania kladené na podnikateľské
prostredie pre rok 2018 sú o niečo priaznivejšie
ako názory vyjadrené v predchádzajúcom
prieskume.

pri vyhodnotení týchto navrhovaných opatrení sa
každoročne rieši problém zaradenia námetov do
jednotlivých skupín, pričom návrhy sú triedené podľa
najviac akcentovaného aspektu problému v prípade,
že sa dotýkajú viacerých tém.

hODnOtEniE hOSPODÁRSkEj
POLitiky VLÁDy SR

návrhy pre vládu boli rozdelené do týchto okruhov:

návrhy opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia

l

Hodnotenie hospodárskej politiky vlády sr počas
jej doterajšieho funkčného obdobia je naďalej
pomerne negatívne. na otázku „Ako hodnotíte
hospodársku politiku vlády SR?“ odpovedalo len
3,68 % respondentov, že pozitívne (v roku 2016
to bolo 1 %), 37,42 % respondentov hodnotilo
hospodársku politiku neutrálne (v roku 2016 ich bolo
45 %), 52,15 % negatívne (v roku 2016 ich bolo
47,2 %) a 6,75 % respondentov nevedelo uvedenú
otázku posúdiť.

Zníženie daňového a odvodového zaťaženia
podnikateľov (87 respondentov)
n
n
n
n
n
n
n

komunikáciu vlády sr s inštitúciami podnikateľského
sektora považuje 4,91 % respondentov
za pozitívnu (v roku 2016 ich bolo 7 %), 33,13 %
za neutrálnu, 47,24 % za negatívnu (v roku 2016
ich bolo 42 %) a 14,72 % nevedelo uvedenú
otázku posúdiť.

l

Zlepšenie podmienok na podnikanie
(34 respondentov)
n

n

podiel negatívnych hodnotení od roku 2014 dlhodobo
prevyšuje počet neutrálnych vyjadrení.

n
n

hODnOtEniE OPatREnÍ EuRóPSkEj
ÚniE a EuROzóny

n

Takmer dve tretiny účastníkov prieskumu podporujú
myšlienku inančného podieľania sa na pomoci pri
riešení zadlženia niektorých členov eurozóny pri
podmienke návratnosti zdrojov, podiel tejto skupiny
však, aj keď mierne, trvalo klesá.
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znížiť daňové zaťaženie
znížiť odvodové zaťaženie
zlepšiť a zjednodušiť výpočet daní
zlepšiť výber DpH
zvýšiť % odpočtu na náklady na výskum a vývoj
zaviesť stabilitu v oblasti stanovenia daňových
povinností
zjednodušiť a sprehľadniť daňové zákony

zaviesť podporu domácim malým a stredným
podnikom v rovnakej miere ako zahraničným
subjektom
zásadne zmeniť správanie štátneho aparátu voči
podnikateľskému sektoru
podporiť domáci turizmus
regulovať činnosť monopolov pri
vyžadovaní poplatkov od fyzických
aj právnických osôb
znížiť distribučné poplatky energií na úroveň
okolitých štátov

l

Zníženie administratívnej náročnosti podnikania
a nadmernej byrokracie (29 respondentov)

n

zefektívniť komunikáciu s úradmi, pokračovať
neustále v odstraňovaní bariér
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n

n
n
n
n
l

n
n

n

n

n
n
n

l

stabilizovať právny rámec pre podnikanie
zjednodušiť pravidlá pre podnikanie
prehodnotiť takmer monopolnú činnosť
malého počtu právnických subjektov
pri výkone exekúcií a v reštrukturalizačnom
procese
stabilizovať a zjednodušiť daňovú a odvodovú
legislatívu

Opatrenia zhoršujúce podnikateľské
prostredie
na otázku, ktoré opatrenia vlády sr zhoršujú
podnikateľské prostredie, respondenti uvádzali najviac
tri opatrenia. najčastejšie nasledovné:
l

opatrenia majúce dopad v oblasti nákladov
na pracovnú silu (66 odpovedí)
l zvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia
(66 odpovedí)
l zvyšovanie administratívnej záťaže podnikania,
nárast byrokracie (36 odpovedí)
l nestabilná a komplikovaná legislatíva, jej časté
zmeny (28 odpovedí)
l nedostatočná podpora podnikania (20 odpovedí)
l nízka vymáhateľnosť práva vo všeobecnosti
(12 odpovedí)
l nedostatočná snaha sprehľadniť využívanie zdrojov
Európskej únie (7 odpovedí)
l trvalé neriešenie problémov vzdelávania (6 odpovedí)

zlepšiť podmienky na vymáhanie pohľadávok
znemožniť činnosť špekulatívnych spoločností
spravidla s jedným zamestnancom v oblasti
získavania veľkých projektov

Zjednodušenie zamestnávania pracovníkov
(15 respondentov)
n

zastaviť neadekvátne zvyšovanie minimálnej mzdy
liberalizovať zákonník práce
podporovať zamestnávanie mladých ľudí
zjednodušiť zamestnávanie zahraničných
pracovníkov

Ďalej boli uvedené – neprimerané výdavky
na poradenstvo pre nadnárodné spoločnosti
pri súčasnom obmedzenom využívaní domácich
poradenských kapacít l nekoncepčná tabuľková
zamestnanecká politika vlády l a ďalšie.

Skvalitnenie vzdelávania a výskumnej činnosti
(11 respondentov)
n

n
n

zásadne reformovať vzdelávací proces, tak aby
bol efektívny a zodpovedal celospoločenským
požiadavkám
sfunkčniť duálne vzdelávanie
zásadne zlepšiť kvalitu absolventov všetkých
úrovní vzdelávania

l

Zvýšenie podpory a ochrany domácich
podnikateľských subjektov (11 respondentov)

l

Problematika využitia zdrojov Európskej únie
(7 respondentov)

zjednodušiť proces získavania zdrojov
Európskej únie
presadiť transparentnosť pri poskytovaní
zdrojov Európskej únie

Ďalšie navrhované opatrenia boli uvádzané
zväčša jednotlivo a zamerané na podporu niektorých
komodít v poľnohospodárstve l dobudovanie
diaľničnej siete l zavedenie povinného členstva
v sopk, resp. povinnej registrácie l reformy
zdravotníctva l rekonštrukcie a obnovy zariadení
cestovného ruchu l a ďalšie.

Zlepšenie vymáhateľnosti práva a zamedzenie
korupcie (15 respondentov)
n

l

n

Skvalitnenie legislatívy (20 respondentov)
n

l

n

nevyžadovať duplicitné informácie od
podnikateľov a využiť informácie, ktoré má
k dispozícii štátna správa
zjednodušiť pravidlá pre podnikanie, obzvlášť
pre malé a stredné podniky
redukovať informácie vyžadované pre štatistické
údaje
zaviesť skutočnú a fungujúcu elektronickú
komunikáciu so štátom
zjednodušiť a zrýchliť stavebné konanie

Riziká pre podnikateľskú činnosť
v uvedenom prieskume identiikovali jeho
účastníci konkrétne riziká (prekážky) pre
podnikateľskú činnosť, keď ich označili stupňom
dôležitosti: vysoký / mierny / nemá vplyv. poradie
najväčších rizík v prieskume 2017 – 2018, ktoré
dosiahli viac ako 50 % stupňa dôležitosti rozhodujúci
a vysoký, bolo takéto:
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Tabuľka č. 5

najväčšie riziká podnikania so stupňom dôležitosti vysoký
Rok 2017
Poradie

Rok 2017

Roky / Poradie

Počet odpovedí

2016

2015

2014

1. vysoká daňová a odvodová zaťaženosť

131

1.

1.

1.

2. nedostatok kvaliikovanej pracovnej sily

113

4.

8.

9.

3. nízka vymáhateľnosť práva

102

2.

2.

2.

4. pokles zahraničného dopytu v dôsledku krízy

97

5.

3.

5.

5. klientelizmus a korupcia pri verejnom obstarávaní

95

3.

4.

3.

6. rast cien vstupov, najmä rast cien energií v sr

91

8.

7.

8.

7. Tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov

80

7.

6.

4.

8. pokles domáceho dopytu

77

6.

5.

7.

Tabuľka č. 6

Menej významné riziká podnikania s prevahou stupňa dôležitosti MIErny a nEMá vpLyv
Rok 2017
Poradie

Rok 2017

Roky / Poradie

Počet odpovedí

2016

2015

2014

9. nedostatočná ochrana domáceho trhu v sr

55

10.

9.

6.

10. Legislatívne požiadavky zo strany Eú

48

11.

11.

10.

11. nepružný byrokratický postup európskych inštitúcií

43

9.

10.

11.

12. politika odborov

33

14.

14.

12.

13. vysoké úrokové miery

29

12.

16.

14.

14. sociálne nepokoje

18

15.

15.

16.

15. činnosť inštitúcií zastrešujúcich podnikateľov

15

16.

13.

13.

16. kurzová pozícia eura k doláru a iným menám

10

13.

12.

15.

VyuŽÍVaniE Finančných
zDROjOV EuRóPSkEj ÚniE

ako ďalšie prekážky, resp. riziká pre podnikateľskú
činnosť uviedli niektorí respondenti:
l
l

motivácia malých a stredných podnikov k inováciám
hospodárska a inančná kríza v Európskej únii
a vo svete
obdobne ako v predchádzajúcich rokoch aj
v aktuálnom prieskume bol monitorovaný
záujem podnikateľskej sféry o inančné zdroje
Európskej únie.

aj prieskum v roku 2017 potvrdil, že ako najväčšie
riziko pre podnikanie je vnímané vysoké daňové
a odvodové zaťaženie. ako druhé najdôležitejšie
riziko respondenti označili nedostatok kvaliikovanej
pracovnej sily. Tento bol hodnotený podnikateľskou
sférou ako vysoké riziko naposledy v roku 2008, keď sa
umiestnil ako tretí.

ako vyplýva z prieskumu, 37,8 % respondentov
uviedlo, že sa budú uchádzať o zdroje z fondov
Európskej únie v ďalšom období; 66,46 % uviedlo,
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respondentov hodnotí tento krok pozitívne a len
3,72 % negatívne. V porovnaní s rokom 2016
došlo len k miernemu nárastu podielu pozitívnych
hodnotení o cca 1 %, pričom podiel negatívnych
hodnotení zostal na rovnakej veľmi nízkej úrovni.

že má dostatok relevantných informácií o využívaní
fondov Európskej únie (čo je z dlhodobého hľadiska
najvyšší podiel kladných odpovedí – v roku 2016 to
bolo 59 %). Len 22,64 % respondentov uviedlo, že celý
proces využívania eurofondov bude transparentný
(dlhodobo v rokoch 2008 až 2016 sa pozitívne
vnímanie tohto procesu pohybovalo medzi 14 %
až 28 %, z porovnania výsledkov za rok 2016 a 2017
vyplýva, že sa vnímanie celého procesu respondentmi
prakticky nezmenilo).

účastníci prieskumu boli požiadaní, aby uviedli
najviac tri skutočnosti podľa vlastného názoru
na otázku „Ktoré konkrétne dôsledky vstupu do
Európskej únie mali najväčší pozitívny dopad na vaše
podnikateľské výsledky?“. odpovede boli zoradené do
skupín, ktoré boli vytvorené podľa zhodných alebo
veľmi podobných pozitívnych dôsledkov vstupu do
Európskej únie. napriek určitej voľnosti, ktorá bola
umožnená respondentom vo výbere odpovedí,
väčšina hodnotiteľov má zrejme pomerne homogénny
pohľad, keď tri nižšie uvádzané dôsledky boli výrazne
častejšie preferované ako ostatné:

na otázku, ako sú podnikatelia informovaní
o štruktúre, podmienkach a zameraní čerpania
štátnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v novom
rozpočtovom období 2014 – 2020 (Partnerská dohoda),
5,52 % respondentov uviedlo, že veľmi dobre,
57,67 % uviedlo, že dobre, ale až 36,81 %
respondentov uviedlo, že nedostatočne.

1. uľahčenie obehu tovarov, služieb, kapitálu
a pracovnej sily
– 73,2 % odpovedí

Otázky k aktuálnemu dianiu
v Európskej únii

2. zavedenie jednotnej meny, menová
stabilita, odstránenie transakčných nákladov
a kurzového rizika
– 70,9 % odpovedí

Európska únia popri nesporných úspechoch
v ekonomickej, sociálnej a politickej sfére stále čelí
nedoriešeným problémom eurozóny, nelegálnemu
prílevu migrantov, pomalému riešeniu problémov
vyplývajúcich z konania referenda vo veľkej Británii,
výraznému zníženiu akčnosti v dôsledku volieb
v nemecku. pre určité zahltenie sa relatívne malá
pozornosť venuje zvýšeniu ekonomickej výkonnosti
únie, v dôsledku čoho klesá jej relatívny podiel
na svetovej produkcii tovarov a služieb. znovu je
možné konštatovať, že z Bruselu prichádza málo
impulzov v smere zvyšovania kvality podnikateľského
prostredia. každoročne kladené štyri otázky zostali
nezmenené, v predošlých prieskumoch piata otázka
ohľadne rozhodovacích procesov v Európskej únii
bola zamenená novou, reagujúcou na prebiehajúce
diskusie o úsilí slovenska stať sa jedným z členov
tzv. jadra Európskej únie.

3. zrušenie hraníc v rámci schengenského priestoru
– 44,9 % odpovedí
na rozdiel od roku 2016 kládli respondenti väčší dôraz
na uľahčenie obehu tovarov a služieb a až následne
na pozitívne dôsledky zavedenia spoločnej meny.
rozdiely medzi týmito skupinami odpovedí sú však
minimálne – podiel 73,2 % a 70,9 %.
z ďalších faktorov sa uvádzalo napr. zosúladenie
legislatívy – 6,3 % l vyšší rešpekt slovenských
podnikateľských subjektov – 3,9 % l spoločné
technické normy a platnosť certiikátov – 3,1 %
l pozitívne dôsledky práce v prostredí s vyššou
podnikateľskou kultúrou – 2,4 % l atď.
vzhľadom na to, že odpovede neboli preddeinované,
respondenti uvádzali viacero špeciických pozitívnych
dopadov na ich podnikanie.

na tejto časti prieskumu sa zúčastnilo 161 členov
sopk, ktorí v roku 2017 odpovedali na päť otázok.
respondenti pri odpovedi na otázku
„Považujete vstup Slovenska do Európskej únie
za pozitívny z hľadiska podmienok na vaše podnikanie?“
mohli voliť jednu z 5 možností: jednoznačne áno / áno
/ nemal významný dopad / nie / jednoznačne nie.
veľká väčšina účastníkov prieskumu považuje
dopad vstupu do Európskej únie z hľadiska ich
podmienok na podnikanie za pozitívny, keď 84,48 %

pri hodnotení pozitívnych dôsledkov vstupu do
Európskej únie sa respondenti zhodli takmer
s rovnakým výsledkom na dvoch skutočnostiach
– na uľahčení obehu tovarov, služieb, kapitálu
a pracovníkov (73,2 % odpovedajúcich), na zavedení
jednotnej meny, menovej stability, odstránení
transakčných nákladov a kurzového rizika (70,9 %)
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a zrušení hraníc v rámci spoločného priestoru.
Tieto výsledky sú za posledné tri roky takmer identické.

jedenásť respondentov uviedlo, že nepociťujú žiadne
negatívne dôsledky vstupu do Európskej únie.

na otázku „Ktorý konkrétny dôsledok vstupu do
Európskej únie mal najviac negatívny vplyv na vaše
podnikanie?“ respondenti uviedli odpovede, pri
ktorých nedošlo k takej koncentrácii na dva až tri
vplyvy ako v predošlej otázke, ale odpovede boli
značne rôznorodé:

negatívne dôsledky vstupu do Európskej únie, ktoré
uviedli respondenti, sú zhodné s predchádzajúcim
prieskumom. sú spojené s negatívnym dopadom
otvorenia sa trhu bez toho, aby domáce subjekty
získali dostatočnú podporu a čas na prispôsobenie
sa, s nespokojnosťou s komplikovanou legislatívou,
spôsobom zavádzania legislatívy Európskej únie
a negatívnymi javmi na pracovnom trhu.

1. Neadekvátna ochrana domácich podnikateľských
subjektov pri uvoľnení podmienok na pôsobenie
zahraničných spoločností
– 63,4 % odpovedí

na otázku „Súhlasíte s názorom, že v ďalšom období
treba presunúť viac právomocí do pôsobnosti Európskej
únie v oblastiach majúcich dopad na podnikateľské
aktivity?“ mohli účastníci prieskumu odpovedať
5 spôsobmi: rozhodne áno / áno / súčasný stav vyhovuje
/ nie / rozhodne nie. presun právomocí odmieta 53 %
respondentov (z toho rozhodne nie 15 %),
ponechanie súčasného stavu preferovalo 27 %
a 20 % súhlasilo s presunom právomocí do
Bruselu (z toho 3 % rozhodne áno). v trojročnom
porovnaní výsledkov odpovedí na otázku je vidieť,
že presun právomocí dlhodobo odmieta viac ako
50 % respondentov. podobne podiel odpovedí
podporujúcich presun právomocí sa pohybuje
medzi 19 až 24 %. prípadný presun právomocí
do Bruselu podporuje dlhodobo len menšia časť
respondentov, pričom ich podiel sa dlhodobo
pohybuje na úrovni 20 %. Takisto len veľmi mierne
klesá podiel nesúhlasných odpovedí s týmto krokom
a dosahuje viac ako 53 %.

Do tejto skupiny boli zahrnuté: nekorektné správanie
sa niektorých zahraničných iriem l nízka ochrana
domáceho trhu pred zahraničnou konkurenciou l
neprimeraná ochrana spotrebiteľov l pretrvávajúca
neadekvátna podpora zahraničných iriem l
nedostatočne regulované pôsobenie zahraničných
obchodných reťazcov l liberalizácia dopravnej cesty
pre zahraničných prepravcov na železnici l zánik
inálnej výroby domácich výrobcov.
2. Nadmerná a komplikovaná legislatíva
– 20,7 % odpovedí
respondenti v tejto oblasti uvádzali: inančná
a časová náročnosť aplikovania nových technických
noriem l prílišná regulácia odvetví l uplatňovanie
predpisov bez jednoznačného výkladu l byrokracia
Európskej únie l nejednotné pravidlá v hospodárskej
politike Európskej únie l zavádzanie legislatívy
znevýhodňujúcej nových členov únie.

na otázku „Súhlasíte s názorom, že Slovensko
sa má snažiť za každú cenu dostať medzi členov
Európskej únie tvoriacich tzv. jadro Európskej únie
aj za cenu prípadných ústupkov, napr. v imigračnej
politike?“ Táto otázka bola do prieskumu
zaradená prvýkrát, pričom nahradila pôvodnú
otázku ohľadne rozhodovacieho mechanizmu
v Európskej únii.

3. Negatívne dôsledky na pracovný trh
– 15,9 % odpovedí
odchod kvaliikovanej pracovne sily do iných
členských krajín l obmedzenia pri prijímaní
pracovníkov z nečlenských krajín.

účastníci prieskumu v miernej väčšine 41 % nesúhlasili
so snahou dostať sa do jadra Európskej únie aj
za cenu prípadných ústupkov, súhlas prejavili v 25 %
odpovedí. pomerne veľký počet respondentov
(34 %) sa nevedel vyjadriť, čo neprekvapuje, keďže
termín jadro Európskej únie nebol napriek veľmi
častému používaniu ústami politikov doteraz exaktne
deinovaný. aj keď najväčší podiel respondentov
nesúhlasí so snahou dostať sa do jadra Európskej únie
aj za cenu ústupkov, je podiel súhlasiacich s týmto
krokom a hlavne tých, ktorí sa necítili kompetentnými
odpovedať, pomerne vysoký.

4. Zavedenie eura
– 9,8 % odpovedí
zvyšovanie cien základných potravín vyvolávajúce
zvyšovanie mzdových nárokov zamestnancov l príliš
silný kurz slovenskej meny voči euru pri vstupe do
eurozóny.
Ďalšie odpovede boli už menej frekventované,
napríklad l nutnosť rešpektovania sankcií voči ruskej
federácii l obdobne nutnosť rešpektovania emisií Co2
l a ďalšie.
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PRÍSPEVOk SOPk
k zLEPŠEniu
PODnikatEĽSkéhO
PROStREDia

s dôrazom na legislatívne prostredie a prijatie
opatrení na potláčanie korupcie
iii. zefektívnenie činnosti pri spolupráci s Európskou
úniou
iV. podpora slovenskej výroby a exportu
V. posilnenie postavenia a skvalitnenie činnosti sopk

zhromaždenie delegátov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory na svojom ustanovujúcom
zasadaní pre 6. funkčné obdobie na roky 2017 – 2022
konanom dňa 20. apríla 2017 zvolilo nové štatutárne
orgány komory. za predsedu sopk bol zvolený peter
Mihók, do funkcie podpredsedov sopk boli zvolení
vladimír slezák, július kostolný a Miloslav karafa
a do funkcie generálneho tajomníka sopk Martin
Hrivík. zvolení boli tiež ďalší členovia predstavenstva
a členovia dozornej rady sopk.

zhromaždenie delegátov sopk je presvedčené, že
zvyšovanie konkurenčnej schopnosti slovenskej
ekonomiky je možné dosiahnuť najmä nasledovnými
krokmi:

zhromaždenie delegátov sopk sa zaoberalo
aktuálnym stavom a vývojom ekonomiky slovenskej
republiky, dopadmi hospodárskeho vývoja Európskej
únie, stavom podnikateľského prostredia v slovenskej
republike a úlohami sopk v nasledujúcom funkčnom
období do roku 2022.
slovenská obchodná a priemyselná komora
v 6. päťročnom funkčnom období 2017 – 2022 bude
vystupovať ako stabilný reprezentant podnikateľskej
sféry, ktorá produkuje hodnoty umožňujúce
materiálny a intelektuálny rozvoj slovenskej
spoločnosti. záujmy tohto stavu bude relektovať
pri presadzovaní podmienok na zvyšovanie
konkurencieschopnosti slovenska v medzinárodnom
porovnaní a na skvalitňovanie domáceho
podnikateľského prostredia. výrazne bude akcentovať
skutočnosť, že len priaznivá klíma na podnikanie
na slovensku bude vytvárať podmienky na získanie
dostatočného objemu prostriedkov umožňujúcich
plnenie sociálnych, vzdelávacích a iných funkcií štátu.
zároveň bude zdôrazňovať, že podpora
podnikania v podmienkach dennej konfrontácie
s medzinárodnou konkurenciou musí byť základným
záujmom každej politickej reprezentácie.
v šiestom volebnom období bude slovenská
obchodná a priemyselná komora klásť dôraz na
nasledujúce oblasti, ktoré sú obsiahnuté v jej
schválenom programe:
i. zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky

l

Dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných
inancií do konca roka 2018, a to hlavne úsporami
v oblasti zníženia výdavkov verejných inancií,
zefektívnením výberu daní, transparentnosťou
v činnosti štátnej a verejnej správy, dôsledným
presadzovaním hodnotenia výdavkov s ohľadom
na ich očakávanú efektívnosť.

l

zvýšiť tlak na elektronizáciu komunikácie
s podnikateľskou verejnosťou, tak aby sa
slovensko do roku 2020 umiestnilo v prvej
polovici hodnotenia krajín Európskej únie,
odstrániť redundanciu požiadaviek predkladania
dokladov pre administratívu štátneho
a verejného sektora, začať konečne účinne
znižovať administratívnu záťaž podnikania.

l

znížiť daňové a odvodové zaťaženie
podnikania do roku 2020 na úroveň porovnateľnú
s krajinami v4.

l

zásadne riešiť problém vzdelávania ako celku,
zastaviť prepad jeho úrovne a vyvinúť maximálne
úsilie na prepojenie úrovne a kvality vzdelávania
s potrebami hospodárskej a spoločenskej praxe.

l

koncentrovať prostriedky štátnej sféry
do oblasti vedy a výskumu, kde je možné
dosiahnuť výsledky akceptovateľné a porovnateľné
so svetovou vedou.

l

zvýšiť tlak na znižovanie poplatkov za vysoké
distribučné náklady spojené s odberom elektrickej
energie.

zhromaždenie delegátov sopk v záujme
skvalitňovania podnikateľského prostredia
s dôrazom na legislatívne prostredie a prijatie
opatrení na potláčanie korupcie odporúča najmä

ii. skvalitňovanie podnikateľského prostredia
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l

slovenská obchodná a priemyselná komora
sa bude snažiť pôsobiť ako partner vládnej
administratívy pri formulovaní vládnej politiky
podpory exportu a jej praktickej realizácie, bude
vyžadovať vytvorenie stabilného systému
participácie komory a exportérov na prezentáciách
a obchodných misiách v zahraničí a pri systéme
verejného obstarávania bude trvať na presadzovaní
kritéria dopadu výberu na zamestnanosť
v slovenskej republike a iné vhodné ukazovatele
s pozitívnym dopadom na domácu výrobu.
sopk bude systematicky podporovať kroky na
zvýšenie vážnosti a uznania podnikateľského stavu
ako súčasti spoločnosti, od ktorej výsledkov
práce závisí kvalita života na slovensku,
a zároveň bude vyžadovať uznanie tohto faktu
od predstaviteľov vlády.

aktívnu spoluprácu pri činnosti iniciatívy „za vládu
zákona“ (rule of Law) a jej princípy presadzovať
v politike vlády a samospráv.

vstup do Európskej únie hodnotí podnikateľská
sféra pozitívne, a to aj napriek viacerým
problémom, ktorým toto zoskupenie dnes čelí.
slovenská obchodná a priemyselná komora bude
podporovať vládu sr v krokoch, ktoré vytvárajú
v Európskej únii vhodnejšie podmienky na pozitívnu
diskusiu, ako zefektívniť jej činnosť. z týchto dôvodov
je preto podľa zhromaždenia delegátov sopk
potrebné presadzovať nasledujúce kroky:
l

podporiť opatrenia vedúce k plynulému
a efektívnemu čerpaniu eurofondov,

l

trvať na maximálnej transparentnosti celého
procesu využívania zdrojov Európskej únie, ktorú
je možné dosiahnuť aj zjednodušením celého
procesu a analýzou účelnosti a efektívnosti
vynaloženia doteraz poskytnutých zdrojov
z hľadiska celospoločenských efektov,

l

požadovať vytvorenie systému včasnej
informovanosti o zámeroch v ekonomickej
a legislatívnej oblasti pripravovaných v Európskej
komisii a spolu s partnerskými organizáciami
formulovať pozíciu podnikateľského sektora,

l

požadovať od vládnych orgánov, aby na úrovni únie
presadzovali opatrenia v bankovom sektore, ktoré
reálne umožnia prítok inančných prostriedkov
do reálnych ekonomík jednotlivých krajín.

Makroekonomické ukazovatele slovenskej ekonomiky
v porovnaní s inými krajinami Európskej únie sú
veľmi dobré, a to predovšetkým v prípade rastu HDp,
kde sa postupne blížime k vedúcej pozícii
v rámci v4. Tieto výsledky sa zatiaľ nedarí premeniť
na primerane rýchly rast životnej úrovne
obyvateľstva, pričom jednou z príčin je nedostatočná
váha domácej podnikateľskej sféry a relatívne
malý podiel inovačných výrob a služieb s vysokou
pridanou hodnotou. zhromaždenie delegátov
sopk preto odporúča podporovať slovenskú
výrobu a export prostredníctvom presadzovania
vypracovania stratégie posunu slovenska k vysoko
inovatívnej spoločnosti, návrhu na prehodnotenie
súčasného systému ekonomickej diplomacie
s cieľom jeho efektívneho fungovania a stanovením
cieľov reálnej a sústavnej podpory exportu domácich
hospodárskych subjektov nepôsobiacich
v nadnárodných štruktúrach.
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ii. činnOSŤ VOLEných
ORGÁnOV SOPk
zhROmaŽDEniE
DELEGÁtOV SOPk

l

do funkcie podpredsedov sopk
n Ing. Miloslava karafu
n Ing. júliusa kostolného
n Ing. vladimíra slezáka
l do funkcie generálneho tajomníka sopk
n Ing. Martina Hrivíka

zhromaždenie delegátov sopk na svojom zasadaní
dňa 20. apríla 2017 schválilo nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 4:
Kooptovalo
l generálneho tajomníka sopk Ing. Martina Hrivíka
do zhromaždenia delegátov sopk

Uznesenie č. 1:
Vzalo na vedomie
l zápisnicu komisie pre dohľad nad voľbami o priebehu
a výsledkoch volieb do zhromaždenia delegátov
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre
6. volebné obdobie na roky 2017 – 2022 a informáciu
o priebehu ustanovujúcich valných zhromaždení
a zhromaždení delegátov regionálnych komôr sopk

Uznesenie č. 5:
Zvolilo
l ďalších členov predstavenstva sopk v zložení:
n Ing. pavol antalič, MBa
konateľ, EXIMA, spol. s r.o., Banská Bystrica
n Ing. jozef Brhel
predseda predstavenstva, PATRIA INVEST, a. s.,
Bratislava
n juDr. Igor Cap, MBa
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Košice
n Ing. Gabriel Csollár
predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo, Bratislava
n Ing. adrián Ďurček
konateľ, Súkromná spojená škola CAMBRIDGE
INTERNATIONAL SCHOOL, Bratislava
n Ing. Dušan Haluška
manager, AA++ s.r.o., Čadca
n Ing. peter Liška
riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, VUJE, a.s.,
Trnava
n Ing. ľubomír pecha
výkonný riaditeľ, RONA, a.s., Lednické Rovne
n Ing. Ladislav vaškovič, Csc.
riaditeľ, Krištáľové krídlo s. r. o., Bratislava
n juDr. oszkár világi
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Uznesenie č. 2:
Zvolilo
1. Mandátovú komisiu v zložení:
n juDr. Ing. ján Bílek, predseda komisie
n juDr. juraj pivovárči
n juDr. jozef Hrobák
2. návrhovú komisiu v zložení:
n Ing. Ladislav vaškovič, Csc., predseda komisie
n Ing. adrián Ďurček
n Ing. július kostolný
n Ing. ján Gabriel
n jozef Gál
3. volebnú komisiu v zloženi:
n Ing. Milan Hrdlík, Csc., predseda komisie
n Ing. vít pavlovič
n Ing. zita zemková
n Ing. štefan Bratko
n Ing. Milan oravec, Csc.
Uznesenie č. 3:
Zvolilo
l do funkcie predsedu a plateného člena
predstavenstva sopk v zmysle stanov sopk
čl. 12, ods. (1)
n Dr. h. c. doc. Ing. petra Mihóka, Csc.

Uznesenie č. 6:
Vzalo na vedomie
l doplnenie predstavenstva sopk o predsedov
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regionálnych komôr sopk v zmysle stanov sopk,
čl. 7, ods. (2) v zložení:
n Ing. július kriváň
(Banská Bystrica)
n Ing. Igor junas
(Bratislava)
n Ing. Ladislav Drabik, phD.
(košice)
n viliam ondrejka
(nitra)
n Ing. ľubomír olejár
(prešov)
n Dipl. Ing. Boris paulen, phD. (Trenčín)
n Ing. ján Gabriel
(Trnava)
n Ing. Milan vašanič, phD.
(žilina)

Uznesenie č. 12:
Schválilo
l rozpočet sopk na rok 2017
Uznesenie č. 13:
Schválilo
l program činnosti sopk pre 6. volebné obdobie na
roky 2017 – 2022
Uznesenie č. 14:
Schválilo
l uznesenia zo zasadania zhromaždenia delegátov
sopk v zmysle diskusie
l komuniké zo zasadania

Uznesenie č. 7:
Zvolilo
l Dozornú radu sopk v zložení:
n Ing. vladimír Bakeš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group, Bratislava
n jozef Gál,
generálny riaditeľ, MICROCOMP – Computersystém,
s.r.o., Nitra
n Ing. vladimír kestler,
predseda predstavenstva, OMNIA HOLDING, SE,
organizačná zložka, Bratislava
n Ing. jaroslava Maceková,
členka predstavenstva a výkonná riaditeľka, SLZ
NOVA a.s., Hnúšťa
n Ing. jozef Tkáč,
predseda predstavenstva a prezident, J & T FINANCE
GROUP SE, organizačná zložka, Bratislava

Uznesenie č. 15:
Uložilo Predstavenstvu SOPK
l zapracovať pripomienky z diskusie do plánu aktivít
na rok 2017
l schválené komuniké zaslať prezidentovi sr,
predsedovi nr sr, predsedovi vlády sr, predsedom
parlamentných politických strán, zverejniť ho
a zoznámiť tak s jeho znením celú verejnosť
Poznámka:
schválené odporúčania – komuniké zo zasadania sú
uvedené vyššie v časti „príspevok sopk k zlepšeniu
podnikateľského prostredia“.
Slávnostná časť zhromaždenia delegátov SOPk
program slávnostnej časti:
1. vystúpenie predsedu sopk
2. vystúpenie pozvaných hostí
n vystúpenie ministra práce, sociálnych vecí
a rodiny sr jána richtera
n vystúpenie štátneho tajomníka Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
Ivana korčoka
n vystúpenie štátneho tajomníka Ministerstva
hospodárstva sr rastislava Chovanca
3. odovzdanie „veľkej ceny sopk“ a čestných uznaní za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok
2016
4. odovzdanie ocenenia jas „Top študentský tím
aplikovanej ekonómie“

Uznesenie č. 8:
Schválilo
l výročnú správu sopk za rok 2016
Uznesenie č. 9:
Schválilo
l plnenie rozpočtu sopk za rok 2016
Uznesenie č. 10:
Schválilo
l správu Dozornej rady sopk k hospodáreniu
za rok 2016
l a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia
za rok 2016
Uznesenie č. 11:
Schválilo
l plán aktivít a činnosti sopk na rok 2017

VEĽkÁ cEna SOPk za ROk 2016
Do 15. ročníka súťaže za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní „veľká cena sopk“ za rok
2016, nad ktorou prevzal záštitu predseda vlády sr
robert Fico, sa zapojilo 14 spoločností, pričom všetky

Uložilo Predstavenstvu SOPK
aktualizovať plán aktivít sopk podľa vývoja
a požiadaviek členov

l
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je náramok BlikBlikBand, ktorý slúži na pripomínanie
užívania liekov alebo dôležitých dátumov, resp.
ako časovač alebo počítadlo cvikov pri itnes či pri
rehabilitáciách.

prihlásené spoločnosti splnili podmienky a kritériá
tejto súťaže.
veľká cena sopk za rok 2016 bola udelená dvom
spoločnostiam:
n aGrokarpaTy, s.r.o. plavnica
n zvs holding, a.s., Dubnica nad váhom

okrem náramku vyrábali aj prívesok MEDIpaCk –
prívesok na kľúče, ktorý umožňuje mať potrebné
lieky neustále na dosah. prívesok je vyrobený
z nehrdzavejúcej ocele, čím zamedzuje kontaminácii
liekov (ako je to v prípade plastových príveskov).

ostatným zúčastneným spoločnostiam bolo udelené
čestné uznanie za splnenie podmienok a kritérií súťaže
– za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za
rok 2016.
Boli to tieto spoločnosti:
aGroFInaL, spol. s r.o., Hlohovec
n BayErn CEnTEr s.r.o., Bratislava
n BoMaT s.r.o., veľké orvište
n EnErGonET nITra, s.r.o., nitra
n GeLiMa, a.s., Liptovský Mikuláš
n nITrazDroj, a.s., nitra
n rEnoMIa, s.r.o., Bratislava
n sTaBILITa d.d.s., a.s., košice
n výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica

PREDStaVEnStVO
SOPk

n

predstavenstvo sopk zasadalo v roku 2017 trikrát,
dvakrát spolu s Dozornou radou sopk.
15. zasadanie Predstavenstva a Dozornej rady
SOPk dňa 14. februára 2017 v Starej Lesnej
na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:

ĎaLŠiE OcEnEnia

K bodu 1. Kontrola uznesení zo 14. spoločného
zasadania Predstavenstva a Dozornej rady SOPK

Top študentský tím aplikovanej ekonómie
ocenenie Top tím aplikovanej ekonómie je cenou
za Tvorivosť, odvahu a podnikavosť študentov
zapojených do vzdelávacieho programu ja aplikovaná
ekonómia. nezisková vzdelávacia organizácia ja
slovensko ocenenie udeľuje každoročne študentskej
irme na základe výsledkov jej celoročnej práce
a umiestnení na súťažiach pri zohľadnení tvorivého
a inovatívneho prístupu v riadení irmy. v školskom
roku 2016/2017 bolo ocenenie udelené Firme ForCE
zo strednej priemyselnej školy v Dubnici nad váhom
pod vedením učiteľa aplikovanej ekonómie
Ing. Michala janča.

Uznesenie č. 219/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení zo 14. spoločného
zasadania predstavenstva a Dozornej rady sopk
konaného dňa 11. októbra 2016 v rajeckých
Tepliciach a konštatovali ich plnenie s výnimkou
uznesení s dlhším termínom plnenia
l

študentská irma ForCE získala ocenenie vďaka
zaujímavému produktu – náramku BlikBlikBand, ktorý
študenti vyrábali, a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli
v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich
irmy. ja Firma ForCE získala aj ocenenie na ja veľtrhu
podnikateľských talentov v kategórii sap produkt pre
21. storočie. porota posudzovala podnikateľský nápad,
jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej irmy berúc
do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa
kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu
na trhu. ocenené boli študentské irmy s reálnym
produktom, ktorý je praktický a využiteľný v bežnom
živote. Hlavným produktom študentskej irmy ForCE

návrh odporučiť novému predstavenstvu sopk
zvážiť na svojom prvom zasadaní v júni 2017
založenie „rady starších (skúsenejších)“, ktorá by
dávala námety a návrhy orgánom sopk

K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii SR –
Stav podnikateľského prostredia na Slovensku a námety
na jeho zlepšenie – Vyhodnotenie ekonomického
prieskumu SOPK 2016 – 2017
Uznesenie č. 220/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l predložený materiál
B. konštatovali, že
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l

účasť v prieskume bola z hľadiska počtu
respondentov priemerná

l

z hľadiska hodnotenia konkurencieschopnosti
krajín je slovensko na horších priečkach aj napriek
pomerne pozitívnym oiciálne zverejneným
makroekonomickým výsledkom sr

l

respondenti z hľadiska hodnotenia vlastných
výsledkov predpokladajú v roku 2016 aj v roku 2017
stagnáciu u väčšiny ukazovateľov

l

B. potvrdili
l výsledky volieb do zhromaždenia delegátov sopk,
tak ako sú uvedené v zápisnici komisie pre dohľad
nad voľbami do zhromaždenia delegátov sopk zo
7. februára 2017
l

väčšina respondentov hodnotí podnikateľské
prostredie ako nepriaznivé, hoci v posledných
rokoch mierne stúpa podiel priaznivých hodnotení.
Takisto aj hospodársku politiku vlády vnímajú ako
nepriaznivú, hoci pomerne vysoký je aj podiel
neutrálnych hodnotení

l

komunikáciu vlády s podnikateľským sektorom
považuje väčšina opýtaných za negatívnu

l

hlavné riziká pre podnikateľskú činnosť sú roky
tie isté (vysoké daňové a odvodové zaťaženie,
nízka vymožiteľnosť práva, klientelizmus
a korupcia)

l

pozitívne je hodnotený vstup slovenskej republiky
do Európskej únie

l

Ing. ján Gabriel, predseda komisie pre dohľad nad
voľbami do zhromaždenia delegátov sopk

poradie zvolených delegátov v regióne prešovskej
regionálnej komory sopk a Trenčianskej regionálnej
komory sopk, tak ako navrhla komisia pre dohľad
nad voľbami do zhromaždenia delegátov sopk

C. konštatovali, že
voľby boli vykonané v súlade s platným volebným
poriadkom a zúčastnilo sa na nich 482 členov
s právom voliť z celkového počtu 979 členov,
t. j. 49,23 %, pričom platných kandidačných listín
bolo 473, t. j. 48,31 % z celkového počtu 979
oprávnených voličov.

l

l

Do zhromaždenia delegátov sopk bolo zvolených
100 delegátov, z toho 42 nových v 8 komorových
regiónoch. ostatní kandidáti v príslušnom poradí
podľa počtu získaných hlasov sú ustanovení za
náhradníkov.

D. uložili
1. predsedovi SOPK
l zaslať list všetkým zvoleným delegátom
a náhradníkom zhromaždenia delegátov sopk
pre 6. volebné obdobie a zároveň im oznámiť
termín ustanovujúceho zasadania zhromaždenia
delegátov sopk, ktoré sa uskutoční 20. apríla
2017 a na ktorom sa uskutočnia voľby predsedu,
podpredsedov, generálneho tajomníka, ďalších
členov predstavenstva a členov dozornej rady

tvrdenia Ministerstva inancií sr v liste reagujúcom
na výsledky ekonomického prieskumu prezentované
na konferencii sopk sú síce pravdivé, ale z hľadiska
podnikania uvedené štatistiky nemajú význam
a stále chýba adekvátna protihodnota za odvádzané
dane a odvody

C. uložili predsedovi SOPK
uskutočniť spoločné zasadanie zástupcov sopk
a zástupcov Ministerstva inancií sr v záujme
vysvetliť si svoje pohľady a stanoviská na daňové
a odvodové zaťaženie podnikateľskej sféry na
slovensku, ako aj v porovnaní s okolitými krajinami

l

l

zaslať ďakovný list všetkým delegátom
zhromaždenia delegátov sopk pre 5. volebné
obdobie

2. generálnemu tajomníkovi SOPK
l zverejniť výsledky volieb na web stránke
sopk a v mesačníku sopk obchod priemysel
Hospodárstvo

K bodu 3. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb do
Zhromaždenia delegátov SOPK pre 6. volebné obdobie
na roky 2017 – 2022
Uznesenie č. 221/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb do
zhromaždenia delegátov sopk pre 6. volebné
obdobie na roky 2017 – 2022, ktorú predložil

K bodu 4. Návrh na zvolanie ustanovujúceho
Zhromaždenia delegátov SOPK
Uznesenie č. 222/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. zvolali
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l

ustanovujúce zhromaždenie delegátov sopk
dňa 20. apríla 2017 v Bratislave s nasledovným
programom:

2. návrh na funkcie podpredsedov sopk
n Ing. Miloslav karafa
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
n Ing. július kostolný
Martimex – holding, akciová spoločnosť, Martin
n Ing. vladimír slezák
Siemens s.r.o., Bratislava

Registrácia delegátov
9.00 – 9.30 hod.
i. časť rokovania
9.30 – 11.30 hod.
1. otvorenie
2. voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. voľby do orgánov sopk
4. vystúpenie zvoleného predsedu sopk
5. výročná správa sopk za rok 2016
6. plnenie rozpočtu sopk za rok 2016
7. správa Dozornej rady sopk k hospodáreniu
za rok 2016
8. návrh plánu aktivít sopk na rok 2017
9. návrh rozpočtu sopk na rok 2017
10. návrh programu činnosti sopk
na 6. volebné obdobie
11. Diskusia
12. schválenie návrhu uznesenia a komuniké
ii. časť rokovania za účasti hostí
12.00 – 13.30 hod.
1. vystúpenie predsedu sopk
2. vystúpenie pozvaných hostí
3. Diskusia
4. odovzdanie „veľkej ceny sopk“
za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní za rok 2016
5. odovzdanie ocenenia jas „Top študentský tím
aplikovanej ekonómie“
Recepcia
13.30 – 15.00 hod.

3. návrh na funkciu generálneho tajomníka sopk
n Ing. Martin Hrivík
SOPK
4. návrh na funkcie ďalších členov predstavenstva
n Ing. pavol antalič, MBa
EXIMA, spol. s r.o., Banská Bystrica
n Ing. jozef Brhel
PATRIA INVEST, a.s., Bratislava
n juDr. Igor Cap, MBa
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Košice
n Ing. Gabriel Csollár
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bratislava
n Ing. adrián Ďurček
Súkromná spojená škola CAMBRIDGE INTERNATIONAL
SCHOOL, Bratislava
n Ing. Dušan Haluška
AA++ s.r.o., Čadca
n Ing. peter Liška
VUJE, a.s., Trnava
n Ing. ľubomír pecha
RONA, a.s., Lednické Rovne
n Ing. Ladislav vaškovič, Csc.
Krištáľové krídlo s.r.o., Bratislava
n juDr. oszkár világi
SLOVNAFT, a.s., Bratislava

B. uložili predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi
SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť ustanovujúce
zasadnutie zhromaždenia delegátov sopk
v stanovenom termíne

5. návrh kandidátov na funkcie členov Dozornej rady
sopk
n Ing. vladimír Bakeš
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Bratislava
n jozef Gál
MICROCOMP – Computersystém, s.r.o., Nitra
n Ing. vladimír kestler
OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka, Bratislava
n Ing. jaroslava Maceková
SLZ NOVA a.s., Hnúšťa
n Ing. jozef Tkáč
J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka, Bratislava

K bodu 5. Návrh kandidátky Predstavenstva a Dozornej
rady SOPK pre 6. volebné obdobie
Uznesenie č. 223/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l návrh na predsedu, podpredsedov, generálneho
tajomníka, ďalších členov predstavenstva a členov
dozornej rady pre 6. volebné obdobie:

B. uložili
1. Výkonnému výboru SOPK
l pripraviť návrh na zloženie mandátovej, volebnej
a návrhovej komisie, návrh uznesenia a návrh

1. návrh na funkciu predsedu sopk
n Dr. h. c. doc. Ing. peter Mihók, Csc.
Heineken Slovensko, a. s., Hurbanovo
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l

komuniké zo zhromaždenia delegátov sopk
a predložiť ich spolu s návrhom kandidátov
do orgánov sopk na ustanovujúce
zasadnutie zhromaždenia delegátov sopk
dňa 20. apríla 2017
T: do 31. marca 2017

B. uložili predsedovi SOPK
l aktualizovaný návrh výročnej správy sopk za
rok 2016 predložiť na schválenie zhromaždeniu
delegátov sopk

2. predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť ustanovujúce
zasadnutie zhromaždenia delegátov sopk
v stanovenom termíne a pozvať hostí na 2. časť
zasadnutia
T: 20. apríla 2017

K bodu 8. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2016 –
predbežné výsledky
Uznesenie č. 226/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali a súhlasili
l s predloženým materiálom

K bodu 6. Návrh programu činnosti SOPK na 6. volebné
obdobie na roky 2017 – 2022
Uznesenie č. 224/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali a súhlasili
l s predloženým návrhom programu činnosti sopk
s nasledovnými pripomienkami:

B. konštatovali, že
sopk ako celok preplnila hospodársky výsledok

l

1. deinovať 3 priority sopk, na ktoré sa sopk
bude sústrediť (pracovná sila vrátane vzdelávania,
infraštruktúra, dane a odvody) a hľadať podporu aj
u ostatných inštitúcií
2. zvýšiť odbornosť sopk pri príprave analýz
a stanovísk k vybraným témam prostredníctvom
spolupráce s Ekonomickým ústavom sav
3. zdôrazniť význam pripomienkovania legislatívy
už počas jej prípravy a zvýšiť povedomie členov
sopk o možnosti ich zapojenia do pripomienkovania
legislatívy
B. uložili predsedovi SOPK
v spolupráci s predsedom Ekonomického výboru
sopk návrh programu činnosti doplniť podľa
pripomienok z diskusie
aktualizovaný návrh programu činnosti predložiť na
schválenie zhromaždeniu delegátov sopk

l

približne v polovici nového funkčného
obdobia program činnosti aktualizovať podľa
reálnej situácie

l

členské príspevky splnili 4 regionálne komory: nitra,
prešov, Trnava, žilina

l

z hľadiska splnenia počtu členov a výšky členských
príspevkov je najhoršia situácia v Banskobystrickej
regionálnej komore sopk a Trenčianska regionálna
komora sopk vykazuje posledných 10 rokov
klesajúcu tendenciu z hľadiska počtu členov

l

sopk ako celok v roku 2016 dosiahla vyššie príjmy
z členských príspevkov ako v roku 2015, pričom
dôvodom nebola zmena výšky členských príspevkov
od 1. januára 2016

C. uložili
1. generálnemu tajomníkovi SOPK
l zabezpečiť audítora na overenie výsledkov
hospodárenia sopk za rok 2016

l

l

s predloženým návrhom výročnej správy
s pripomienkou, aby sa aktualizovala tabuľka
s počtom členov sopk k 31. decembru 2016

2. predsedovi SOPK
l návrh plnenia rozpočtu sopk za rok 2016 –
deinitívne výsledky vrátane účtovných výkazov
a audítorskej správy a návrh na rozdelenie
hospodárskeho výsledku predložiť na rokovanie
Dozornej rady sopk a na schválenie zhromaždeniu
delegátov sopk
K bodu 9. Návrh Plánu aktivít SOPK na rok 2017
Uznesenie č. 227/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali a súhlasili
l s predloženým návrhom plánu aktivít sopk bez
pripomienok

K bodu 7. Výročná správa SOPK za rok 2016 – návrh
Uznesenie č. 225/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali a súhlasili
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l

návrh predsedu sopk na udelenie
čestného uznania sopk
n poštovej banke, a.s., Bratislava

B. uložili predsedovi SOPK
l návrh plánu aktivít na rok 2017 predložiť na
rokovanie Dozornej rady sopk a na schválenie
zhromaždeniu delegátov sopk

l

návrh Bratislavskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n CHéMIa – sErvIs, a.s., Bratislava
n DoprasTav EXporT s.r.o., Bratislava
n Ing. Miloslavovi Mikulovi, CHéMIa – sErvIs, a.s.,
Bratislava
n Dipl. Ing. Ilijovi koprenovi, Biomedica slovakia, s.r.o.,
Bratislava
n Ing. pavlovi konštiakovi, phD., kon – raD spol. s r.o.,
Bratislava
n juDr. jurajovi pivovarčimu, TaTraTour slovakia,
s.r.o., piešťany
n Ing. antonovi Letkovi, EnErGoprojEkT sLovakIa
a.s., nitra
n rnDr. štefanovi varkondovi, Csc., FyToFarM, spol.
s r.o., Bratislava

K bodu 10. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2017
Uznesenie č. 228/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali a súhlasili
l s predloženým návrhom rozpočtu sopk na rok 2017
bez pripomienok
B. uložili
1. predsedom regionálnych komôr SOPK
l predložiť návrh rozpočtu regionálnych komôr sopk
na rok 2017 na schválenie valným zhromaždeniam/
zhromaždeniam delegátov regionálnych komôr
sopk
2. predsedovi SOPK
l návrh rozpočtu sopk na rok 2017 predložiť
na rokovanie Dozornej rady sopk
a predložiť na schválenie zhromaždeniu
delegátov sopk

l

návrh košickej regionálnej komory sopk na udelenie
čestného uznania sopk
n kIMEX Group s.r.o., košice
n BBF elektro s.r.o., spišská nová ves
n TayLor-WHarTon sLovakIa s. r. o., košice
n sCa Hygiene products slovakia, s.r.o.,
Gemerská Hôrka
n zlieváreň sEz krompachy akciová spoločnosť,
krompachy

K bodu 11. Návrh na prijatie nových členov do SOPK
Uznesenie č. 229/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. potvrdili
l prijatie 24 nových členov do sopk, z toho 4 splnili
podmienky členstva v rámci platformy mladého
podnikateľa

l

návrh prešovskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n Hotel DukLa, a.s. prešov
n CHEMosvIT FoLIE, a.s., svit
n proTech service, s.r.o., prešov

B. podmienečne schválili
l prijatie dodatočne predložených 2 prihlášok do
sopk s poznámkou, že potvrdenie o členstve
v sopk im bude vystavené až po úhrade členského
príspevku

návrh Trenčianskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n Ing. júliusovi Homolovi, zzpo
– priemyselný technologický park,
CHIrana-prEMa EnErGETIka, s.r.o.,
stará Turá
n Ing. jozefovi kašubovi, EBona, s.r.o.,
považská Bystrica
n zTs-kaBEL, s. r. o., Dubnica nad váhom
n Bozpo, s.r.o., prievidza
n kEraMoprojEkT Trenčín a.s.
n HF najus, a.s., Dubnica nad váhom

C. uložili predsedovi SOPK
poslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
sopk, zahrnúť ich do databázy členov a primerane
propagovať

l

K bodu 12. Návrh na udelenie ocenení SOPK
Uznesenie č. 230/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l návrh predsedu sopk na udelenie zlatej medaily
sopk
n všeobecnej úverovej banke, a.s., Bratislava

l

návrh Trnavskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n Ing. romanovi Fixekovi, TaTraCHEMa, v.d., Trnava
n TaX – auDIT slovensko, spol. s r.o., Trnava
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o bod „vytvárať aktivity smerujúce k vzniku možnej
legislatívnej iniciatívy“

B. splnomocnili predsedu SOPK
l v spolupráci s predkladateľmi odovzdať ocenenia
v termíne, mieste a spôsobom dohodnutým
s ocenenými osobami a irmami

D. uložili
1. predsedovi SOPK
l poslať menovací dekrét za predsedu sekcie
juDr. Martinovi Dušaničovi

K bodu 13. Vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za rok 2016
Uznesenie č. 231/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali
l predložený materiál

2. generálnemu tajomníkovi SOPK
l poveriť funkciou tajomníka sekcie
Ing. Evu Tománkovú
K bodu 15. Rôzne
a) Návrh na zriadenie Pracovnej skupiny pre systém
duálneho vzdelávania ako súčasti Výboru SOPK pre
vzdelávanie

B. schválili
návrh plánu vnútorných kontrol na rok 2017

l

C. uložili generálnemu tajomníkovi SOPK
l predložiť kompletný materiál na rokovanie Dozornej
rady sopk

Uznesenie č. 233/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l informáciu Ing. adriána Ďurčeka, predsedu výboru
sopk pre vzdelávanie, ohľadne vývoja situácie
v oblasti duálneho vzdelávania

K bodu 14. Návrh na zriadenie Sekcie výrobcov
obranného priemyslu Slovenskej republiky SOPK
Uznesenie č. 232/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l zriadenie sekcie výrobcov obranného priemyslu
slovenskej republiky sopk

b) Informácia o súťaži „Veľká cena SOPK“
Uznesenie č. 234/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l ústnu informáciu o prihláškach do 15. ročníka súťaže
veľká cena sopk za rok 2016

B. vymenovali
juDr. Martina Dušaniča, LoT Tn, a.s. do funkcie
predsedu sekcie

l

c) Zvolanie zasadania Predstavenstva SOPK
C. súhlasili
1. so zložením výkonného výboru sekcie:
n predseda:
juDr. Martin Dušanič / LoT Tn, a.s.
n podpredseda:
Ing. Igor Gerek, phD. / Evpú, a.s.
n členovia výboru:
Ing. Marián Goga / MsM Group, a.s.
Ing. Martin Drahoš / pps vehicles, s.r.o.
Ing. vladimír Ďuriš / zťs – špeciál, a.s.
n Tajomníčka sekcie:
Ing. Eva Tománková / Trnavská rk sopk

Uznesenie č. 235/15/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. zvolali
l zasadanie predstavenstva sopk v dňoch 19. a 20.
júna 2017 v regióne Banskobystrickej regionálnej
komory sopk
B. uložili generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Banskobystrickej regionálnej komory SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť spoločné
zasadanie v stanovenom termíne
na 15. spoločnom zasadaní predstavenstva a Dozornej
rady sopk sa zúčastnilo 18 členov predstavenstva
sopk a 3 členovia Dozornej rady sopk. ospravedlnení
boli: pp. pavol antalič, jozef Brhel, Gabriel Csollár,
jaroslav Hanzel, július kriváň, jozef Tkáč, oszkár világi,
vladimír kestler, juraj Lelkes. písomné splnomocnenie
alebo súhlas s predloženými materiálmi poslali
2 členovia predstavenstva sopk.

2. so znením stanov sekcie výrobcov obranného
priemyslu slovenskej republiky sopk s odporúčaním
pripomienky juDr. Martina Dušaniča, v čl. 4, bod. 3b
doplniť „pri neplatení členských príspevkov sopk
v stanovenej výške po dobu viac ako 1 rok alebo
z dôvodu závažného porušenia stanov sekcie“
3. s plánom činnosti sekcie na rok 2017 doplneným
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jasný nesúhlas podporený reálnymi argumentmi
(sopk na navrhované opatrenia zatiaľ nereagovala,
keďže ešte nie sú známe presné podmienky, za akých
sa budú zavádzať), podľa možnosti aj v koordinácii
s ďalšími partnerskými inštitúciami

zaSaDania PREDStaVEnStVa SOPk
V 6. VOLEbnOm ObDObÍ
1. zasadanie Predstavenstva SOPk
dňa 20. júna 2017 vo zvolene
na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:
K bodu 1. Kontrola plnenia uznesení z 15. spoločného
zasadnutia Predstavenstva a Dozornej rady SOPK

l

sopk podporuje, aby slovenská republika zostala
v eurozóne a vo väzbách na doterajších obchodných
a inančných partnerov (napr. nemecko, Francúzsko)

l

Uznesenie č. 2/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení z 15. spoločného
zasadania predstavenstva a Dozornej rady sopk
konaného dňa 14. februára 2017 v starej Lesnej
a konštatovalo ich plnenie

materiál Ministerstva hospodárstva sr „opatrenia
na zlepšenie podnikateľského prostredia“
je veľmi všeobecný, bez konkrétne uvedených
opatrení a termínov realizácie, preto treba tlačiť
na implementáciu materiálu

l

Ministerstvo hospodárstva sr neplní funkciu ochrany
záujmov podnikateľského prostredia

K bodu 2. Rozpracovanie záverov z ustanovujúceho
zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK

l

materiál „učiace sa slovensko“ je príliš široko
zameraný bez konkrétnych návrhov na zlepšenia,
bez nárokov na zvyšovanie kvaliikácie učiteľov
a odbornosti žiakov a je potrebné zo strany sopk
k nemu zaujať negatívne stanovisko

l

že myšlienka dvoj- a viacrýchlostnej Európy smeruje
k postupnému zániku Európskej únie

Uznesenie č. 3/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. prediskutovalo
l uznesenia a závery z diskusie na zhromaždení
delegátov sopk
B. uložilo predsedovi SOPK
l konkretizovať program pri príprave návrhu plánu
aktivít sopk na jednotlivé roky

C. uložilo predsedovi SOPK
l listom požiadať predsedu vlády sr o stretnutie
s členmi predstavenstva sopk, ktorého témami bude:
1) situácia na trhu práce a vzdelávacia sústava
2) Daňové a odvodové zaťaženie sr
3) ako ďalej: sr v rámci Európskej únie

K bodu 3. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii SR:
Udržateľnosť vývoja ekonomiky – vplyv navrhovaných
zmien v podnikateľskom prostredí
Uznesenie č. 4/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l predložený materiál
B. konštatovalo, že
dobrá ekonomická situácia na slovensku je
dôsledkom dobrej hospodárskej situácie aj
u hlavných obchodných partnerov slovenska,
nie v dôsledku opatrení vlády v podnikateľskom
prostredí

l

l

podnikateľské prostredie sa zhoršuje, o čom svedčí
napríklad posun dňa daňovej slobody

l

tretí sociálny balíček zahŕňa opatrenia prijímané
na úkor podnikateľského sektora, z ktorých mnohé
opatrenia, vzhľadom na to, že nemajú reálny
ekonomický základ, nie sú realizovateľné a uvrhnú
do zlého svetla práve zamestnávateľov; v tejto
súvislosti prítomní uviedli, že je potrebné vyjadriť

l

po uskutočnení vyššie uvedeného stretnutia
zorganizovať tlačovú konferenciu

l

zverejniť nesúhlasné stanovisko sopk k materiálu
„učiace sa slovensko“ (podľa možnosti aj
v spolupráci s ostatnými partnerskými inštitúciami)
vrátane požiadavky na urýchlenú novelizáciu zákona
o duálnom vzdelávaní

l

zaradiť do programu nasledujúceho zasadania
predstavenstva a Dozornej rady sopk diskusiu na
tému komunikácie sopk so širšou verejnosťou,
napr. aj prostredníctvom sociálnych médií

K bodu 4. Návrh na ustanovenie odborných výborov
SOPK pre 6. volebné obdobie
Uznesenie č. 5/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. zriadilo
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l

l

Ekonomický výbor sopk
zahraničnoobchodný výbor sopk
l výbor sopk pre priemyselnú politiku
l výbor sopk pre regionálny rozvoj
l výbor sopk pre vzdelávanie
l

prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu sopk
za rok 2017

3. predsedovi SOPK
l plnenie rozpočtu sopk za 1 – 8/2017 predložiť na
spoločné rokovanie predstavenstva a Dozornej rady
sopk v októbri 2017

B. menovalo/potvrdilo
do funkcie predsedu Ekonomického výboru sopk
n Ing. Ladislava vaškoviča, Csc.
l do funkcie predsedu zahraničnoobchodného
výboru sopk
n Ing. júliusa kostolného
l do funkcie predsedu výboru sopk pre priemyselnú
politiku
n Ing. vladimíra slezáka
l do funkcie predsedu výboru sopk pre regionálny rozvoj
n Ing. Miloslava karafu
l do funkcie predsedu výboru sopk pre vzdelávanie
n Ing. adriána Ďurčeka
l

K bodu 6. Návrh na prijatie nových členov SOPK
Uznesenie č. 7/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. potvrdilo
l prijatie 18 nových členov do sopk
B. podmienečne schválilo
prijatie 1 prihlášky do sopk s dodatkom, že
potvrdenie o členstve v sopk bude vystavené až
po bližšom vysvetlení, o akú irmu ide

l

C. uložilo predsedovi SOPK
l poslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
sopk, zahrnúť ich do databázy členov a primerane
propagovať

C. schválilo
l účasť predsedov výborov na zasadaniach
predstavenstva sopk

K bodu 7. Návrh na udelenie ocenení SOPK

D. splnomocnilo predsedu SOPK v spolupráci
s predsedami výborov
l nominovaním členov do výborov

Uznesenie č. 8/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l návrh predsedu sopk na udelenie zlatej medaily
sopk
n Doc. juDr. Ivanovi Gašparovičovi, Csc., Dr. h. c.

E. zrušilo
l sekciu sopk pre životné prostredie k 20. júnu 2017
F. uložilo
1. predsedovi SOPK
l poslať predsedom výborov menovacie dekréty

l

2. tajomníkom sekcií obchodu; dodávateľov investičných
celkov; hutníctva a služieb s hutníckou produkciou;
nerudných surovín; výrobných nástrojov a náradia
l preveriť u členov sekcie, či je záujem o zachovanie
danej sekcie

návrh predsedu sopk na udelenie čestného uznania
sopk
n Ing. vladimírovi Bakešovi, koopEraTIva poisťovňa,
a.s. vienna Insurance Group, Bratislava
n Ing. ľubomírovi olejárovi, GoHr, s.r.o.,
veľký šariš
n Ing. Ivanovi šramkovi, rada pre rozpočtovú
zodpovednosť, Bratislava

K bodu 5. Plnenie rozpočtu SOPK za január – máj 2017

l

návrh košickej regionálnej komory sopk na udelenie
čestného uznania sopk
n Inžinierske stavby, a. s., košice
n TypoprEss-TLačIarEŇ s.r.o., košice

Uznesenie č. 6/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a vzalo na vedomie
l predložený materiál

l

návrh Trenčianskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n voD – Eko a.s., Trenčín
n vIpo a. s., partizánske
n EXpo CEnTEr a.s., Trenčín
n TrEns sk, a.s., Trenčín
n Ing. romanovi ušiakovi, konšTrukTa – Defence, a.s.
Dubnica nad váhom

B. uložilo
1. generálnemu tajomníkovi SOPK
l prerokovať materiál na porade riaditeľov sopk
dňa 21. júna 2017
2. generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedom
regionálnych komôr SOPK
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l

sr, Finančného riaditeľstva sr – sekcie daňovej
a sekcie colnej, slovenskej obchodnej inšpekcie,
sekcie bánk a poisťovní sopk, Hospodárskych
novín a menovať členov hodnotiacej komisie
vrátane 3 zástupcov podnikateľskej sféry – členov
predstavenstva a Dozornej rady sopk, a to: Ing. jozefa
Tkáča, Ing. pavla antaliča, Ing. Ladislava vaškoviča, Csc.
T: september 2017

návrh Trnavskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n sLovEnské Cukrovary, s.r.o., sereď
n MEnErT – THErM, s.r.o., šaľa
n Ing. Dipl. paed. zoltánovi Biharymu, DunaTEX, a.s.,
Dunajská streda
l

návrh žilinskej regionálnej komory sopk na udelenie
čestného uznania sopk
n avEX electronics, s.r.o., oravská Lesná
n spojená škola, nižná
n Ing. richardovi Dudovi, MBa, HErn s.r.o., námestovo
n Mariánovi Murínovi, oMoss spol. s r.o., Trstená

4. zabezpečiť zasadnutie hodnotiacej komisie pre
vyhodnotenie výsledkov súťaže
T: marec 2018
5. odovzdať „veľkú cenu sopk“ a čestné uznania
účastníkom, ktorí splnili podmienky a kritériá súťaže za
rok 2017
T: apríl 2018

B. splnomocnilo
1. predsedu SOPK
l odovzdať zlatú medailu sopk Doc. juDr. Ivanovi
Gašparovičovi, Csc., Dr. h. c. na slávnostnej akadémii
sopk pri príležitosti 25. výročia sopk dňa 2. októbra
2017 v Bratislave

C. 2. uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK, predsedom
regionálnych komôr SOPK, predsedom sekcií SOPK
l propagovať súťaž prostredníctvom zmluvných
mediálnych partnerov, prostredníctvom
regionálnych médií a prostredníctvom akcií
organizovaných pre podnikateľov v regiónoch
a sekciách
T: úloha trvalá do konca februára 2018

2. predsedu SOPK v spolupráci s predsedom Bratislavskej
regionálnej komory SOPK
l odovzdať čestné uznanie sopk Ing. vladimírovi
Bakešovi pri príležitosti oslavy jeho životného jubilea
dňa 22. júna 2017 v Bratislave

K bodu 9. Návrh inančného zabezpečenia Slávnostnej
akadémie SOPK

3. predsedu SOPK v spolupráci s predkladateľmi
l odovzdať ocenenia v termíne, mieste a spôsobom
dohodnutým s ocenenými osobami a irmami

Uznesenie č. 10/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l inančné zabezpečenie slávnostnej akadémie sopk

K bodu 8. Návrh na vyhlásenie 16. ročníka súťaže „Veľká
cena SOPK“ pre rok 2017

B. požiadalo
členov predstavenstva zvážiť podporu slávnostnej
akadémie sopk formou sponzorstva alebo daru

l

Uznesenie č. 9/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. vyhlásilo
l 16. ročník súťaže „veľká cena sopk“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní pre rok 2017

C. uložilo predsedovi SOPK a generálnemu
tajomníkovi SOPK
l zabezpečiť úlohy vyplývajúce z organizačného
zabezpečenia osláv

B. schválilo
l pravidlá súťaže „veľká cena sopk“ pre ďalšie obdobie

K bodu 10. Návrh na udelenie ocenenia
„Osobnosť SOPK“

C. 1. uložilo predsedovi SOPK
1. požiadať predsedu vlády sr roberta Fica o prevzatie
záštity nad súťažou
T: september 2017

Uznesenie č.11/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l udelenie ocenenia „osobnosť sopk“
Ing. Ladislavovi Dobrodenkovi

2. vyhlásenie súťaže zverejniť v komorovom časopise
obchod priemysel Hospodárstvo a na internetovej
stránke sopk, prípadne i v ďalších médiách
T: september 2017

B. uložilo predsedovi SOPK
informovať Ing. Ladislava Dobrodenku o udelení
ocenenia a pozývať ho na zasadania predstavenstva
sopk a zhromaždenia delegátov sopk

l

3. vyžiadať nominácie do hodnotiacej komisie súťaže
od Ministerstva inancií sr, Ministerstva hospodárstva
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K bodu 11. Návrh Memoranda o porozumení medzi
SOPK a Európskou investičnou bankou (EIB)

a) Zvolanie spoločného zasadania Predstavenstva
a Dozornej rady SOPK

Uznesenie č.12/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l predložený návrh

Uznesenie č. 15/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. zvolalo
l spoločné zasadanie predstavenstva a Dozornej
rady sopk v prvej dekáde októbra 2017 v regióne
Bratislavskej regionálnej komory sopk vo vrakúni

B. konštatovalo,
že spolupráca s Európskou investičnou bankou
prinesie pre sopk a členské subjekty možnosť využiť
aktivity a zdroje Európskej investičnej banky za
výhodných inančných podmienok

l

B. uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Bratislavskej regionálnej komory SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť spoločné
zasadanie v stanovenom termíne

C. uložilo predsedovi SOPK
podpísať Memorandum s Európskou investičnou
bankou

l

na 1. zasadaní predstavenstva sopk sa zúčastnilo
18 členov predstavenstva sopk a predseda Dozornej
rady sopk. ospravedlnení boli: pp. jozef Brhel, Ladislav
Drabik, adrián Ďurček, ľubomír olejár, oszkár világi.

K bodu 12. Návrh Memoranda o spolupráci medzi SOPK
a Medzinárodnou investičnou bankou (IIB)

2. zasadanie Predstavenstva a Dozornej rady SOPk
dňa 12. októbra 2017 vo Vrakúni
na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.13/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l predložený návrh

K bodu 1. Kontrola uznesení z 1. zasadnutia
Predstavenstva SOPK

B. uložilo predsedovi SOPK
l korešpondenčne podpísať memorandum
s Medzinárodnou investičnou bankou

Uznesenie č. 16/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadania
predstavenstva sopk konaného dňa 20. júna 2017
vo zvolene a konštatovali ich plnenie s výnimkou
uznesení s dlhším termínom plnenia

K bodu 13. Návrh na doplnenie členov Predsedníctva
Rozhodcovského súdu SOPK na roky 2017 – 2021
o nominanta Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 14/1/2017 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l predložený materiál

K bodu 2. Diskusia k téme: Jadro Európskej únie
B. menovalo
l Ing. pavla antaliča, MBa, člena predstavenstva sopk
s právnickým vzdelaním, za člena predsedníctva
rozhodcovského súdu sopk dňom 1. júla 2017
namiesto doterajšieho nominanta juDr. oszkára
világiho

Uznesenie č. 17/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l predložený materiál
B. konštatovali, že
najslabším miestom Eú je stanovovanie veľkolepých
cieľov, avšak pri ich neplnení chýba sebarelexia
zo strany Eú a Európskej komisie, analýza príčin
súčasného stavu a aktuálnych problémov Eú

C. schválilo
l návrh na zápis Ing. pavla antaliča, MBa
do zoznamu rozhodcov rozhodcovského súdu sopk
dňom 1. júla 2017

l

D. uložilo predsedovi SOPK
l so schváleným uznesením oboznámiť predsedníctvo
rozhodcovského súdu sopk
T: ihneď

l

„viacrýchlostná“ Európa by znamenala začiatok
dezintegrácie a bola by v rozpore so základnou
myšlienkou Európskej únie

l

slovenská republika spĺňa kritériá, ktoré sa
aktuálne spájajú s „jadrom Európskej únie“, prijala

K bodu 14. Rôzne
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všetky aktuálne spoločné politiky Európskej únie,
avšak ekonomicky je na chvoste Európskej únie
a v niektorých oblastiach (migračná politika) má
odlišné názory ako európski lídri
l

je nevyhnutné, aby Európska únia prehodnotila svoje
fungovanie a riešila existujúce problémy

l

slovenská republika by sa nemala koncentrovať na
diskusie ohľadne „jadra Európskej únie“, nakoľko
výsledok nevie ovplyvniť, namiesto toho by sa mala
sústrediť na otázku, prečo slovenská republika nie
je medzi najsilnejšími krajinami Európskej únie a čo
musí urobiť, aby sa tam dostala a aby zabezpečila
udržateľnosť vývoja slovenskej republiky: zvyšovanie
konkurencieschopnosti, reforma vzdelávania,
zdravotníctva...

l

l

l

l

rozvoja, tak aby sa Európska únia vrátila k svojej
podstate – vytvoriť silné konkurenčné zoskupenie,
o celoeurópskej kontinentálnej spolupráci,
o globálnej mobilite pracovnej sily v rámci Európy
aj mimo nej. z hľadiska podnikania vyjadriť
požiadavku na rýchle pokračovanie elektronizácie
a digitalizácie verejného sektora s cieľom znížiť
byrokraciu medzi súkromným a verejným sektorom,
vytvoriť podmienky na výskum a vývoj v súkromných
irmách. sopk vo svojom stanovisku tiež uvedie
svoju pripravenosť spolupracovať pri riešení daných
otázok s vládou.
K bodu 3. Aktualizácia Plánu aktivít SOPK na rok 2017
Uznesenie č. 18/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predloženú aktualizáciu plánu aktivít sopk
na rok 2017

doterajšia konkurenčná výhoda slovenskej republiky
v podobe lacnej a vzdelanej pracovnej sily sa stráca
v dôsledku neriešenia problémov vo vzdelávacom
systéme

B. súhlasili
s doplnením nových aktivít nad rámec schváleného
plánu aktivít sopk na október – december 2017

l

členstvo v Európskej únii a eurozóne má
jednoznačne veľa pozitív pre slovenskú republiku,
slovensko musí trvať aj naďalej na dodržiavaní
stanovených pravidiel, na rozvoji obchodných
možností a na rozbehnutí spolupráce s Euroáziou

C. uložili predsedovi SOPK, generálnemu tajomníkovi
SOPK a predsedom regionálnych komôr SOPK
l zabezpečiť realizáciu doplnených aktivít

je nevyhnutné pripraviť spoločné stanovisko
zamestnávateľských inštitúcií, ktoré by bola vláda
nútená aspoň čiastočne vypočuť a zapracovať do
svojich rozhodnutí

K bodu 4. Plnenie rozpočtu SOPK za
január – august 2017
Uznesenie č. 19/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali a vzali na vedomie
l predložený materiál

novela zákona o pôde, o nájme poľnohospodárskych
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov poškodí podnikateľské prostredie

B. konštatovali, že
plnenie rozpočtu je z hľadiska nákladov a výnosov
vyvážené a nehrozí žiadne riziko pre plnenie plánu
do konca roka

l

C. uložili
1. predsedovi SOPK v spolupráci s predsedom
Agropotravinárskej sekcie SOPK
l pripraviť individuálne nesúhlasné
stanovisko sopk so znením novely zákona
o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

C. uložili
1. predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi SOPK
l prerokovať materiál na porade riaditeľov sopk dňa
13. októbra 2017

2. predsedovi SOPK
pripraviť stanovisko sopk pre vládu, v ktorom bude
zdôraznený pozitívny vplyv členstva slovenska
v Európskej únii a eurozóne, avšak na druhej
strane bude požadované začatie diskusií o ďalšom
smerovaní Európskej únie (namiesto diskusií o „jadre
Európskej únie“) a o spôsobe udržania globálnej
pozície únie a parametroch pre udržateľnosť

l

2. generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedom
regionálnych komôr SOPK
l prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu
v stanovenej štruktúre za rok 2017
3. predsedovi SOPK
l predložiť plnenie rozpočtu sopk za rok 2017 –

33

slovenská obchodná a priemyselná komora

predbežné výsledky na zasadanie predstavenstva
sopk vo februári 2018

Uznesenie č. 22/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l oznámenie spoločnosti slovenský plynárenský
priemysel, a.s. o ukončení pôsobenia Mgr. Ivany
zelizňákovej vo funkcii člena predstavenstva
spoločnosti a žiadosť o ukončenie jej pôsobenia
v zhromaždení delegátov sopk a návrh spoločnosti
slovenský plynárenský priemysel, a.s. na kooptáciu
Ing. rudolfa slezáka, podpredsedu predstavenstva
spoločnosti slovenský plynárenský priemysel, a.s.

K bodu 5. Návrh na prijatie nových členov do SOPK
Uznesenie č. 20/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. potvrdili
l prijatie 18 nových členov do sopk, z toho 2 splnili
podmienky členstva v rámci platformy mladého
podnikateľa

B. uložili predsedovi SOPK
l pripraviť návrh na kooptáciu Ing. rudolfa slezáka,
podpredsedu predstavenstva spoločnosti
slovenský plynárenský priemysel, a.s., za delegáta
zhromaždenia delegátov sopk

B. uložili predsedovi SOPK
l poslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
sopk, zahrnúť ich do databázy členov a primerane
propagovať
K bodu 6. Návrh na udelenie ocenení SOPK

K bodu 8. Vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za mesiace január – august 2017

Uznesenie č. 21/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l návrh košickej regionálnej komory sopk na udelenie
čestného uznania sopk
n antik technology, s.r.o., košice
n sGs slovakia spol. s r.o., košice
l

návrh nitrianskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n aMo – pLus, s.r.o., Topoľčany

l

návrh Trenčianskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n eterna, s. r. o., Bánovce nad Bebravou

l

návrh Trnavskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n aGroTraDE, s.r.o., Dunajský klátov
n Technickému skúšobnému ústavu piešťany, š.p.
n Trnavskej univerzite v Trnave

l

Uznesenie č. 23/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predložený materiál a informáciu generálneho
tajomníka sopk a podpredsedníčky Dozornej rady
sopk jaroslavy Macekovej o výsledkoch kontrolnej
činnosti v roku 2017
B. poďakovali
členom Dozornej rady sopk za aktívny prístup
pri kontrolnej činnosti v útvaroch a regionálnych
komorách sopk

l

C. uložili generálnemu tajomníkovi SOPK
predložiť vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému sopk za rok 2017 vrátane návrhu plánu
kontrol na rok 2018 na februárové zasadnutie
predstavenstva sopk

l

K bodu 9. Návrh na zloženie odborných výborov SOPK
pre 6. volebné obdobie

návrh žilinskej regionálnej komory sopk na udelenie
čestného uznania sopk
n Ing. vladimírovi Haiňákovi, GeLiMa, a. s.,
Liptovský Mikuláš

Uznesenie č. 24/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. zrušili
l sekciu obchodu sopk
l sekciu sopk Lesy – Drevo – nábytok
l sekciu hutníctva a služieb s hutníckou produkciou
sopk

B. splnomocnili predsedu SOPK
l v spolupráci s predkladateľmi odovzdať ocenenia
v termíne, mieste a spôsobom dohodnutým
s ocenenými osobami a irmami
K bodu 7. Návrh na kooptáciu člena Zhromaždenia
delegátov SOPK

B. uložili
1. predsedovi SOPK
l písomne oznámiť novo navrhnutým členom
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n

odborných výborov ich menovanie za členov
výborov v ďalšom období a doterajším členom
poďakovať za činnosť v predchádzajúcom období

členovia:
Ing. Milan kňážek / vETropaCk nEMšová s.r.o.
Mgr. Martin kovačič / Ekos pLus s.r.o.
rnDr. róbert polc, phD. / sLovnaFT, a.s.
n Tajomníčka sekcie:
Mgr. Daniela Grznárik, Bratislavská rk sopk
b) so znením stanov sekcie odpadového hospodárstva
sopk
c) s rámcovým plánom činnosti sekcie
d) s plánom činnosti a rozpočtom sekcie na rok 2017

2. predsedovi Ekonomického výboru SOPK
l priebežne posudzovať prichádzajúce žiadosti
o členstvo vo výbore
K bodu 10. Diskusia na tému komunikácie SOPK so
širšou verejnosťou, napr. aj prostredníctvom sociálnych
médií

D. uložili
1. predsedovi SOPK
l poslať menovací dekrét za predsedu sekcie
rnDr. Michalovi sebíňovi, phD.

Uznesenie č. 25/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. konštatovali, že
l sopk má vyše 600 mediálnych výstupov ročne,
má vysoko navštevovanú webovú stránku
www.sopk.sk, avšak stále nemá dosah na skupinu
mladých a začínajúcich podnikateľov
l

2. generálnemu tajomníkovi SOPK
l poveriť funkciou tajomníka sekcie
Mgr. Danielu Grznárik

využitie sociálnych médií by pomohlo sopk osloviť
väčší počet potenciálnych členov, mienkotvorných
médií, ako aj existujúcu členskú základňu a zvýšiť
svoj vplyv na politickú scénu, avšak je nevyhnutné
do tejto aktivity zapojiť viac osôb, členov
predstavenstva a Dozornej rady sopk, sekcie
a odborné výbory sopk, ako aj prispôsobiť formu
a jazyk komunikácie na sociálnej sieti

K bodu 12. Informácia o činnosti Rozhodcovského súdu
SOPK
Uznesenie č. 27/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l vyhodnotenie činnosti rozhodcovského súdu sopk
za rok 2016, návrh plánu činnosti rozhodcovského
súdu sopk na rok 2017 uvedeného v návrhu
plánu aktivít sopk na rok 2017 a ústnu informáciu
predsedu rozhodcovského súdu sopk o činnosti
rozhodcovského súdu sopk v roku 2017

B. uložili predsedovi SOPK
predložiť na februárové zasadanie predstavenstva
sopk kompletný návrh na prezentáciu sopk
prostredníctvom sociálnych médií

l

B. poďakovali
l predsedníctvu a zboru rozhodcov rozhodcovského
súdu sopk za dosiahnuté výsledky
v predchádzajúcom roku a juDr. oszkárovi világimu,
ktorý do konca roka 2016 zastupoval predstavenstvo
sopk v predsedníctve rozhodcovského súdu sopk

K bodu 11. Návrh na zriadenie Sekcie odpadového
hospodárstva SOPK
Uznesenie č. 26/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l zriadenie sekcie odpadového hospodárstva sopk
s pôsobnosťou pri Bratislavskej regionálnej komore
sopk

C. uložili predsedovi SOPK v spolupráci s Predsedníctvom
Rozhodcovského súdu SOPK
l pripraviť návrh na zmenu interných predpisov
rozhodcovského súdu sopk a predložiť ho na písomné
schválenie predstavenstvu sopk do konca roka 2017

B. vymenovali
l rnDr. Michala sebíňa, phD., naTur-paCk, a.s., do
funkcie predsedu sekcie

K bodu 13. Aktuálna informácia o činnosti reprezentanta
SOPK pre Ruskú federáciu

C. súhlasili
a) so zložením výkonného výboru sekcie:
n predseda:
rnDr. Michal sebíň, phD. / naTur-paCk, a.s.
n podpredseda:
rnDr. roman šterbák / orange slovensko, a.s.

Uznesenie č. 28/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predloženú informáciu reprezentanta sopk pre
ruskú federáciu jozefa Dolníka o jeho činnosti
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na 2. spoločnom zasadaní predstavenstva a Dozornej
rady sopk sa zúčastnilo 16 členov predstavenstva
sopk a 3 členovia Dozornej rady sopk. ospravedlnení
boli: pp. Miloslav karafa, július kostolný, Igor Cap,
Gabriel Csollár, adrián Ďurček, ľubomír pecha, Milan
vašanič, jozef Gál, vladimír kestler.

B. poďakovali
l jozefovi Dolníkovi za doterajšie aktivity a dosiahnuté
výsledky
K bodu 14. Rôzne
a) Informácia o uskutočnenom Svetovom komorovom
kongrese v Sydney

Uznesenia Predstavenstva SOPK schválené
písomným hlasovaním
predstavenstvo sopk schválilo tieto uznesenia
písomným hlasovaním:

Uznesenie č. 29/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l ústnu informáciu o uskutočnenom svetovom
komorovom kongrese v sydney a o plánovanom
11. svetovom komorovom kongrese v riu de janeiro
v roku 2019

Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 236/PH/2017
z 10. apríla 2017:
Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l udelenie čestného uznania sopk pre Wanga
jinsonga, ekonomického a obchodného radcu
veľvyslanectva čľr

b) 2. ministerská konferencia o spolupráci v oblasti
inovácií Čína + 16 krajín strednej a východnej Európy
Uznesenie č. 30/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l predloženú informáciu predsedu slovenskočínskej podnikateľskej rady sopk o pripravovanej
konferencii, ktorej garantom je sopk, ako aj žiadosť
o účasť na konferencii, o odporúčanie vedeckých
pracovníkov, ktorých by bolo vhodné na konferenciu
pozvať, a žiadosť o sponzorské príspevky

B. splnomocnilo predsedu SOPK
l odovzdať ocenenie v spolupráci s predkladateľmi
návrhu spôsobom a v termíne dohodnutom
s menovaným
Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 1/PH/2017
z 12. mája 2017:
Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l udelenie čestného uznania sopk pre spoločnosť
zTs – špECIáL, a.s., Dubnica nad váhom

c) Informácia o Akčnom pláne rozvoja vzťahov s Čínou
do roku 2020
Uznesenie č. 31/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l ústnu informáciu predsedu slovensko-čínskej
podnikateľskej rady sopk o pripravovanom
akčnom pláne rozvoja vzťahov s čínou
do roku 2020 a o návrhoch sopk v rámci uvedeného
plánu

B. splnomocnilo predsedu SOPK
l v spolupráci s predkladateľom odovzdať ocenenie
v termíne, mieste a spôsobom dohodnutým
s ocenenou spoločnosťou

VýkOnný VýbOR
SOPk

d) Zvolanie zasadania Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 32/2/2017
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. zvolali
l zasadanie predstavenstva sopk v prvej dekáde
februára 2018 v regióne nitrianskej regionálnej
komory sopk v Topoľčiankach

výkonný výbor slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory (predseda, traja
podpredsedovia a generálny tajomník) sa schádzal
operatívne pred zasadaniami predstavenstva komory,
pred zasadaním zhromaždenia delegátov sopk
a pred pracovnými stretnutiami, tak aby posúdil
program, obsah a materiály predkladané
na zasadania.

B. uložili generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Nitrianskej regionálnej komory SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť
zasadanie v stanovenom termíne
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DOzORnÁ RaDa
SOPk

VýbORy SOPk

Dozorná rada sopk vykonávala svoju činnosť
v súlade so svojou pôsobnosťou vymedzenou
zákonom a stanovami komory. uskutočnili sa dve
spoločné zasadania predstavenstva sopk a Dozornej
rady sopk vo februári v starej Lesnej a v októbri 2017
vo vrakúni. na ďalších zasadnutiach predstavenstva
a pracovných rokovaniach s predstaviteľmi iných
inštitúcií sa pravidelne zúčastňoval predseda
Dozornej rady sopk.

v uplynulom volebnom období pri sopk pôsobilo
päť odborných poradných orgánov – výborov, a to
Ekonomický výbor, zahraničnoobchodný výbor,
výbor pre priemyselnú politiku, výbor pre regionálny
rozvoj a výbor pre vzdelávanie.

členovia dozornej rady sa aktívne podieľali na
kontrole činnosti, riadení a hospodárení vynakladania
prostriedkov v regionálnych komorách sopk, na
ktorých sa zúčastnili jej zástupcovia. na odstránenie
nedostatkov zistených pri kontrolách boli prijaté
konkrétne opatrenia v oblasti vecnej a obsahovej
správnosti prvotných dokladov, efektívnosti
a hospodárnosti realizovaných aktivít a celkovej
hospodárnosti regionálnych komôr.

l

predstavenstvo sopk na svojom 1. zasadaní v júni
2017 zriadilo 5 výborov pre 6. volebné obdobie
komory, a to:
Ekonomický výbor sopk
zahraničnoobchodný výbor sopk
l výbor sopk pre priemyselnú politiku
l výbor sopk pre regionálny rozvoj
l výbor sopk pre vzdelávanie
l

Do funkcie tajomníkov výborov generálny
tajomník sopk menoval Ing. Darinu knapikovú
za tajomníčku Ekonomického výboru sopk,
Ing. jozefa rajtara za tajomníka
zahraničnoobchodného výboru sopk,
Ing. juraja paľu za tajomníka výboru sopk
pre priemyselnú politiku, Ing. Helenu virčíkovú
za tajomníčku výboru sopk pre regionálny rozvoj
a Ing. viliama Gondu za tajomníka výboru sopk
pre vzdelávanie.

členovia dozornej rady sa tiež zúčastnili na
zasadaniach valných zhromaždení, resp. zhromaždení
delegátov regionálnych komôr sopk vo februári až
marci 2017.
v marci 2017 Dozorná rada sopk v Bratislave posúdila
materiály, ktoré sa v súlade so zákonom a stanovami
sopk predkladali na schválenie zhromaždeniu
delegátov sopk, a to výročnú správu sopk za rok
2016, plnenie rozpočtu sopk za rok 2016, ročnú
účtovnú závierku za rok 2016 a správu audítora, návrh
plánu aktivít sopk na rok 2017, návrh rozpočtu sopk
a regionálnych komôr na rok 2017, správu Dozornej
rady sopk k hospodáreniu a vysporiadaniu výsledku
hospodárenia za rok 2016. Ďalej vzala na vedomie
vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému za
rok 2016, návrh plánu vnútorných kontrol na rok
2017 a výsledky kontrol hospodárenia v regionálnych
komorách sopk.

činnosť výborov sa orientovala na posúdenie
zásadných koncepčných materiálov, ako aj
legislatívno-právnych noriem a úprav, ktoré by
v dlhodobom horizonte mali ovplyvňovať vývoj
ekonomiky a podnikateľského prostredia.
návrhy na riešenie problémov sa premietali
do pripomienok a stanovísk k materiálom
vypracúvaným štátnymi orgánmi, tak aby tieto
z pozície predstaviteľov podnikateľských subjektov
a odborníkov teoretickej sféry mohli byť ovplyvnené
už v etape ich prípravy. v odôvodnených prípadoch
výbory formulovali závery s návrhmi riešení
a východísk pre volené orgány komory, ktoré boli
zasielané vedúcim činiteľom štátnej a verejnej
správy, resp. prostredníctvom predsedu sopk či
členmi výborov boli tlmočené príslušným útvarom
ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy,
legislatívnym komisiám Legislatívnej rady vlády sr,
ako aj ďalším predstaviteľom štátnej správy
a samosprávy.
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Ekonomický výbor SOPk
predsedom Ekonomického výboru sopk je
Ing. Ladislav vaškovič, Csc., funkciu tajomníka výboru
vykonáva Ing. Darina knapiková. Ekonomický výbor
sopk má v novom funkčnom období 15 členov. stálym
hosťom na zasadaniach výboru sa stal predseda sekcie
bánk a poisťovní sopk Ing. andrej zaťko.

2. Ekonomický prieskum sopk 2017 – 2018
3. Diskusia k rozpočtu verejnej správy na nasledujúce
obdobie
4. Informácia o príprave odborného seminára
o daňovom zaťažení
5. Informácia o príprave odborného seminára
v súvislosti s Brexitom
6. rôzne

výbor, ktorý je koordinačným, výkonným
a iniciatívnym orgánom komory pre oblasť
ekonomiky a hospodárskej politiky, si stanovil
priority svojej činnosti, ktorým venoval na svojich
zasadnutiach osobitnú pozornosť. v roku 2017
výbor zasadal trikrát. na jednotlivých zasadaniach
boli prerokované a pripravené na rokovanie
predstavenstva sopk tieto materiály:

Ekonomický výbor sopk priebežne pripomienkoval
koncepčné materiály a návrhy legislatívnych noriem,
ktoré boli poslané komore v rámci pripomienkového
konania, a pravidelne štvrťročne bol zapojený do
hodnotenia vývoja ekonomiky slovenska pre Ifo
Institute Mníchov, ktorý posiela komore svetový
ekonomický prehľad – výsledky hodnotenia úrovne
európskej a svetovej ekonomiky.

18. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
30. marca 2017 v Bratislave
1. príprava podkladov na zasadanie zhromaždenia
delegátov sopk
(program činnosti sopk na 6. volebné obdobie 2017
– 2022, komuniké)
2. návrh plánu činnosti Ekonomického výboru sopk
na rok 2017
(konkretizácia nosných tém v pôsobnosti sopk)
3. problematika vzdelávania (stredné a vysoké
školstvo) v sr
4. odvodová a daňová politika sr
(diskusia v súvislosti s reakciou Ministerstva
inancií sr na závery prezentované sopk na
makroekonomickej konferencii v januári)
5. rôzne

predseda Ekonomického výboru sopk Ing. Ladislav
vaškovič, Csc. a tajomníčka výboru Ing. Darina
knapiková zabezpečili realizáciu a vyhodnotenie
ekonomického prieskumu sopk 2017 – 2018, ktorého
závery sú uvedené v úvodnej časti výročnej správy.

Výbor SOPk pre priemyselnú politiku
poslaním výboru sopk pre priemyselnú politiku je
najmä efektívne pôsobiť v prospech aktivít malých
a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej
výroby.
v roku 2017 sa aktivity výboru v spolupráci so
zväzom priemyslu sr a ďalšími príslušnými
inštitúciami obmedzili najmä na posudzovanie
navrhovaných právnych noriem, ktoré majú vplyv na
podnikateľské prostredie.

1. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
8. júna 2017
1. príprava podkladov na zasadanie predstavenstva
sopk (udržateľnosť vývoja ekonomiky – vplyv
navrhovaných zmien v podnikateľskom prostredí)
2. stratégia hospodárskej politiky sr
3. Informácia o pripravovanom seminári o daňovom
a odvodovom zaťažení
4. príprava podnikateľského prieskumu v roku 2017
5. Informácia k návrhu „učiace sa slovensko“
6. rôzne

vzhľadom na organizačné a personálne zmeny vo
zväze priemyslu sr bola vzájomná spolupráca menej
intenzívna ako v minulosti.

Výbor SOPk pre regionálny rozvoj
v roku 2017 sa pod vedením jeho predsedu
doplnilo personálne obsadenie výboru o zástupcov
jednotlivých regionálnych komôr. výbor sledoval
proces vypisovania výziev v operačných programoch
výskum a inovácie. jeho zástupca sa zúčastňoval na
zasadnutiach národného monitorovacieho výboru
pre Európske štrukturálne a investičné fondy (EšIF).
členovia výboru sa podieľali aj na pripomienkovom
konaní k vyhodnoteniu pokroku pri plnení
partnerskej dohody.

2. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
28. septembra 2017
1. príprava podkladov na rokovanie predstavenstva
sopk
(Diskusia k téme „jadro Európskej únie“ a informácie
o aktuálnych opatreniach v oblasti podnikateľského
prostredia)
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7. podieľal sa na tvorbe proilov absolventov
odborného vzdelávania a prípravy a požadovaných
vedomostí, zručností, schopností a pracovných
návykov.

výbor sa zaoberal aj podporou nových inovatívnych
technológií a výrobných procesov, ktoré boli vyvinuté
v slovenských irmách. aktivita výboru sa zamerala na
získanie prehľadu o potenciálnych podnikateľských
subjektoch činných v tejto oblasti a ich propagáciu
v európskej sieti programu Enterprise Europe
network (EEn).

8. podieľal sa na tvorbe normatívov materiálnotechnického a priestorového zabezpečenia
v spolupráci s ministerstvom školstva.

zahraničnoobchodný výbor SOPk

9. podieľal sa na posudzovaní obsahu učebníc
a učebných textov.

nanovo sa konštituoval pre 6. volebné obdobie
a z hľadiska personálneho zloženia prešiel
značnými zmenami. jeho predsedom je naďalej
Ing. július kostolný, podpredseda sopk a predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Martimex –
Holding, Martin. v priebehu druhého polroka 2017
sa menili zástupcovia ministerstva hospodárstva,
ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí, Eximbanky a niektorých ďalších
organizácií. v roku 2017 zahraničnoobchodný výbor
sopk nezasadal.

10. zabezpečoval odborníka z praxe na účel
kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných
predmetov a majstrov odbornej výchovy.
11. zabezpečoval prípravu inštruktorov a vydával
potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora.
12. Delegoval skúšajúceho zástupcu do skúšobnej
komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej
maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej
skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú
skúšku.

Výbor SOPk pre vzdelávanie
v roku 2017 výbor:

13. rozhodoval o oprávnení strednej odbornej
školy používať označenie Centrum odborného
vzdelávania a prípravy.

1. prerokovával s ministerstvom školstva štátne
vzdelávacie programy a vzorové školské vzdelávacie
programy pre systém duálneho vzdelávania pre
odborné vzdelávanie v rozsahu vecnej pôsobnosti
k skupinám odborov vzdelávania.

14. viedol a archivoval rozhodnutia k označeniu školy
ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.
15. zverejňoval na svojom webovom sídle zoznam
stredných odborných škôl s označením Centrum
odborného vzdelávania a prípravy.

2. prerokovával s riaditeľmi stredných odborných
škôl školské vzdelávacie programy, podľa ktorých
sa žiaci pripravujú na výkon povolania bez výkonu
praktického vyučovania u zamestnávateľa.

16. predkladal ministerstvu školstva návrhy na
určenie vecnej pôsobnosti sopk k jednotlivým
študijným odborom a jednotlivým učebným
odborom.

3. poskytoval súčinnosť ministerstvu školstva pri
určovaní sústavy študijných odborov odborného
vzdelávania a prípravy a obsahu odborného
vzdelávania a prípravy.
4. spolupracoval s ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny sr pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na
trhu práce.

17. vykonával overenie spôsobilosti zamestnávateľa
na výkon praktického vyučovania v študijnom
odbore alebo v učebnom odbore podľa svojej
vecnej pôsobnosti.

5. poskytoval podklady a súčinnosť ústrediu práce,
sociálnych vecí a rodiny sr pri tvorbe analýz
a prognóz vývoja na trhu práce.

18. viedol a zverejňoval na svojom webovom sídle
zoznam odborne spôsobilých osôb na overenie
spôsobilosti zamestnávateľa.

6. pripravoval podklady na určenie požiadaviek
na odborné vedomosti a zručnosti a praktické
skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných
činností na pracovných miestach na trhu práce.

19. viedol evidenciu vydaných osvedčení.
20. zverejňoval na svojom webovom sídle zoznam
pracovísk praktického vyučovania.
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21. podieľal sa na tvorbe vzorového učebného
plánu pre príslušný študijný odbor, vzorového
učebného plánu pre príslušný učebný odbor,
vzorových učebných osnov pre jednotlivé
odborné vyučovacie predmety príslušného
študijného odboru a vzorových učebných osnov
pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety
príslušného učebného odboru.

ÚčaSŤ SOPk
V mEDzinÁRODných
ŠtRuktÚRach
VnÚtORný tRh
EuRóPSkEj ÚniE

22. vyjadroval sa k obsahu záverečnej skúšky,
odbornej zložky maturitnej skúšky
a absolventskej skúšky.
23. rozhodoval o nominovaní zástupcov sopk do
rady školy pri soš s odbornou spôsobilosťou
v príslušnom alebo príbuznom odbore
vzdelávania.

prioritou Európskej komisie je aj naďalej hľadanie
zodpovedajúcich riešení a dohôd v procese prípravy
Európskej únie na obdobie po odchode veľkej
Británie z Európskej únie. Ekonomika únie je v dobrej
kondícii s miernym rastom, no v mnohých členských
krajinách je problémom vysoká nezamestnanosť
mladej generácie.

24. Delegoval zástupcov do krajských rád pre
odborné vzdelávanie a prípravu.
25. vyjadroval sa k zaradeniu strednej odbornej školy
do siete škôl alebo vyradeniu strednej odbornej
školy zo siete škôl.

Interaktívna tvorba politiky Európskej únie patrí
tiež medzi priority Európskej komisie, ktorej cieľom
je väčšie zapojenie malých a stredných podnikov
do procesu tvorby legislatívy Európskej únie.
podnikatelia môžu využiť rôzne nástroje
Európskej komisie pri hľadaní riešenia problémov
spojených s nesprávnou aplikáciou pravidiel
vnútorného trhu zo strany orgánov verejnej
správy (voľný pohyb tovaru, služieb a vysielanie
a zamestnávanie pracovníkov v zahraničí). najmä
problematika vysielania pracovníkov do iných
členských krajín a plnenie s tým spojených mzdových
a iných podmienok je často jablkom sváru medzi
západnými a východnými členskými krajinami
Európskej únie.

26. vyjadroval sa k zaradeniu alebo vyradeniu
odboru štúdia, ktorý vyučuje stredná odborná
škola.
27. zabezpečoval propagáciu systému duálneho
vzdelávania v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti.
výbor ďalej aktívne pokračoval v koordinácii
odborného vzdelávania a prípravy pri plnení úloh
vyplývajúcich zo zákona v študijných odboroch, kde
má sopk gesciu. pripomienkoval návrhy zákona
o odbornom školstve.
Tabuľka č. 7

výbory sopk v roku 2017
Výbor

Predseda

tajomník

Ekonomický výbor

Ing. Ladislav vaškovič, Csc.

Ing. Darina knapiková

zahraničnoobchodný výbor

Ing. július kostolný

Ing. jozef rajtar

výbor pre priemyselnú politiku

Ing. vladimír slezák

Ing. juraj paľa

výbor pre regionálny rozvoj

Ing. Miloslav karafa*

Ing. Helena virčíková*

výbor pre vzdelávanie

Ing. adrián Ďurček

Ing. viliam Gonda

* Do apríla 2017 bol predsedom Ing. Imrich Smaržík a tajomníkom Ing. Juraj Paľa
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Dňa 8. novembra 2017 sa v spolupráci s národným
výborom Mok sr uskutočnil diskusný seminár
„Budúcnosť Európskej únie po Brexite“ za účasti
významných hostí, ktorí prezentovali svoje názory na
Brexit a jeho vplyv na Európsku úniu.

podnikatelia môžu tiež pripomienkovať konkrétnu
legislatívu (odstraňovanie administratívnych
prekážok, dane, značenie výrobkov, oblasť dodávok
potravinárskych výrobkov nerovnakej kvality a iné).
Európska komisia tiež očakáva spätnú väzbu
od malých a stredných podnikov s uvedením
konkrétnych problémov s podnikaním na vnútornom
trhu Európskej únie.

Podrobnejšie informácie o tomto i ďalších seminároch
sú uvedené v časti Domáce semináre.

aktiVity V RÁmci EuROchambRES
(bRuSEL)

slovenská obchodná a priemyselná komora v rámci
svojej činnosti aktívne podporuje podnikanie
slovenských iriem ako partner európskeho projektu
Enterprise Europe network (EEn), ktorého piata
etapa sa realizuje v rokoch 2017 – 2018. Informuje
podnikateľov o sieti partnerov, ktorí sú začlenení do
projektu, a o možnostiach ich využitia pri hľadaní
cezhraničnej obchodnej a výrobnej spolupráce.
všetky dostupné informácie možno nájsť na web
strane www.een.sk

slovenská obchodná a priemyselná komora sa aj
v roku 2017 aktívne podieľala na činnosti Európskeho
združenia obchodných komôr Eurochambres so
sídlom v Bruseli. prostredníctvom svojho predsedu
petra Mihóka a generálneho tajomníka Martina
Hrivíka zastupovala záujmy slovenskej podnikateľskej
verejnosti na jeho zasadnutiach. vyjadrovala sa
k predloženým materiálom, predkladala návrhy
a stanoviská k prerokovávanej problematike.

aktiVity V RÁmci mEDzinÁRODnEj
ObchODnEj kOmORy (PaRÍŽ)

slovenská obchodná a priemyselná komora každý
rok bilancuje svoju aktívnu činnosť počas roka 2017
prostredníctvom výročnej správy, ktorá poukazuje
na efektívnu spoluprácu sopk ako jedného z členov
Eurochambres. po konzultáciách s partnerskými
komorami v krajinách v4 sa sopk podieľala na
príprave návrhu na zlepšenie jej činnosti v ďalšom
volebnom období.

v roku 2017 sa predseda národného výboru
Medzinárodnej obchodnej komory v sr (nv Mok sr)
a zároveň predseda svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory (ICC WCF)
zúčastňoval na zasadaniach výkonného výboru
a Generálnej rady svetovej komorovej federácie
(WCF), kde boli okrem otázok súvisiacich s činnosťou
svetovej komorovej federácie (plán aktivít, rozpočet,
spolupráca WCF s komorou pre medzinárodný
obchod Hodvábnej cesty, príprava 10. svetového
komorového kongresu v sydney) diskutované
aktuálne svetové témy, ako napríklad udržateľnosť,
globálna mobilita. v septembri 2017 sa predseda
národného výboru Mok sr a svetovej komorovej
federácie zúčastnil na svetovom komorovom
kongrese v sydney, ktorého motto bolo
„za globálnu prosperitu“ ako reakcia na dynamicky
sa rozvíjajúcu globalizáciu svetovej ekonomiky a jej
dopady na jednotlivé štáty, ekonomiky a národné
komory.

slovenská obchodná a priemyselná komora
pripravovala správy k viacerým návrhom a akčným
plánom podporujúce podnikateľské prostredie
v Európskej únii. svoj postoj vyjadrila k súčasnej
hospodárskej situácii v Európskej únii, k Brexitu,
k regulovaniu vysokých cien energií, ku konkurenčnej
nevýhode priemyselných odvetví v Európskej únii
na globálnom trhu, k znižovaniu administratívnej
záťaže, k podpore pracovného trhu a vysielaniu
pracovníkov, ako aj k zjednodušeniu pracovnej
mobility v Európskej únii. sopk spolupracovala aj pri
aktualizácii rôznych štatistických údajov.
Iniciatíva „small Business act“ (sBa) sa osvedčila
ako nástroj politiky na podporu malých a stredných
podnikov na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej
úrovni na zlepšenie podnikateľského prostredia a na
podporu ich rastu.

Dňa 12. júna 2017 sa uskutočnilo zasadnutie rady
národného výboru Mok sr (22 členov), kde boli
zvolené orgány národného výboru Mok sr na
nasledujúce volebné obdobie a schválené správy
o činnosti a hospodárení za rok 2016, plán činnosti
a rozpočet na rok 2017. súčasťou zasadnutia bol
aj pracovný obed s viceprezidentom Európskej
investičnej banky (EIB) vazilom Hudákom.

slovenská obchodná a priemyselná komora na
základe konzultačného dokumentu prispela
k novým návrhom a opatreniam s cieľom vytvoriť
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silnú európsku politiku na podporu malých
a stredných podnikov a podnikateľov v období rokov
2014 – 2020.

priemyselnou komorou v saratove, ruská federácia;
Trnavská regionálna komora sopk podpísala
Memorandum o spolupráci s regiónom Mtskheta
– Mtianeti a Trenčianska regionálna komora sopk
Dohodu s partnerskou organizáciou Business-toBusiness v kazachstane.) a 115 dohôd o spolupráci
so zahraničnými obchodnými komorami.

v záujme posilnenia komorového systému
v Európskej únii sa každoročne vypracovávajú
štatistické údaje, ktoré poskytujú reálny pohľad
na vplyv komôr na podnikateľskú sféru vo vzťahu
k nasledovným oblastiam: prístup k inanciám,
zakladanie podnikov, výskum, vývoj, inovácie,
vzdelávanie a odborná príprava, energetická účinnosť
a internacionalizácia. sopk zosumarizovala údaje
tohto výskumu v jednotlivých oblastiach v rámci
slovenska.

úrad a jednotlivé regionálne komory sopk evidovali
na konci roka 2017 celkom 307 uzatvorených dohôd
o spolupráci so zahraničnými obchodnými
a priemyselnými komorami.
v roku 2017 boli na úrovni úradu sopk podpísané
nasledovné dohody:

slovenská obchodná a priemyselná komora sa
podieľala na vytvorení Európskeho ekonomického
prieskumu 2017, ktorý sa zameriaval na získanie
prehľadu o ekonomickom prostredí v členských
štátoch Európskej únie. na získanie relevantných
informácií o podnikateľskom prostredí na slovensku
kontaktovala členov sopk formou dotazníka.
prispel k získaniu vysokého stupňa štatistickej
reprezentatívnosti, a to tak na národnej, ako aj na
európskej úrovni.

n
n
n

n

SPOLuPRÁca
SO zahRaničnými
ObchODnými
a PRiEmySELnými
kOmORami

Dohoda o spolupráci medzi sopk a Monackou
hospodárskou radou
Dohoda o spolupráci medzi sopk a Bieloruskou
obchodnou a priemyselnou komorou
Dohoda o spolupráci medzi sopk
a Medzinárodnou bankou pre hospodársku
spoluprácu so sídlom v Moskve
Memorandum o spolupráci medzi sopk
a Medzinárodnou investičnou bankou v Moskve,
ako aj ďalšími deviatimi národnými obchodnými
komorami štátov, ktoré vlastnia účastiny
Medzinárodnej investičnej banky

najlepšia spolupráca je už tradične s obchodnými
a priemyselnými komorami z krajín v4
a rakúska. rozvíja sa spolupráca aj s obchodnými
komorami v Taliansku a vo Francúzsku, z krajín
mimo Európskej únie bola v roku 2017 intenzívna
spolupráca s Bieloruskou obchodnou a priemyselnou
komorou.
so zahraničnými obchodnými a priemyselnými
komorami spolupracujú aj regionálne komory sopk,
pričom najviac spoločných aktivít realizujú
s komorami, ktoré sú im regionálne blízke.
s mnohými zahraničnými obchodnými komorami
je spolupráca podporená zmluvami, ale aj bez nich
regionálne komory rozvíjajú intenzívne kontakty
s partnerskými komorami v zahraničí.

slovenská obchodná a priemyselná komora má,
v záujme rozširovania vzájomných bilaterálnych
obchodných vzťahov so zahraničím, uzavretých
20 dohôd o zriadení spoločných výborov na národnej
úrovni a ďalších 172 dohôd, ktoré majú uzatvorené
regionálne komory sopk s regionálnymi komorami
v zahraničí (v roku 2017 bolo medzi regionálnymi
komorami sopk a regionálnymi komorami
zahraničných obchodných a priemyselných komôr
uzavretých päť dohôd: žilinská regionálna komora
sopk podpísala Dohodu o spolupráci
s nanjing Chamber of import and export companies;
Bratislavská regionálna komora sopk zmluvu
o spolupráci s kyjevskou komorou obchodu
a priemyslu; Banskobystrická regionálna komora
sopk Dohodu o spolupráci s obchodno-

v roku 2017 boli na úrovni regionálnych komôr sopk
podpísané nasledovné dohody:
BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
• Dohoda o spolupráci s kyjevskou komorou obchodu
a priemyslu
najintenzívnejšia spolupráca je s obchodnými
a priemyselnými komorami v Budapešti, Brne a v Iráne.
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BanskoBysTrICká rEGIonáLna koMora sopk
• Dohoda o spolupráci so saratovskou obchodnou
a priemyselnou komorou, ruská federácia
najintenzívnejšia spolupráca je s obchodnými
a priemyselnými komorami na ukrajine
a v Maďarsku.

TrEnčIanska rEGIonáLna koMora sopk
• Dohoda s partnerskou organizáciou
Business-to-Business v kazachstane
regionálna komora spolupracuje intenzívne so
všetkými partnerskými obchodnými a priemyselnými
komorami, s ktorými má uzatvorené dohody
o spolupráci.

košICká rEGIonáLna koMora sopk
najintenzívnejšia spolupráca je s obchodnými
a priemyselnými komorami v Maďarsku, poľsku
a na ukrajine.

Trnavská rEGIonáLna koMora sopk
• Memorandum o spolupráci s regiónom
Mtskheta – Mtianeti, Gruzínsko
najintenzívnejšia spolupráca je s obchodnou
a hospodárskou komorou Hodonín, čr.

nITrIanska rEGIonáLna koMora sopk
najintenzívnejšia spolupráca je s obchodnými
a priemyselnými komorami: priemyselná a obchodná
komora peštianskeho kraja (Maďarsko), obchodná
komora osijek (Chorvátsko), obchodná komora
antverpy (Belgicko).

žILInská rEGIonáLna koMora sopk
• Dohoda o spolupráci s nanjing chamber of import
and export companies
najintenzívnejšia spolupráca je s obchodnými
a priemyslnými komorami z Bieloruska, česka, poľska,
Maďarska, ruska, srbska a rumunska.

prEšovská rEGIonáLna koMora sopk
najintenzívnejšia spolupráca je s obchodnými
a priemyselnými komorami: Belgická Brudge
obchodná komora, Ghent, Maďarská obchodná
komora nyíregyháza, poľská obchodná
komora krosno, rzeszow, poľsko-slovenská
obchodná komora krakov, Hospodárska komora
rakúska (Wko), nemecká obchodná komora
Bayreuth, Taliansko-nemecká obchodná
komora v Berlíne, ukrajinská obchodná komora
užhorod.

iné FORmy SPOLuPRÁcE
hongkong
čínsky nový rok
na základe požiadavky vládnej agentúry Hong kong
Economic and Trade oice v Berlíne zorganizovala

Tabuľka č. 8

Dohody s partnerskými obchodnými
komorami v zahraničí
Štruktúra
SOPk

celkový počet
uzatvorených dohôd v roku 2017

celkový počet
dohôd

úrad sopk

4

115

Banská Bystrica

1

20

Bratislava

1

28

košice

0

21

nitra

0

27

prešov

0

3

Trenčín

1

17

Trnava

1

11

žilina

1

65

Spolu

9

307
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sopk 23. februára 2017 v Bratislave recepciu pri
príležitosti lunárneho čínskeho nového roka už
po desiaty raz. pozvanie prijalo a zúčastnilo sa
vyše 100 zástupcov štátnych orgánov, bankovej
a podnikateľskej sféry, ako aj mimovládnych
organizácií. pre sopk ide o udalosť, ktorá napomáha
udržiavať jej prestíž pred domácim publikom.

l
l
l
l

čína
Účasť pracovníkov SOPk na seminári „2017
Seminar for chambers of commerce and industry
of cEEc“ v číne
v rámci iniciatívy novej Hodvábnej cesty (one Belt
one road) čínska rada pre podporu medzinárodného
obchodu (China Council for the promotion
of International Trade – CCpIT) organizovala v dňoch
6. – 26. júna 2017 seminár pre obchodné
a priemyselné komory strednej a východnej Európy
(2017 seminar for Chambers of Commerce and
Industry of CEEC) a seminár zameraný na cezhraničnú
spoluprácu v oblasti e-commerce (seminar on CrossBorder Cooperation in E-commerce for B&r Countries
2017). za slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru
sa na uvedených seminároch zúčastnili po jednom
zamestnancovi z útvaru medzinárodnej spolupráce
a útvaru Európskej únie sopk a jeden zástupca
členskej irmy slovensko-čínskej podnikateľskej
rady sopk. seminár poskytol priestor na ďalší rozvoj
vzájomných hospodárskych vzťahov nielen medzi
slovenskou republikou a čínskou ľudovou republikou,
ale takisto aj medzi všetkými zúčastnenými krajinami.
súčasťou seminára boli prednášky na rôzne odborné
témy a návštevy viacerých podujatí a konferencií.

l
l
l
l

l

l
l

Činnosť Slovensko-poľskej obchodnej komory
(SPOK) v roku 2017
Aktivity:
l 28. 2. 2017 – spolupráca s inštitúciami, irmami
v poľsku, udržiavanie stabilných kontaktov
l 28. 2. 2017 – rokovania s poľsko-čínskou
obchodnou komorou
l 7. 3. 2017 – odovzdanie ocenenia spok za
ekonomickú spoluprácu a šírenie dobrého mena
slovenska v poľsku
l 7. – 9. 4. 2017 / Bielsko-Biala, poľsko – prezentácia
členov na stavebnom a inštalačnom veľtrhu „Targi
budownictwa“, stánok spok
l 13. 6. 2017 / Bratislava – poľský deň Mora
l 22. 6. 2017 / ostrava, čr – stretnutie podnikateľov
českej, poľskej a slovenskej republiky (v spolupráci
s česko-poľskou obchodnou komorou)
l 22. – 24. 9. 2017 / Bielsko-Biala, poľsko –
prezentácia členov na 52. Medzinárodnom veľtrhu
stavebníctva a zariadenia interiérov, Instal system,
stánok spok
l 18. 10. 2017 / spišská nová ves – participácia na
XvI. slovensko-poľskom hospodárskom fóre
l 23. – 24. 10. 2017 / žilina – prijatie obchodnej misie
z rzeszowa

SPOLOčné ObchODné
a PRiEmySELné kOmORy
POD GESciOu SOPk
l
l

slovensko-maďarská obchodná a priemyselná
komora
slovensko-poľská obchodná komora

Činnosť Slovensko-maďarskej obchodnej
a priemyselnej komory (SMOPK) v roku 2017
l

a priemyselnej komory, príprava vI. China Homelife
show
3. 2. 2017 / Dunajská streda – zasadnutie
predsedníctva sMopk
17. 2. 2017 / Bratislava – návšteva americkej
obchodnej a priemyselnej komory
3. 3. 2017 / Dunajská streda – riadne valné
zhromaždenie sMopk
9. 3. 2017 / praha, česká republika – konzultácia so
zástupcami Hospodárskej komory českej republiky
24. 3. 2017 / Bratislava – účasť na veľtrhu ConECo
28. 3. 2017 / nitra – účasť na veľtrhu agrokomplex
8. 6. 2017 / Bratislava – prednáška na Ekonomickom
fóre krajín v4
8. 6. 2017 / Bratislava – účasť na slovenskomaďarskom obchodnom fóre počas maďarského
kultúrneho týždňa v Bratislave. organizátori:
veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave, sMopk
21. 9. 2017 / Budapešť, Maďarsko – podnikateľské
prostredie na slovensku. organizátori konferencie:
Mopk, sMopk
30. 10. 2017 / košice – účasť na slovenskej
kooperačnej burze 2017
23. 11. 2017 / Dunajská streda – Formy podpory
malých a stredných podnikateľov na slovensku.
organizátori konferencie: oTp Banka slovensko,
a.s., veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave, sMopk

11. – 13. 1. 2017 / varšava, poľsko – prezentácia
činnosti sMopk počas návštevy poľskej obchodnej
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l
l

l

24. 10. 2017 / žilina – Workshop slovensko – poľsko
– Hospodárstvo – priemysel 4.0 – Inovácie – prax
13. 12. 2017 / kežmarok – stretnutie predsedov
slovensko-poľskej obchodnej komory a poľskoslovenskej obchodnej komory
13. 12. 2017 / kežmarok – ocenenie spok
spoločnosti I.D.C. Holding a.s. za dlhodobý
a kontinuálny rozvoj obchodných vzťahov medzi
slovenskom a poľskom

Bola ustanovená v roku 2013. Ide o najaktívnejší
orgán sopk tohto druhu z hľadiska formálnych
i neformálnych kontaktov s čínskymi náprotivkami
na úrovni národnej a tiež provinčnej na čínskej strane.
okrem členských zasadnutí podnikateľskej rady sa
uskutočnili nasledovné akcie:
marec 2017
n stretnutie s predstaviteľmi čínskej banky ICBC
(Industrial and Commercial Bank of China),
Bratislava
n stretnutie s ekonómom HkTDC (Hong kong
Trade and Development Council) na tému
novej Hodvábnej cesty (one Belt one road),
Bratislava
apríl 2017
n pravidelné stretnutie zástupcov slovensko-čínskej
podnikateľskej rady sopk s predstaviteľmi CCpIT
v pekingu
máj 2017
n účasť na veľtrhu China smart Expo v Budapešti
n prijatie a pracovné stretnutie so zástupcami
a podnikateľmi provincie Gansu v Banskej Bystrici
júl 2017
n účasť na CHIna InvEsTMEnT ForuM v prahe
v rámci formátu 16 svE + čína
september 2017
n účasť na 2. zasadnutí silk road Chamber
of International Commerce (komory pre
medzinárodný obchod Hodvábnej cesty) v Xi´an
n stretnutie so zástupcami shanghai International
Trade and promotion Co.
október 2017
n stretnutie so zástupcami z Guangzhou association
of social sciences societies, Bratislava
november 2017
n stretnutie so zástupcami BoC (Bank of China),
Bratislava
n spoluorganizovanie a účasť na 2. ministerskej
konferencii o transfere technológií
a inováciách v rámci formátu 16 krajín svE + čína,
Bratislava
n účasť na stretnutí predsedov vlád 16+1, Budapešť
december 2017
n účasť na zasadnutí silk road Chamber
of International Commerce (komory pre
medzinárodný obchod Hodvábnej cesty), peking

Priebežne:
nadväzovanie nových kontaktov v poľsku
l pravidelné mesačné pracovné biznis stretnutia so
slovenskými záujemcami o podnikanie v poľskej
republike, žilina / varšava
l spolupráca s inštitúciami, irmami v poľsku,
udržiavanie stabilných kontaktov
l koordinácia aktivít pri lobingu diaľnice D3, r3, r4
medzi slovenskou republikou a poľskom, rovnaké
aktivity týkajúce sa železničného spojenia
l aktualizácia katalógu spok a www stránky spok
l poskytovanie kontaktných adries, poradenstvo
a konzultácie, vybavovanie dopytov iriem
l ochrana a podpora záujmov členov
l zastupovanie obchodnej a priemyselnej komunity
na slovensku v slovensko-poľskej medzivládnej
komisii pre cezhraničnú spoluprácu
l

zmiEŠané
hOSPODÁRSkE VýbORy /
PODnikatEĽSké RaDy SOPk
s partnerskými obchodnými a priemyselnými
komorami z krajín Európskej únie má slovenská
obchodná a priemyselná komora vytvorené tri
zmiešané hospodárske výbory:
n
n
n

slovensko-český hospodársky výbor
slovensko-rumunský hospodársky výbor
slovensko-portugalský hospodársky výbor

s partnerskými obchodnými komorami z krajín
mimo krajín Európskej únie má slovenská obchodná
a priemyselná komora vytvorených jedenásť
bilaterálnych podnikateľských rád / hospodárskych
výborov:
n

l

n

slovensko-izraelská podnikateľská rada sopk
predseda: Miloš žIak
v roku 2016 bola podpísaná dohoda medzi sopk
a FICC o založení spoločnej podnikateľskej rady
a následne mala rada v Bratislave aj svoje
ustanovujúce zasadnutie.

l

slovensko-čínska podnikateľská rada sopk
predseda: Ing. pavol anTaLIč, MBa
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n

n

slovensko-kubánska podnikateľská rada SOPK
predseda: Martin PAŠTIKA
V roku 2016 bola ustanovená na základe
požiadavky 10 zakladajúcich členov. Rada má zatiaľ
iba slovenskú sekciu. SOPK iniciovala recipročný
krok na strane Kubánskej obchodnej a priemyselnej
komory, v roku 2017 na stretnutí s predstaviteľkou
Kubánskej obchodnej a priemyselnej
komory opätovne požiadala o akciu
na kubánskej strane v zmysle založenia
jej náprotivku.

l

l

Slovensko-srbský hospodársky výbor SOPK
t. č. bez predsedu

n

Slovensko-iránsky hospodársky výbor SOPK
l t. č. bez predsedu
Záujem aktivovať výbor v roku 2017 nenašiel
dostatočnú odozvu.
n

Slovensko-kórejský hospodársky výbor SOPK
predseda: Ing. Jozef FEDERIČ
Je založený iba na slovenskej strane pod gesciou
Žilinskej regionálnej komory SOPK.

l

n

Slovensko-ukrajinská podnikateľská rada SOPK
predseda: Ing. Marián CHOMA
Jej ostatné zasadnutie sa uskutočnilo
v Bratislave v rámci Slovensko-ukrajinského
obchodného fóra v júni 2011; v roku 2017
nevykazovala aktivitu.

l

n

Slovensko-kazašský hospodársky výbor SOPK
t. č. bez predsedu
V roku 2017 nezasadal.

l

n

Slovensko-turecký hospodársky výbor SOPK
l predseda: Ing. Vladimír SOTÁK
V roku 2017 nevykazoval aktivitu.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

n

Slovensko-taiwanský hospodársky výbor SOPK
l predseda Ing. Vladimír KESTLER
Výbor bol zo strany SOPK suspendovaný z dôvodu
postoja taiwanských investorov v Slovenskej
republike.

V roku 2017 bola práca SOPK s členskou základňou
zameraná na organizovanie seminárov,
odborných školení, obchodných misií a stretnutí
s predstaviteľmi hospodárskeho života. Na všetkých
akciách bola propagovaná činnosť Komory.
Regionálne komory SOPK organizovali pre firmy
tiež klubové stretnutia, poskytovali služby a riešili
individuálne požiadavky svojich členov.

n

Slovensko-indický hospodársky výbor SOPK
predseda: Ing. Igor JUNAS
V roku 2017 nezasadal.

l

Tabuľka č. 9

Počet členov SOPK v roku 2017
Príslušná
štruktúra SOPK

Počet
členov

Z toho platforma
Mladý podnikateľ

Úrad SOPK

27

0

Banská Bystrica

93

1

Bratislava

156

4

Košice

87

4

Nitra

95

0

Prešov

100

0

Trenčín

111

4

Trnava

84

2

Žilina

182

4

Spolu

935

19
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(patrí pod pôsobnosť prešovskej regionálnej
komory sopk).

o pripravovaných akciách boli členské irmy
pravidelne informované prostredníctvom
internetovej stránky a mesačníka obchod priemysel
Hospodárstvo.

vo všetkých regionálnych komorách sopk sa
vo februári a marci uskutočnili ustanovujúce
zhromaždenia delegátov alebo valné zhromaždenia
členov, na ktorých boli zvolené nové predstavenstvá
regionálnych komôr na 6. volebné obdobie na roky
2017 – 2022, schválené plány činnosti na 6. volebné
obdobie a ďalšie dokumenty.

PLatFORmy V SOPk
Platforma mladých podnikateľov

bRatiSLaVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
platforma mladých podnikateľov podporuje skupinu
mladých podnikateľov do 30 rokov veku a vytvára
priestor na ich združovanie a vzájomnú spoluprácu.
v roku 2017 mala platforma mladých podnikateľov
spolu 19 členov.

ustanovujúce zhromaždenie delegátov regionálnej
komory sa konalo 13. marca 2017, za predsedu
predstavenstva Bratislavskej regionálnej komory
sopk zvolili opäť generálneho riaditeľa kerametal,
akciová spoločnosť Bratislava, Igora junasa.

Platforma „Žena v podnikaní“
Bratislavská regionálna komora sopk sa v roku 2017
orientovala na vzdelávacie a konzultačné aktivity
a aktivity, ktoré majú zahraničný dosah, t. j. misie
z a do zahraničia, konzultačné dni, okrúhle stoly
o možnostiach obchodovania a podnikania v iných
krajinách.

platforma „žena v podnikaní“ je zameraná
na poskytovanie informácií súvisiacich
s podnikaním najmä začínajúcim, ale aj
pokročilým podnikateľkám.
nemenej dôležitým cieľom aktivít platformy je
networking medzi podnikateľkami a klubová
činnosť. členky pozývame spolu s ostatnými
členmi sopk aj na všetky pripravované
a uskutočnené vzdelávacie aktivity.

banSkObyStRickÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
ustanovujúce valné zhromaždenie členov
regionálnej komory sa konalo 10. marca 2017,
za predsedu predstavenstva Banskobystrickej
regionálnej komory sopk zvolili opäť člena
predstavenstva a obchodného riaditeľa železiarní
podbrezová júliusa kriváňa.

v priebehu roku 2017 sme nadviazali spoluprácu
so slovak Business agency a ďalšími organizáciami
a subjektmi, ktoré svojou činnosťou aktívne
podporujú podnikanie žien.

v rámci verejnej časti valného zhromaždenia
predniesli príhovory predseda sopk peter Mihók,
primátor Mesta Banská Bystrica ján nosko
a podpredseda úradu priemyselného vlastníctva sr.
prítomným sa prihovorili aj zástupcovia ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí. účastníci
si zároveň pripomenuli 25. výročie založenia
Banskobystrickej regionálnej komory sopk.

stáli sme pri zrode platformy žien slovenska.
svoju činnosť a aktivity platformy propagujeme
prostredníctvom web stránky, adresným mailingom
a stránkou na sociálnej sieti.

v roku 2017 sa regionálna komora okrem svojho
hlavného poslania, ktorým je pravidelný kontakt
s podnikateľskými subjektmi, certifikačná
agenda, aktivity súvisiace so stredným odborným
vzdelávaním a prípravou, atď., zamerala na
podujatia podporujúce exportné aktivity firiem.
s cieľom sprostredkovať podnikateľom informácie
o možnostiach podnikania v takmer 60 krajinách
sveta zorganizovala v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych

REGiOnÁLnE ŠtRuktÚRy
SOPk
k 31. decembru 2017 vyvíjalo činnosť 8 regionálnych
komôr sopk a 3 kancelárie – v Lučenci (patrí
pod pôsobnosť Banskobystrickej regionálnej
komory sopk), v ružomberku (patrí pod pôsobnosť
žilinskej regionálnej komory sopk) a v poprade
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a inovačných služieb v oblasti juhovýchodného
slovenska a severovýchodného Maďarska.
Informácie budú podnikateľom a ostatným
záujemcom dostupné online prostredníctvom
internetovej stránky a mobilnej aplikácie, ďalej
prostredníctvom tlačeného katalógu, ako aj
osobných konzultácií. Týmto spôsobom budú
obchodné komory stimulovať cezhraničnú
spoluprácu zameranú na inovácie medzi
podnikateľmi a poskytovateľmi výskumnovývojových služieb efektívnym spôsobom
s využitím moderných informačno-komunikačných
technológií.

záležitostí sr a Mestom Banská Bystrica podujatie
„Deň ekonomickej diplomacie v Banskej Bystrici“.
podujatie sa konalo 23. júna 2017 a bolo určené
najmä firmám so záujmom o expanziu na zahraničné
trhy. za profesionálnu organizáciu podujatia sa
zamestnancom regionálnej komory poďakoval
listom minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Miroslav Lajčák.
z ďalších aktivít regionálnej komory na podporu
zahraničných obchodných aktivít firiem boli
významné konzultačné dni o teritóriách ruská
federácia a republika srbská, obchodné misie
z číny, slovinska a ukrajiny.

Banskobystrická regionálna komora sopk aktívne
spolupracovala s Mestom Banská Bystrica
a ďalšími miestnymi samosprávami, so zahraničnými
zastupiteľskými úradmi na slovensku a slovenskými
v zahraničí, s regionálnou kanceláriou sarIo. veľmi
intenzívna spolupráca bola s úradom priemyselného
vlastníctva sr napr. na organizácii Dňa otvorených
dverí úradu priemyselného vlastníctva sr
v priestoroch regionálnej komory.

zo seminárov organizovaných regionálnou
komorou bol záujem hlavne o odborné témy ako
napr. minimum colného deklaranta, superodpočet
na výskum a vývoj. z konzultačno-poradenských
služieb mali firmy záujem o poradenstvo a služby
v oblasti ochrany predmetov priemyselného
vlastníctva a podmienok podnikania na
zahraničných trhoch.

predstavenstvo Banskobystrickej regionálnej
komory sopk, ktoré malo k 31. decembru 2017
16 členov, sa v roku 2017 zišlo šesťkrát.

v roku 2017 Banskobystrická regionálna komora
sopk nadviazala spoluprácu so slovenskou
agentúrou životného prostredia na organizácii
súťaže „zELEný MErkúr“ zameranej na podporu
a zviditeľnenie firiem, ktoré rozvíjajú svoje aktivity
v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja
v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym
alebo spoločenským rozvojom a efektívnym
využívaním prírodných zdrojov. vyhlásenie
výsledkov a odovzdanie ocenení firmám
sa uskutoční v roku 2018 na valnom zhromaždení
Banskobystrickej regionálnej komory sopk.

kOŠickÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
ustanovujúce valné zhromaždenie členov regionálnej
komory sa konalo 17. februára 2017, za predsedu
predstavenstva košickej regionálnej komory sopk
zvolili opäť predsedu predstavenstva kolonial košice
Ladislava Drabika. k 31. júlu 2017 Ladislav Drabik
odstúpil z funkcie predsedu predstavenstva košickej
regionálnej komory sopk. od 1. augusta 2017 ho
vo funkcii nahradil Ing. Milan Dolný, podpredseda
košickej regionálnej komory sopk, dovtedy, kým
valné zhromaždenie regionálnej komory vo februári
2018 zvolí nového predsedu.

regionálna komora získala projekt z programu
Interreg v-a slovensko – Maďarsko. v spolupráci
s košickou regionálnou komorou sopk
a obchodnými a priemyselnými komorami
maďarských regiónov nograd, Heveš a Boršod
– abov – zemplín začala realizovať projekt
„Cezhraničné portfólio inovačných služieb“. projekt
je zameraný na posilnenie a zlepšenie kooperačných
kapacít a efektívnosti spolupráce medzi slovenskými
a maďarskými obchodnými a priemyselnými
komorami prostredníctvom zvýšenia vedomostí
a skúseností ich zamestnancov v špecifických
inovačných službách, ktoré poskytujú podnikateľom.
Ďalej prostredníctvom novo vyvinutého spoločného
portfólia inovačných služieb partnerské obchodné
komory zhromaždia a budú poskytovať informácie
týkajúce sa výskumno-vývojovej infraštruktúry

košická regionálna komora sopk zameriavala
v roku 2017 svoju činnosť najmä na podporu aktivít
prispievajúcich k rozvoju podnikateľského prostredia
v regióne, a to predovšetkým prostredníctvom
organizovania konferencií, seminárov
a konzultačných dní, ktoré podnikateľom priniesli
informácie a odborníkov z oblasti zahraničného
obchodu, legislatívnych zmien či aktuálnych tém
z ekonomického prostredia.
košická regionálna komora sopk taktiež sústredila
svoju pozornosť na rozvoj obchodných
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za účelom stabilizácie a zároveň rozširovania
členskej základne. napriek skutočnosti, že niektoré
podnikateľské subjekty v roku 2017 ukončili svoje
členstvo v sopk, získaním nových členov sa podarilo
udržať stav členskej základne približne na úrovni
predchádzajúceho obdobia. počas celého roka bol
poskytovaný komplexný servis služieb sopk
a zároveň boli riešené individuálne požiadavky
iriem v súvislosti s ich potrebami a podnikateľskými
aktivitami.

a partnerských vzťahov s obchodnými
a priemyselnými komorami a diplomatickými
zastupiteľstvami v zahraničí. na svojej pôde prijala
niekoľko zahraničných misií a slovenskí podnikatelia
sa taktiež zúčastnili na niekoľkých zahraničných
cestách pod gesciou regionálnej komory.
rok 2017 sa niesol aj v znamení udržiavania
a posilňovania domácich partnerstiev, a to najmä so
zmiešanými obchodnými a priemyselnými komorami
na slovensku, regionálnymi reprezentantmi orgánov
štátnej správy, miestnej samosprávy, akademickou
obcou, vzdelávaco-výskumnými inštitúciami a inými
organizáciami.

Téma odborného školstva bola počas roka 2017 pre
košickú regionálnu komoru sopk veľmi aktuálna
a priniesla diskusiu najmä na tému systému duálneho
vzdelávania. regionálna komora sopk zabezpečila
aj v roku 2017 účasť zástupcov podnikateľov –
odborníkov z praxe na záverečných skúškach na
stredných odborných školách.

v oblasti zahraničných vzťahov bol efektívne
využívaný vybudovaný systém medzinárodnej
spolupráce s partnerskými obchodnými
a priemyselnými komorami v zahraničí.
najintenzívnejšie bola využívaná spolupráca
s partnerskou komorou osijek v Chorvátsku,
s obchodnou komorou peštianskej župy v Maďarsku
a tiež s viacerými obchodnými komorami v nemecku.
podnikateľské subjekty preferovali individuálne
formy vyhľadávania partnerov, ich požiadavky boli
orientované na získavanie nových odbytových
možností v zahraničí a prostredníctvom sopk sa
snažili hľadať nových potenciálnych partnerov.
v tejto oblasti regionálna komora sprostredkovala
mnoho cenných kontaktov, ktoré môžu byť dobrým
predpokladom novej obchodnej spolupráce.

košická regionálna komora sopk si 25. výročie svojho
založenia pripomenie začiatkom roka 2018, budú
slávnostnou súčasťou jej valného zhromaždenia
naplánovaného na 20. februára 2018. pozvaní sú
členovia komory, predstavitelia najvýznamnejších
iriem v regióne, zástupcovia samosprávy, verejnej
správy i diplomatického zboru pôsobiaci v košickom
regióne.

Dôležitou agendou regionálnej komory
bolo vydávanie dokumentov na podporu
zahraničnoobchodných aktivít slovenských
podnikateľov vo forme certiikátov o pôvode tovaru,
aTa karnetov a ďalších obchodných dokumentov.
k tejto problematike bolo poskytované aj príslušné
odborné poradenstvo najmä pre nových členov
a zákazníkov.

nitRianSka REGiOnÁLna kOmORa SOPk

nitrianska regionálna komora sopk úspešne
spolupracovala s nitrianskym samosprávnym
krajom, s ktorým má dlhoročnú dohodu o vzájomnej
spolupráci zameranú na podporu rozvoja regiónu.
zároveň ako spoluzriaďovatelia spoločne riadili
činnosť regionálnej rozvojovej agentúry v nitre.

jednou z kľúčových oblastí pre regionálnu komoru
bola aj aktívna komunikácia s podnikateľmi
a predstaviteľmi verejnej správy v regiónoch
košického samosprávneho kraja.

ustanovujúce valné zhromaždenie členov regionálnej
komory sa konalo 15. marca 2017, za predsedu
predstavenstva nitrianskej regionálnej komory sopk
zvolili opäť generálneho riaditeľa vion zlaté Moravce
viliama ondrejku.

prostredníctvom svojho zastúpenia v krajskej rade
pre odborné vzdelávanie sa regionálna komora
aktívne podieľala na usmerňovaní a riadení
stredného odborného školstva v regióne. rovnako
užitočná komunikácia sa uskutočňovala tiež na
úrovni miestnych samospráv so zameraním na
podporu miestnych podnikateľov. úspešne možno
hodnotiť tiež spoluprácu s agentúrou sarIo, ktorá sa
realizovala na základe podpísanej dohody
o spolupráci, v rámci ktorej boli pre irmy nitrianskeho

aktivity nitrianskej regionálnej komory sopk boli
v roku 2017 zabezpečované v súlade s programom
činnosti na roky 2012 – 2017 a v zmysle schváleného
plánu aktivít na rok 2017, ako aj individuálnych
potrieb a požiadaviek podnikateľských subjektov.
v oblasti rozvoja podnikateľských vzťahov
bola hlavná pozornosť venovaná systematickej
komunikácii s podnikateľskými subjektmi v regióne
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a podporovalo prijatú stratégiu prešovskej
regionálnej komory sopk.

regiónu uskutočnené viaceré medzinárodné
podnikateľské podujatia a tiež sprostredkované
priame kontakty so zahraničnými partnermi.

Hlavným cieľom zasadnutí predstavenstva prešovskej
regionálnej komory sopk, okrem kontrolnej činnosti,
bolo premietnuť námety iriem do konkrétnej
činnosti regionálnej komory, ktorá ich následne
koordinovala. rámcovo boli aktivity regionálnej
komory vopred schválené jej valným zhromaždením.

nitrianska regionálna komora sopk si pripomenula
25. výročie svojho založenia 15. júna 2017
v priestoroch Divadla andreja Bagara. na
spoločenskom stretnutí sa zúčastnili predovšetkým
členovia slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, podnikatelia z nitrianskeho regiónu
a zástupcovia krajských a mestských samospráv.
na podujatí sa zúčastnil predseda sopk peter Mihók,
generálny tajomník sopk Martin Hrivík, pozvanie
prijal tiež predseda nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica či primátor mesta nitra jozef
Dvonč. Medzi hosťami boli aj bývalí dlhoroční
členovia komory a regionálneho predstavenstva:
alexander začka, jarmila župíková, juraj remiar,
štefan Gála, Imrich alaxa.

prešovská regionálna komora sopk spolupracovala
pri realizácii aktivít s prešovským samosprávnym
krajom, komúnami, univerzitami, odbornými
školami, zmiešanými obchodnými a priemyselnými
komorami, slovenskou komorou daňových poradcov,
sociálnou poisťovňou, podpornými inštitúciami pre
podnikateľov, expertmi a zahraničnými partnermi.
v súlade so zmluvou o spolupráci medzi sopk
a sarIo (zmluva podpísaná 8. januára 2016, cieľom
spolupráce je podpora investícií s dôrazom na
investície s vyššou pridanou hodnotou do tretieho
sektora, výskumu a vývoja) bola do tohto procesu
aktívne zapojená aj prešovská regionálna komora
sopk. spolupráca na úrovni prešovská
regionálna komora sopk, sarIo, mesto prešov
a prešovský samosprávny kraj bola koordinovaná
v rámci pravidelných stretnutí, ktoré vyústili do
spoločných aktivít pre širšiu verejnosť. príkladom
úspešného podujatia bola konferencia o Euroázijskej
ekonomickej únii, ktorá bola výsledkom partnerskej
spolupráce. akciu zorganizovala regionálna komora
v spolupráci s príslušnými veľvyslanectvami (ruská
federácia, Bielorusko, arménsko, kazachstan) za
účasti veľvyslancov, ekonomických diplomatov
a expertov. okrem toho sa uvedení partneri
aktívne zúčastnili na viacerých podujatiach, ktoré
organizovala prešovská regionálna komora sopk.
Hodno spomenúť workshopy Možnosti uplatnenia
slovenských a maďarských iriem na trhu obidvoch
krajín, obchodujeme s poľskom, úvodnú konferenciu
k odbornému vzdelávaniu (projekt pov), Biznis fórum
India a podobne.

v oiciálnej časti stretnutia riaditeľ nitrianskej
regionálnej komory sopk Miroslav Masarik
pripomenul začiatky a následné formovanie
regionálnej komory a rekapituloval hlavné aktivity,
ktoré komora realizovala za obdobie štvrťstoročia
svojej existencie. najvýznamnejší členovia nitrianskej
regionálnej komory sopk a jednotlivci, ktorí
nitriansku regionálnu komoru sopk podporovali
celých 25 rokov, získali pamätný list. pamätné
listy za vzájomnú spoluprácu dostal aj predseda
nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica
a primátor mesta nitra jozef Dvonč. predseda
nitrianskeho samosprávneho kraja udelil nitrianskej
regionálnej komore sopk zlatú medailu a pamätný
list za významný prínos k rozvoju nitrianskeho
samosprávneho kraja a primátor mesta jej odovzdal
ocenenie za spoluprácu s mestom nitra. kultúrny
program bol v réžii umelcov Divadla andreja Bagara
v nitre a bol špeciálne zameraný na podnikanie
a obchodovanie. po oiciálnom programe mali všetci
účastníci možnosť stráviť chvíle pri spoločenských
kontaktoch a pobudnúť v príjemnom prostredí
Divadla andreja Bagara.

v oblasti medzinárodných vzťahov sa štandardne
podporovala spolupráca so susednými krajinami,
krajinami Európskej únie, ale aj veľkými
ekonomikami, ktoré majú potenciál spolupráce pre
irmy z prešovského regiónu. okrem toho regionálna
komora pre svojich členov využila čínsky projekt
novej Hodvábnej cesty, v rámci ktorého zorganizovala
účasť na troch čínskych veľtrhoch (1x v Budapešti
a 2x vo varšave). Tradičné „lepšie jedenkrát vidieť,
ako viackrát počuť“ bolo mottom študijnej cesty do

PREŠOVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
ustanovujúce valné zhromaždenie členov regionálnej
komory sa konalo 16. februára 2017, za nového
predsedu predstavenstva prešovskej regionálnej
komory sopk zvolili konateľa spoločnosti GoHr
veľký šariš ľubomíra olejára.
zameranie činnosti regionálnej komory v roku 2017
nadväzovalo na činnosť v predchádzajúcom roku
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švajčiarska, ktorá poukázala na skúsenosti
švajčiarska s rozvojom turizmu v horskej krajine.
nadviazané kontakty, ale hlavne záujem o spoluprácu
na oboch stranách sú prísľubom ďalšej spolupráce
v roku 2018. študijná cesta do rzeszowa
(organizovaná v rámci projektu pov) bola zameraná
na oboznámenie sa so stavom v odbornom
vzdelávaní v poľsku a výmenu skúseností pri
riešení problémov v tejto oblasti.

tREnčianSka REGiOnÁLna kOmORa SOPk
ustanovujúce valné zhromaždenie členov
regionálnej komory sa konalo 7. marca 2017, za
predsedu predstavenstva Trenčianskej regionálnej
komory sopk zvolili opäť generálneho riaditeľa
strojstav CM nové Mesto nad váhom Borisa
paulena. valné zhromaždenie členov regionálnej
komory sa uskutočnilo po prvý raz, v roku 2016
sa konalo zhromaždenie delegátov Trenčianskej
regionálnej komory sopk, ktoré sa uznieslo na zmene
najvyššieho orgánu regionálnej komory, ktorým sa
od roku 2017 stalo valné zhromaždenie Trenčianskej
regionálnej komory sopk.

v spolupráci so slovenskou komorou daňových
poradcov zorganizovala regionálna komora seminár
špeciické otázky pri DpH, ktorého cieľom bolo
riešiť neštandardné problémy DpH formou diskusie
a konzultácií. Taktiež pokračovala už v minulosti
úspešná spolupráca so sociálnou poisťovňou;
v rámci troch seminárov dostali podnikatelia
podrobný návod, ako sa vyhnúť najčastejším chybám
zo strany zamestnávateľov v styku so sociálnou
poisťovňou. záujem zo strany podnikateľov bol aj
o seminár o evidencii odpadov, ktorý regionálna
komora zorganizovala v spolupráci s príslušným
odborom okresného úradu prešov.

Trenčianska regionálna komora sopk bola v roku
2017 naďalej stabilným poskytovateľov služieb
pre členské a nečlenské irmy. Bola kontaktným
bodom projektu Europe Enterprise network
(EEn) a informačným bodom pre česko-slovenskú
spoluprácu. významnú časť služieb tvorilo overovanie
obchodných dokumentov – 47 % z celkových
príjmov. Ďalšou oblasťou bolo organizovanie účasti
na výstavách a obchodných misiách – tvorili 9 %
z celkových príjmov. realizovali sa štyri spoločné
expozície v teritóriách: čr (2), rumunsko (1), Bosna
a Hercegovina (po jednom) a 12 kooperačných
podujatí s teritóriami: srn (3), čr (2), rakúsko (1),
ruská federácia (1), Bosna a Hercegovina (1), srbsko
(1), Francúzsko (1), kazachstan (1), švédsko (1).
uskutočnilo sa 12 vzdelávacích podujatí a jedna
regionálna konferencia Duálne vzdelávanie, taktiež
sa spolupracovalo pri organizovaní krajského kola
stredoškolskej odbornej činnosti. služby stáleho
pracoviska pre vydávanie zaručeného elektronického
podpisu využilo 148 zákazníkov.

v oblasti projektových aktivít ukončila regionálna
komora začiatkom roka 2017 dva projekty. prvý
projekt pod názvom zdieľanie know-how z Eú
integrácie a cezhraničnej spolupráce bol zameraný na
prenos skúseností a vzdelávania v medzinárodnom
obchode na podmienky na ukrajine. Druhý projekt
pod názvom HECos mal za cieľ rozšírenie osnov
manažérskeho vzdelávania o inovatívne a etické
oblasti prospešné pri tvorbe iremnej stratégie
v oblasti pr.
podpora odborného vzdelávania v kontexte iremnej
praxe je prioritou činnosti prešovskej regionálnej
komory sopk. niektoré z aktivít zamerané na
odborné vzdelávanie realizovala v roku 2017
v rámci nového projektu posilnenie systému
odborného vzdelávania v kontexte firemnej praxe,
v ktorom sledovala cieľ posilniť systém odborného
vzdelávania v slovensko-poľskom prihraničnom
regióne (vychádzajúc z potrieb pracovného trhu
a očakávaní zamestnávateľov), ako aj podporu
aktérov odborného vzdelávania zdieľaním
know-how z firemnej praxe. za príslušné obdobie
v projekte realizovala jednu konferenciu, študijnú
cestu do poľska a dva workshopy – začiatkom roka
2018 plánuje štyri návštevy do firiem a záverečnú
konferenciu. uvedený projekt má pomôcť vytvoriť
regionálnu komunikačnú platformu, ktorá pomôže
riešiť situáciu v odbornom vzdelávaní na úrovni
regiónu.

v oblasti medzinárodných projektov sa činnosť
regionálnej komory zameriavala na skvalitnenie
služieb pre členov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v poradenstve o zahraničnom
obchode, pri podpore prezentácie členských iriem
v zahraničí, spolupráce vo výskume, vzdelávaní
a praxi, čo predstavovalo 8 % výkonov. regionálna
spolupráca sa zamerala na podporu odborného
vzdelávania a klubov sopk. v rámci odvetvovej
a klastrovej spolupráce sa rozvíjala činnosť sekcií,
ktoré pôsobia pri Trenčianskej regionálnej komore
sopk: sekcie výrobcov strojov a náradia, sekcie
dodávateľov investičných celkov a sekcie textilného,
odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, ako
i spolupráca so slovenským plastikárskym klastrom,
Euroregiónom Bílé – Biele karpaty a združením pre
rozvoj Hornej nitry.
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regionálna komora pomáhala irmám pravidelnou
poradenskou činnosťou, organizovala rôzne semináre
(odborné, vzdelávacie, soft skills), kooperačné
stretnutia, konzultačné dni. zo vzdelávacích aktivít
to bol napríklad odborný seminár „obchod s čínou
prakticky“ s bývalým ekonomickým diplomatom
českej republiky v číne pánom Hebnarom,
ktorý v šanghaji založil a viedol i slovenskú
irmu. v spolupráci s ekonomickým diplomatom
veľvyslanectva sr v poľsku vladimírom Chlípalom,
s veľvyslanectvom poľska na slovensku a s poľskoslovenskou obchodnou komorou bol realizovaný
odborný seminár „obchodujte s poľskom“.
v spolupráci s bývalým veľvyslancom sr v Teheráne
jánom Bórym regionálna komora zorganizovala
konzultačný deň zameraný na Irán. prijala veľvyslanca
a obchodného radcu veľvyslanectva rakúska na
slovensku, kde bola dohodnutá príprava obchodnej
misie rakúskych podnikateľov na slovensko na jeseň
2018. Ďalej prijala johna von kaufmanna, Chargé
d´ afaires kancelárie kanadského veľvyslanectva
na slovensku, s ktorým bol zorganizovaný odborný
seminár zameraný na CETa kanada – Európska
únia za účasti pána Haruštiaka, obchodného
radcu kancelárie kanadského veľvyslanectva na
slovensku. prijala tiež veľvyslanca a radcu čínskeho
veľvyslanectva na slovensku, ktorý rokoval i so
slovenskými irmami, ďalej veľvyslanca Holandského
kráľovstva v slovenskej republike, ktorý absolvoval
tiež rokovania s irmami.

Trenčianska regionálna komora sopk si pripomenula
25. výročie svojho založenia na podujatí arT klub
4. decembra 2017 v koncertnej sále kúpeľnej dvorany
v Trenčianskych Tepliciach. na kultúrnom podujatí
s operným triom La Gioia bol venovaný priestor na
spomienky členov regionálneho výboru Trenčianskej
regionálnej komory sopk, ktorí stáli pri jej založení
v roku 1992.
tRnaVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
ustanovujúce valné zhromaždenie členov regionálnej
komory sa konalo 14. marca 2017, za predsedu
predstavenstva Trnavskej regionálnej komory sopk
zvolili opäť obchodného zástupcu spoločnosti
aGropo zvončín jána Gabriela.
počas slávnostnej časti valného zhromaždenia si
prítomní pripomenuli 20. výročie vzniku Trnavskej
regionálnej komory sopk. najvýznamnejší členovia
a jednotlivci, ktorí podporovali regionálnu komoru
20 rokov, dostali pamätný list. regionálna komora
k výročiu vydala brožúru, ktorá mapuje jej minulé
i súčasné aktivity v prospech podnikateľov
v trnavskom regióne.
v oblasti zahraničných aktivít v roku 2017 mala
Trnavská regionálna komora sopk naplánovné
obchodné misie podnikateľov do zahraničia,
ako aj prijatie obchodných delegácií zo zahraničia,
ďalej rôzne vzdelávacie aktivity, či už v spolupráci
so súčasnými, alebo bývalými slovenskými
ekonomickými diplomatmi, ako aj zástupcami
zahraničných veľvyslanectiev na slovensku,
partnerskými zahraničnými komorami
a inými partnermi. niektoré sa podarilo realizovať,
iné nie.

Trnavská regionálna komora sopk spolupracovala
aj s Trnavským samosprávnym krajom na viacerých
spoločných aktivitách. jednou z nich bolo priateľské
stretnutie predstaviteľov regionálnej komory
a Trnavského samosprávneho kraja s veľvyslancami
vo vinárstve TErra parna. Trnavský samosprávny
kraj každoročne udeľuje ocenenia tým, ktorí obzvlášť
významným spôsobom prispeli k rozvoju regiónu.
Tento rok predseda Trnavského samosprávneho
kraja Tibor Mikuš toto ocenenie – Cenu Trnavského
samosprávneho kraja – odovzdal kolektívu Trnavskej
regionálnej komory sopk.

v spolupráci s ekonomickým diplomatom
veľvyslanectva sr v poľsku vladimírom Chlípalom
a v spolupráci s varšavskou obchodnou
a priemyselnou komorou pripravila Trnavská
regionálna komora sopk obchodnú cestu na
veľtrh „China Homelife show“. na základe prvotnej
komunikácie s veľvyslancom sr v Tbilisi nadviazala
spoluprácu s regiónom Mtskheta-Mtianeti a prijala
návštevu firmy z tohto gruzínskeho regiónu,
ktoré v Trnave rokovali so slovenskými firmami.
Trnavská regionálna komora sopk má dlhoročnú
spoluprácu s obchodnou a priemyselnou komorou
Magdeburg a v roku 2017 spoločne pripravili
obchodnú misiu podnikateľov z nemecka
do Trnavy. o misiu bol zo strany slovenských firiem
záujem.

ŽiLinSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
ustanovujúce zhromaždenie delegátov regionálnej
komory sa konalo 8. marca 2017, za nového predsedu
predstavenstva žilinskej regionálnej komory sopk
zvolili predsedu predstavenstva saror BrokEr žilina
Milana vašaniča.
činnosť žilinskej regionálnej komory sopk bola
v roku 2017 zameraná na:
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ochrestrom v žiline pre svojich členov, partnerov,
zástupcov štátnej správy a samosprávy a obchodných
radcov. zároveň ocenila niektoré irmy, členov
žilinskej regionálnej komory sopk, a tiež partnerskú
obchodnú komoru v Bielsko-Bialej.

udržanie stability podnikateľského prostredia na
slovensku. Dohliadanie na nerozširovanie platnosti
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
vzhľadom na nezlepšovanie podnikateľského
prostredia upozorňovanie poslancov a exekutívy
na nutnosť zníženia administratívnej záťaže
v zdravotnej službe, daňových licenciách,
správnych poplatkov, atď.
v spolupráci s ministerstvom dopravy
a municipalitami presadzovanie priorít
regionálnych komôr v4 v diaľničnej infraštruktúre
v slovenskej republike s prioritami: r3/E75 Brodno
– kysucké nové Mesto, svrčinovec – čadca, r3
Dolný kubín – Martin – kremnica, D1/r3/E50
úsek Turany – Hubová, r6/D59 púchov – zlín.
koordinácia priorít s Hospodárskou komorou
českej republiky, poľskom a Maďarskom.
rozšírenie vzťahov na zahraničné trhy s cieľom
uľahčiť prienik a udržanie ekonomických vzťahov
členov sopk na týchto trhoch rôznymi formami
realizácie. činnosť sa špeciálne zamerala na
nemecko, rakúsko, trhy Euroázijskej únie, v4,
Balkán, čľr, kóreu.
u exekutívy slovenskej republiky a Európskej únie
presadzovanie zrušenia hospodárskych sankcií
voči ruskej federácii.
prezentácia a propagovanie členov na slovenských
a zahraničných trhoch.
riešenie priebežne vznikajúcich úloh v odvetviach
členov sopk v dôsledku poklesu exportu na
ukrajinu, do ruska, podpora cestovného ruchu,
presadzovanie vízových centier v rusku
a Bielorusku.
organizovanie odborných seminárov zameraných
napr. na zmeny legislatívy, mzdy, colné predpisy,
elektronický kontrakčný systém, marketing, atď.
aktívne pripomienkovanie legislatívy z oblasti
odborného vzdelávania. podpora duálneho
vzdelávania, krokov ministerstva školstva, ktoré
smerujú k zmene inancovania súkromných
a cirkevných škôl z neštátnych a súkromných
prostriedkov, zníženie počtu gymnázií.
poradenstvo a konzultácie k čerpaniu európskych
fondov.
predkladanie projektov s aktivitami zameranými
na podporu podnikania členov sopk.
zabezpečenie kontinuity spolupráce so
samosprávou.
podpora aktivít k zriadeniu leteckej linky žilina –
praha z Letiska žilina.

pri príležitosti 25. výročia založenia zorganizovala
žilinská regionálna komora sopk slávnostný koncert
v Dome umenia žilina so štátnym komorným
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iii. VyhODnOtEniE aktiVÍt PODĽa
DRuhu POSkytOVaných SLuŽiEb
LEGiSLatÍVna,
PORaDEnSkÁ
a kOnzuLtačnÁ
činnOSŤ

komory na rokovaniach sekcií, komorového časopisu
obchod priemysel Hospodárstvo a aj webového sídla
komory www.sopk.sk. predkladané stanoviská
a pripomienky boli vypracované a koordinované
v spolupráci s členskou základňou sopk.
v roku 2017 sa zabezpečovala tiež príprava
a pripomienkovanie vnútrokomorových materiálov
a právna pomoc pri projektoch Európskej únie, ktoré
riešila sopk.

LEGiSLatÍVna činnOSŤ

slovenská obchodná a priemyselná komora sa
aktívne zúčastňovala na stretnutiach pokračujúcej
iniciatívy „za vládu zákona“ (rule of Law Initiative),
v rámci ktorej podporila tvorbu dokumentu
„stratégia lepšej regulácie rIa 2020“.

v priebehu roka 2017 slovenská obchodná
a priemyselná komora priebežne predkladala
pripomienky a odborné stanoviská k návrhom
právnych noriem a opatreniam v oblasti
podnikateľského sektora. za sledované obdobie
bolo vypracovaných viac ako 40 stanovísk
a pripomienok hlavne z oblasti znižovania
administratívnej náročnosti záťaže podnikania
a vymáhateľnosti práva.

Legislatíva SR a Európskej únie –
pripomienkovanie
v rámci pripomienkovania návrhov zákonov a direktív
boli v roku 2017 na útvare medzinárodnej spolupráce
sopk pripomienkované predpisy:

v rámci legislatívneho procesu sa do prípravy
stanovísk zapájali zástupcovia pracovných orgánov
komory, ako aj odborní pracovníci komory,
a to už vo fáze pripomienkovania právnych noriem.
stanoviská a pripomienky boli vypracované
k predloženým právnym normám, vrátane ich
novelizácií, konkrétne v oblasti energetiky, dopravy,
odpadového hospodárstva, daňového zákonodarstva,
obranného priemyslu, poľnohospodárskej výroby,
znižovania administratívnej záťaže podnikania,
verejného obstarávania. Ďalej boli vypracované
stanoviská k problematike slobodného prístupu
k informáciám, ochrany osobných údajov,
k problematike minimálnej mzdy, k novele
obchodného zákonníka. slovenská obchodná
a priemyselná komora sa zapojila do prípravy
druhého balíčka opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia iniciovaného
Ministerstvom hospodárstva sr.

1. návrh novely zákona o metrológii, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 142/2000 z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o metrológii“). sopk nemala žiadne zásadné
pripomienky k návrhu novely.
2. návrh zákona o poskytovaní informácií
o technickom predpise a o prekážkach voľného
pohybu tovaru a o zmene zákona č. 264/1999
z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(číslo legislatívneho procesu: Lp/2017/374).
predmetom úpravy je:
a) pôsobnosť úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo sr (únMs sr) v oblasti výmeny
informácií o technickom predpise a podľa
osobitného predpisu,
b) poskytovanie informácií o návrhu technického
predpisu,

podnikateľská verejnosť bola informovaná
o aktivitách komory prostredníctvom účasti
zástupcov slovenskej obchodnej a priemyselnej
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c) osobitné poskytovanie informácií o technickom
predpise,
d) poskytovanie informácií o technickom pravidle.

PORaDEnSké
a kOnzuLtačné SLuŽby

návrh upravuje povinnosti únMs sr voči Európskej
komisii v neharmonizovanej oblasti týkajúcej sa
technických predpisov a pravidiel na posudzovanie
zhody a bezpečnosti výrobkov pri ich uvádzaní na trh.

prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných
poradenských a konzultačných službách
v počte viac ako 150 služieb boli obchodné záväzkové
vzťahy, právne podmienky pri projektoch
s účasťou komory, spôsoby vymáhateľnosti práva
a metodická podpora regionálnym komorám sopk
v danej oblasti. v rámci vnútrokomorovej právnej
činnosti sa pripomienkovali alebo vypracovali návrhy
právnych noriem týkajúce sa vnútornej činnosti
komory.

sopk nemá zásadné pripomienky. využije zmeny
uvedené v návrhu novely v procese vydávania
osvedčení o voľnom predaji – Free sale Certificate
(FsC) pre slovenské firmy v roku 2018 od
predpokladanej účinnosti uvedeného zákona.
3. od 1. januára 2017 vstúpili do platnosti
ustanovenia o systéme samo osvedčovania
pôvodu registrovanými vývozcami podľa
vykonávacieho nariadenia komisie (Eú)
č. 2015/2447 a Delegovaného nariadenia komisie
(Eú) č. 2015/2446 k novému Colnému kódexu
únie.

poradenstvo a konzultácie podnikateľom poskytoval
aj útvar medzinárodnej spolupráce sopk, a to formou
individuálneho poradenstva (osobných konzultácií,
e-mailových dopytov a informácií) z oblasti regulácie
medzinárodného obchodu so zameraním najmä na
nasledujúce tematické okruhy:
1. oblasť osvedčovania dokladov a skutočností
dôležitých v zahraničnom obchode, ako sú
osvedčenia o pôvode (nepreferenčnom – onp
sopk, preferenčnom – Eur.1, vyhlásenie
dodávateľa o pôvode, resp. aTr.1), ktoré sa
týkali najmä pravidiel preferenčného pôvodu
pripravovanej dohody o voľnom obchode (FTa)
medzi Európskou úniou a ukrajinou a CETa medzi
kanadou a Európskou úniou; ďalej osvedčenie
udalostí vis-major, resp. rôzne vyhlásenia podnikov
pre ich zahraničné aktivity (napr. víza do saudskej
arábie, saE; faktúry do arabských krajín).

po preštudovaní zmien v pravidlách pre vydávanie
op/Co na účely preferenčného vývozu
a dovozu tovaru z/do Európskej únie vypracovali
pracovníci útvaru medzinárodnej spolupráce
sopk študijný materiál týkajúci sa povinnosti
registrácie schváleného vývozcu v registri rEX
(registered Exporter system) pre slovenské firmy
vyvážajúce do kanady. registrovaní vývozcovia
môžu preferenčný pôvod tovaru preukazovať nimi
vydaným potvrdením o pôvode na obchodnom
doklade. potvrdenie o pôvode nahrádza doteraz
používané certifikáty (osvedčenia na tlačive a a Eur)1)
vydávané poverenými colnými orgánmi. Tento systém
registrovaných vývozcov (ďalej len „systém rEX“)
sa začne využívať najprv len v rámci všeobecného
systému colných preferencií (ďalej len „Gsp“), do
budúcna sa však očakáva jeho využitie aj v rámci
ostatných preferenčných schém a dohôd Európskej
únie. príkladom je text komplexnej hospodárskej
a obchodnej dohody (CETa) medzi kanadou
a Európskou úniou alebo pripravovaná dohoda
s vietnamom. v oboch uvedených dohodách sa ráta so
samo osvedčovaním pôvodu a využitím systému rEX.
„pravidlá pôvodu a colné preferencie“ zohľadňujúce
významné zmeny v colných predpisoch Európskej
únie podľa uvedených nariadení s účinnosťou od
1. júna 2016 sa dotýkajú určovania a osvedčovania
pôvodu tovaru pri exporte z Európskej únie, resp.
importe z pridružených krajín k Európskej únii.

z hľadiska teritoriálneho zamerania išlo o obchody
s ruskom, saudskou arábiou, saE, Tureckom,
vietnamom, čínou a kanadou. útvar medzinárodnej
spolupráce sopk poskytol konzultácie k supliers
declaration podľa preferenčných pravidiel pôvodu Eú
a k osvedčeniu udalostí vis major pre podnikateľské
subjekty v slovenskej republike.
2. v súvislosti s prijatými zásadami sopk na vydávanie osvedčenia o voľnom predaji (Free sale certiicate – FsC) zabezpečila slovenská obchodná
a priemyselná komora ich publikovanie na portáli
sopk a umožnila elektronické podávanie žiadostí
o vydanie FsC od 10. januára 2017. podľa nových
zásad vydala viac ako 50 FsC pre 48 spoločností do
Egypta, vietnamu, pakistanu, saE, ruska, austrálie,
číny, atď.

1) „ akTuáLnE oTázky oBCHoDovanIa s kanaDou“ – preferenčné pravidlá pôvodu a samo osvedčovanie pôvodu podľa dohody CETa, sylaby sopk_2017
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3. regulácia medzinárodného obchodu, ktorá sa dotýka predpisov Európskej únie a slovenskej republiky:
n

n

n

Témy, o ktoré bol najväčší záujem: colno-certiikačná
agenda, vystavovanie karnetov aTa, import z krajín
mimo Európskej únie.

nových colných predpisov a sadzieb cla a daní pre
rok 2017 pri dovoze do Európskej únie – využívanie
databázy TarIC na vývoz/dovoz do/z tretích krajín
(napr. DCFTa – ukrajina, CETa – kanada + Eú)
s využitím databázy MarkETaCCEs;

nITrIanska rEGIonáLna koMora sopk
počet poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb:
130
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: preprava tovaru
v krajinách Európskej únie, zavedenie zákona proti
mzdovému a sociálnemu dumpingu, zakladanie
spoločností v zahraničí, elektronický podpis a jeho
využitie v praxi.

poradenstvo a konzultácie týkajúce sa dodacích
podmienok InCoTErMs 2010 pre podnikateľov
a metodická pomoc regionálnym komorám sopk pri
poradenstve a vzdelávaní z tejto oblasti vrátane predaja e-publikácie sprievodca InCoTErMs Mok 2010;

prEšovská rEGIonáLna koMora sopk
počet poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb:
103
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: podmienky
na vydanie certiikátu o slovenskom, resp. Eú pôvode
tovaru, vydanie osvedčenia o voľnom predaji,
možnosť požiadať o vydanie certiikátu o pôvode
elektronicky, otázky súvisiace s vystavením karnetu
aTa (do ktorých krajín, aké druhy dočasne vyvážaného
tovaru, aké sú možné dôvody na vydanie karnetu,
otázky lehoty platnosti karnetu a možnosti vydať tzv.
replacement karnet), komu a za akých podmienok
možno vydať tzv. kvaliikovaný certiikát (pre neskorší
podpis zaručeným elektronickým podpisom), otázky
k novej agende týkajúcej sa vydávania mandátnych
certiikátov pre primátorov a starostov, ako aj
štatutárov škôl a rôznych iných inštitúcií, otázky
súvisiace s maturitnými a záverečnými skúškami
v odboroch s gesciou sopk, ako aj s delegovaním
zástupcov sopk na maturitných a záverečných
skúškach (nielen v odboroch s gesciou sopk).

poradenstvo k uplatneniu predpisov na vyhlásenie
CE o zhode výrobkov so smernicami nového
prístupu Európskej únie, resp. o podmienkach
o vzájomnom uznávaní test reportov alebo
vyhlásení o zhode podľa Mra v obchode s tretími
krajinami mimo Európskej únie, napr. medzi
Európsku úniou a austráliou.

Poradenské a konzultačné služby
v regiónoch
členom slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
sa konzultácie poskytujú bezplatne, nečlenom v zmysle
cenníka služieb. regionálne komory sopk poskytnú
ročne niekoľko desiatok poradensko-konzultačných
služieb (napríklad prešovská regionálna komora sopk
ich v roku 2017 poskytla 103, nitrianska regionálna
komora sopk dokonca 130), prípadne organizujú
samostatné konzultačné dni zamerané na konkrétne
témy podľa záujmu podnikateľov vo svojom regióne.

TrEnčIanska rEGIonáLna koMora sopk
počet poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb:
1
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: daňová
a inančná problematika a preferenčné zaobchádzanie
v medzinárodnom obchode.

BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
počet poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb:
64
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: pracovné právo,
obchodno-právna problematika, vymáhanie
pohľadávok a iné aktuálne legislatívne otázky
súvisiace s legislatívnymi zmenami.

Trnavská rEGIonáLna koMora sopk
počet poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb:
1
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: vydávanie
zaručeného elektronického podpisu, colno-certiikačná
problematika a obchodovanie so zahraničím.

BanskoBysTrICká rEGIonáLna koMora sopk
počet poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb:
5
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: ochrana predmetov
priemyselného vlastníctva, colné záležitosti.

žILInská rEGIonáLna koMora sopk
počet poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb:
20
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: colno-certiikačná
agenda a aTa karnety.

košICká rEGIonáLna koMora sopk
počet poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb:
3
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činnOSŤ V ObLaSti
kOORDinÁciE
ata SyStému
a akREDitOVanéhO
SyStému VyDÁVania
OSVEDčEnÍ
O PôVODE tOVaRu

poplatkov (á 4 €/ karnet). Celkovo bolo vydaných
181 372 karnetov v roku 2016 (v roku 2015 to bolo
177 269), čo predstavuje medziročne nárast
o 2,3 %. Hospodárenie WaTaC v roku 2016 bolo
kladné pri výnosoch z poplatkov vo výške 694 tis. €
(v roku 2015 = 697 tis. €) a nákladoch vo výške 295
tis. € (v roku 2015 = 393 tis. €). Bol schválený aj
návrh rozpočtu na rok 2017 vo výške 712 tis. €
(predpokladaný počet karnetov 180 tis. kusov).
b) novým členom WaTaC a záručného reťazca
sa stal kazachstan od 1. apríla 2017. komora
medzinárodného obchodu kazachstanu sa
tak stala 76. nGo. kazachstan je viazaný tzv.
Istanbulským dohovorom. členstvo vietnamu,
Mjanmaru, Filipín a Indonézie je v procese
schvaľovania na úrovni týchto štátov a ich
pristúpenia k Dohovorom o karnetoch aTa
a následne k záručnému reťazcu WaTaC/ ICC WCF.

činnOSŤ V RÁmci čLEnStVa
SOPk V ODbORných SEkciÁch
SVEtOVEj kOmOROVEj FEDERÁciE
mEDzinÁRODnEj ObchODnEj kOmORy
(icc WcF)

c) významným bodom bola zodpovednosť nGo
za úhradu colného dlhu pri reklamácii karnetu
vo výške tzv. „legal value“ = colnej hodnoty
tovaru uvedeného na karnete (čl. vI, WTo),
a nie automaticky hodnota uvedená v súhrnom
zozname karnetu. pri tejto príležitosti WaTaC
odporúča nGo a Ias, aby dôsledne kontrolovali
„colnú hodnotu tovaru“ a colnú špeciikáciu tovaru
uvedeného v súhrnnom zozname pri vydávaní
karnetov.

činnosť útvaru medzinárodnej spolupráce sopk
bola zameraná na metodické riadenie systému aTa
karnetov a certiikačných služieb sopk
– vystavovaných regionálnymi komorami sopk –
a tiež koordinačnú činnosť vo vzťahu k zahraničiu
– svetovej komorovej federácii Medzinárodnej
obchodnej komory (ICC WCF) – ako národného
záručného združenia (nGo) v rámci Medzinárodného
záručného reťazca WaTaC pri ICC WCF, resp. ako člen
Medzinárodnej akreditačnej rady pre osvedčenia
pôvodu (ICoaC) pri ICC WCF v paríži.

d) jedným z najdôležitejších bodov zasadnutia
bola správa o plnom zavedení Is-Mercury, ktorý
bol vypracovaný a inancovaný WaTaC v rokoch
2015 – 2016. Ide o informačný systém o karnetoch
aTa, ktorý slúži na riadenie systému aTa, ako
aj na prezentáciu základných údajov (5 údajov)
o vydaných karnetoch aTa, ktoré sú verejne
prístupné colným správam členských štátov oboch
colných dohovorov o karnete aTa, čím slúži na ich
veriikáciu.

zástupca slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory – pracovník útvaru medzinárodnej
spolupráce sopk sa zúčastnil na jarnom zasadnutí
oboch sekcií ICC WCF v aténach v dňoch 2. – 5. mája
2017.
1. zasadnutie svetovej rady pre karnet aTa, ICC WCF
(World aTa Carnet Council, [WaTaC, ICC WCF])
v dňoch 4. – 5. mája 2017 v aténach. zasadnutie
riadil nový predseda aTaC ruedi Bolliger, zástupca
švajčiarskej federácie obchodných komôr.

e) zástupca sopk sa nezúčastnil na 2. zasadnutí
v sydney, austrália (18. septembra 2017).
2. zasadnutie Medzinárodnej rady pre osvedčenie
pôvodu ICC WCF (Int. Co Council) bolo dňa
2. mája 2017 v budove aténskej obchodnej
a priemyselnej komory/CCI pred zasadnutím
WaTaC, na ktorom sa zúčastnil zástupca sopk.

a) Medzi hlavné body agendy patrila správa
o fungovaní systému karnetov aTa a záručného
reťazca nGo za karnety aTa (WaTaC) za rok
2016. činnosť WaTaC je inancovaná z členských
poplatkov za vydané karnety v predchádzajúcom
kalendárnom roku. na jarnom zasadnutí bola
schválená inančná správa o hospodárení za rok
2016 a potvrdená existujúca výška členských

a) najdôležitejším bodom programu bola prezentácia
International Co accreditation Committee
platform (webového portálu) na spoluprácu
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systém e-žiadostí o onp/Co sopk (IBM Lotus)
predstavuje úspešnú, podstatne jednoduchšiu
verziu elektronického podávania žiadostí o vydanie
onp (e-žoonp) cez web portál sopk, t. j. možnosť
elektronicky vyplniť tlačivo onp/Co na web
portáli sopk a jeho vydanie cez interný systém
IBM LoTus, a to tlačou do platných papierových
tlačív onp sopk rokov 2015, 2016 a 2017. nakoľko
tento systém nevyžaduje zEp od žiadateľa, žiadateľ
jednoducho vyplní e-formulár na web portáli sopk
(elektronické tlačivo má vizuál zhodný s papierovým
tlačivom onp sopk) a pred jeho odoslaním ho môže
žiadateľ aj skontrolovať v konečnej podobe onp.
následne vydávajúce miesto sopk, ktoré si žiadateľ
zvolil, má možnosť korekcie zaslaného súboru
e-onp (textový súbor-pdf ) a po jeho schválení
ho poslať ako pDF-súbor na konečné schválenie
žiadateľovi a dohodnúť termín jeho prevzatia
e-poštou. vydávajúce miesto sopk potom vytlačí
súbor do platných papierových tlačív (s ochrannou
gilošou) a osvedčí onp/Co. konečnou fázou je
elektronický zápis vydaného onp do systému
evidencie v Is IBM Lotus_sopk a jeho denné
nahranie na portál ICC WCF. Tento systém bude
sopk ďalej zdokonaľovať. Cieľom je vydávať plne
e-Co/onp s facsimile podpisu a pečiatky sopk.

členských obchodných komôr v oblasti vydávania
onp/Co a smerujúceho k e-Co medzinárodného
informačného systému, ktorý je prístupný pre
colné orgány na prvotnú veriikáciu vydaných
onp/Co pod akreditáciou ICC WCF (akreditačné
logo). sopk je riadnym členom ICoC a denne
posiela hlásenia o vydaných onp/Co na tento
portál z údajov v Lotuse.
b) v rámci práce ICoC bol vytvorený akreditačný
reťazec pre op/Co (Int. Co accreditation Chain)
ako iniciatíva ICC WCF, ku ktorej sa obchodné
komory môžu pridať na základe dobrovoľnosti.
sopk je zakladajúci riadny člen s právom
označovať vydané op/Co akreditačnou značkou
ICC WCF od roku 2014.
c) na zasadnutí ICoaC bola prerokovaná žiadosť
oslo CCI z nórska v akreditačnom reťazci pre
onp/Co. organizácia bola prijatá. v priebehu
roka 2017 požiadali o členstvo aj CIsBra z Brazílie
(zamietnuté – nie je obchodnou komorou),
american World Trade CC z usa (vyžiadané
doplnenie dokladov), aténska CCI (žiadosť podaná
na rokovaní – bude preskúmaná). Ich žiadosti budú
podrobené preskúmaniu ICoaC o podmienkach
vydávania Co a ich súladu s podmienkami
ICoaC WCF.

v priebehu roka 2017 došlo k postupnému
využívaniu tohto elektronického systému
vo všetkých regionálnych komorách sopk
a na útvare medzinárodnej spolupráce sopk.
Celkovo bolo podaných viac ako 800 e-žoonp
v systéme Is IBM/Lotus sopk. najviac takto
podaných žiadostí spracovala Trenčianska
regionálna komora sopk (460). na porade
s pracovníkmi sopk (5. – 6. novembra 2017)
pre osvedčovanie pôvodu bola prijatá úloha
dosiahnuť do konca roka 2018 podiel 25 %
elektronicky podaných žiadostí.

d) Druhé zasadnutie ICoaC bolo znova v spojení
so zasadnutím WaTaC, 16. septembra 2017
v sydney, austrália, zástupca sopk sa na ňom
nezúčastnil.

PROjEkt ELEktROnických
SLuŽiEb SOPk
a. Podávanie e-žiadostí o OnP/cO cez iS cEP
(informačný systém centrálny elektronický
priečinok pre export)
v roku 2017 pokračovalo elektronické poskytovanie
služieb vydávania onp/Co (agenda 101) cez
Is CEp – riešiteľ irma Ditec, a.s. a riadiaci orgán Fr sr.
skutočné využitie týchto služieb cez Is CEp bolo zo
strany slovenských podnikateľov prakticky nulové.
Hlavnou príčinou tohto stavu je skutočnosť, že
väčšina slovenských iriem – žiadateľov o e-žiadostí
o onp nemá dodnes zaručený elektronický podpis
(zEp) pre svojich pracovníkov zabezpečujúcich túto
pracovnú činnosť.

VyDÁVaniE OSVEDčEnÍ O PôVODE
tOVaRu a OVEROVaniE ObchODných
DOkLaDOV
v priebehu roku 2017 pracoviská slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory vydali alebo overili
spolu 22 199 osvedčení o nepreferenčnom pôvode
tovaru, resp. obchodných dokladov.
v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje
toto číslo nárast o 1 %. počas sledovaného obdobia
desiatich rokov 2008 – 2017 bol počet vydaných
osvedčení a overených obchodných dokladov

b. Podávanie e-žiadostí o OnP/cO cez portál SOPk
s podporou interného iS ibm/Lotus, SOPk
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hodnotách. podiel úradu sopk a jednotlivých
regionálnych komôr sopk na vydaných osvedčeniach
o pôvode a overovaní obchodných dokladov
vyplýva z teritoriálneho a komoditného exportného
zamerania obsluhovaných iriem v tom ktorom kraji
slovenskej republiky.

premenlivý. po pomerne vyššom raste v roku
2008 (medziročne o 12,45 %) bol v ďalšom roku
zaznamenaný významný pokles. následne bol
medziročný rast vydaných a overených certiikátov/
obchodných dokladov zaznamenaný v rokoch 2010
a 2011. v nasledujúcich rokoch 2012, 2013, 2014
aj 2015 bol súvisle zaznamenaný medziročný
pokles, hoci aj toto číslo je premenlivé (od 0,3 %
až do významných 9 %). obrat vo vývoji, čiže
medziročný rast sme zaznamenali v roku 2016
a takisto v priebehu aktuálne hodnoteného roku
2017.

v roku 2017 riešil útvar medzinárodnej spolupráce
sopk požiadavky na veriikáciu vydaných onp sopk
od zahraničných colných správ. Išlo o požiadavky
z Turecka na veriikáciu 20 onp vydaných pre
irmu johns Manville slovakia, a.s. Trnava a jedna
požiadavka bola z Iraku na onp č. 023721, všetky
onp vydané Trnavskou regionálnou komorou sopk.
veriikácia týchto 20+1 onp bola pozitívna a na
základe preskúmania podporných dokladov bol
potvrdený v nich uvedený pôvod v Európskej únii.
v roku 2017 sme dostali požiadavky ukrajinskej
colnej správy na veriikáciu dvoch onp vydaných
košickou regionálnou komorou sopk, ktoré sú
v štádiu skúmania podkladových dokladov, z ktorých
predbežne vyplýva, že potvrdený pôvod je nesprávny
(negatívna veriikácia).

z celkového počtu poskytnutých certiikačných
služieb predstavuje najväčšiu časť, t. j. 86,42 %,
vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode
tovaru. zvyšnú časť certiikačných služieb tvorí
overovanie iremných obchodných dokladov
(obchodné faktúry, iné obchodné dokumenty,
žiadosti o udelenie víz, splnomocnenia, agentúrne
zmluvy a pod). v priebehu roka 2017 vzrástol záujem
iriem o konzulárnu legalizáciu osvedčení o pôvode
a ostatných obchodných dokladov. Takisto vzrástol
počet vydaných certiikátov o voľnom predaji.
v nasledujúcej Tabuľke 11 je uvedený prehľad
o vydaných osvedčeniach o pôvode tovaru
a overených obchodných dokladoch v roku 2017
za jednotlivé organizačné zložky sopk v absolútnych

rovnako ako v minulých rokoch aj v roku 2017
zabezpečil úrad sopk dotlač nových formulárov
osvedčenia o pôvode tovaru, ktoré boli distribuované
jednotlivým regionálnym komorám sopk.

Tabuľka č. 11

Tabuľka č. 10

prehľad certiikačných služieb
– vydané osvedčenia o pôvode tovaru
a overené obchodné doklady za obdobie
rokov 2008 – 2017

prehľad o vydaných osvedčeniach
o pôvode tovaru a overených obchodných
dokladoch sopk v roku 2017

Rok

Počet kusov

Organizačná zložka SOPk

2008

25 285

úrad sopk

2009

19 362

Banská Bystrica

2 487

2010

22 193

Bratislava

2 497

2011

23 712

košice

2 037

2012

22 767

nitra

1 864

2013

22 437

prešov

1 427

2014

20 412

Trenčín

5 875

2015

20 330

Trnava

2 587

2016

21 949

žilina

3 151

2017

22 199

SPOLu
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Počet kusov
274

22 199
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činnOSŤ V ObLaSti ata SyStému

uznaním predložených dokumentov o spätnom
vývoze, resp. spätnom dovoze alebo o zmene
colného režimu.

regionálne komory sopk vystavili v roku 2017 spolu
227 karnetov aTa, čo predstavuje medziročný pokles
o 6,9 %. I pri nižšom počte vydaných karnetov
tržby za ne, naopak, vzrástli. nižšie uvedená
Tabuľka 12 zobrazuje prehľad vývoja vydaných aTa
karnetov za ostatných 10 rokov.

u zostávajúcich dvoch reklamácií prijatých v roku
2017 nie je zatiaľ ukončená 6-mesačná dôkazná
lehota na predkladanie pôvodných alebo náhradných
colných dokumentov.
v priebehu roka 2017 boli ukončené dve zostávajúce
reklamácie otvorené v roku 2016, obidve zaplatením
colného dlhu prostredníctvom ručenia poisťovne
kooperativa v sume 757,50 CHF a 1 454,34 Eur.

počas roku 2017 bol predmetom dočasného vývozu
pod aTa karnetmi, vystavenými sopk, najmä tovar
určený na výstavy, zariadenia na výkon povolania,
elektronické a meracie zariadenia.

slovenská obchodná a priemyselná komora pri
riešení reklamácií karnetov aTa spolupracovala
s príslušnými zahraničnými záručnými organizáciami
združenými v záručnom reťazci WaTaC. v rámci
reklamačného procesu boli dodržiavané všetky
predpísané pravidlá a zásady.

Reklamácie ata karnetov v roku 2017
v priebehu roka 2017 úrad sopk prijal od
zahraničných záručných organizácií 10 reklamácií
karnetov aTa vystavených regionálnymi komorami
sopk. Tento počet predstavuje nárast o jednu
reklamáciu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

v oblasti reklamácie zahraničných karnetov aTa
v roku 2017 nebola otvorená zo strany slovenských
colných orgánov žiadna reklamácia.

z tohto počtu 10 otvorených reklamácií bolo do
konca roka 2017 ukončených osem reklamácií. z toho
dve reklamácie boli ukončené uhradením colného
dlhu prostredníctvom ručenia poisťovne kooperativa
(v celkovej sume 834,80 CHF) a zostávajúcich šesť
reklamácií bolo ukončených bez nároku na platbu

v Tabuľke 13 je zobrazený prehľad karnetov aTa
vydaných jednotlivými regionálnymi komorami sopk
v roku 2017 spolu s prehľadom počtu reklamácií
karnetov aTa začatých v roku 2017.
Tabuľka č. 13

Tabuľka č. 12

prehľad o vydaných aTa karnetoch
za obdobie rokov 2008 – 2017
Rok

prehľad o aTa karnetoch vydaných sopk
a o počte reklamácií slovenských aTa
karnetov za rok 2017

Počet kusov

Regionálna
komora SOPk

Vydané ata
karnety
v roku 2017

Reklamácie
slovenských ata
karnetov začaté
v roku 2017

Banská Bystrica

11

0

Bratislava

94

7

košice

18

0

nitra

18

0

prešov

28

1

2008

356

2009

215

2010

268

2011

209

2012

352

2013

224

2014

265

Trenčín

27

1

2015

193

Trnava

12

0

2016

244

žilina

19

1

2017

227

SPOLu

227

10
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PODnikatEĽSké miSiE VzDELÁVaciE
aktiVity
miSiE DO/zO zahRaničia
V RÁmci kRajÍn EuRóPSkEj
ÚniE

regionálne komory a sekcie slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory zabezpečili v roku 2017
celkom 146 seminárov, konferencií a kurzov.
zúčastnilo sa na nich 2 487 účastníkov, najmä
zástupcov podnikateľských subjektov, členov
i nečlenov komory.

misie do zahraničia –
v rámci krajín Európskej únie
v roku 2017 sa na úrovni úradu sopk uskutočnila
jedna podnikateľská misia do krajiny Európskej únie.
l

DOmÁcE SEminÁRE
n

Portugalsko – 13. 3. 2017

seminár Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
v roku 2017
v januári 2017 sa konal jubilejný 20. ročník seminára
s medzinárodnou účasťou s názvom „očakávaný
vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017“, ktorý sa
pravidelne teší veľkej pozornosti odbornej verejnosti.
spolu s vlastnou makroekonomickou prognózou
na začínajúci sa rok, ktorú vypracúva ako jediná
podnikateľská inštitúcia, predstavila sopk tiež
výsledky exkluzívneho ekonomického prieskumu
medzi svojimi členmi, ktorý sa realizoval v závere
roka 2016.

misie zo zahraničia –
z krajín Európskej únie
v roku 2017 boli v sopk, útvar Európskej únie sopk,
prijaté misie podnikateľov, resp. ich zastupiteľských
organizácií a pripravené partnerské stretnutia so
slovenskými podnikateľmi z týchto krajín:
l

Rakúsko – 26. 4. 2017 – pri príležitosti oficiálnej
návštevy prezidenta rakúskej republiky
l monako – 2. – 3. 5. 2017 – pri príležitosti
oficiálnej návštevy kniežaťa alberta II. na slovensku
l Veľká británia – 18. 5. 2017
l nemecko – 24. 10. 2017

na seminári vystúpili predstavitelia decíznej sféry
a odborníci z oblasti inančníctva a národného
hospodárstva. zúčastnilo sa na ňom 75 účastníkov.
Makroekonomickú prognózu na rok 2017 spolu
s rozborom výsledkov ekonomického prieskumu
vydala sopk aj knižne.
n

seminár budúcnosť Európskej únie po brexite
uskutočnil sa v novembri 2017. zúčastnili sa na ňom
významní hostia, ktorí prezentovali svoje názory na
Brexit a jeho vplyv na Európsku úniu: Ivan korčok,
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí sr; andrew Garth, veľvyslanec
spojeného kráľovstva veľkej Británie a severného
írska na slovensku; Georgios zavvos, právny poradca
Európskej komisie; peter Mihók, predseda slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory a predseda svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory; Eduard Chmelár, politický analytik. seminár
moderoval predseda Ekonomického výboru sopk
Ladislav vaškovič. seminár sa uskutočnil v spolupráci
s národným výborom Medzinárodnej obchodnej
komory v sr a za podpory nadácie na podporu
vzdelávania a ekológie.

miSiE DO/zO zahRaničia
mimO kRajÍn EuRóPSkEj ÚniE
misie do zahraničia –
mimo krajín Európskej únie
v roku 2017 sa na úrovni úradu sopk neuskutočnili
misie slovenských podnikateľov do krajín mimo
Európskej únie.

misie zo zahraničia –
z krajín mimo Európskej únie
v roku 2017 na úrovni úradu sopk neboli prijaté žiadne
misie podnikateľov z krajín mimo Európskej únie.
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n

Semináre v regiónoch

organizácia 2. ministerskej konferencie
o inováciách medzi 16 krajinami strednej
a východnej Európy a čínou
po úspešnom prvom ročníku ministerskej
konferencie o inováciách vo formáte 16+1, ktorá
sa konala v roku 2016 v čínskom nanjingu, sa
2. ministerská konferencia, venovaná spolupráci
v oblasti inovácií medzi 16 krajinami strednej
a východnej Európy a číny, uskutočnila 26. – 28.
novembra 2017 v Bratislave. organizáciou tohto
podujatia bolo poverené Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu sr a Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí sr. slovenská
obchodná a priemyselná komora sa podieľala na
organizovaní podnikateľskej časti tejto konferencie.
v rámci konferencie boli prostredníctvom
Investičného a inovačného fóra a B2B kooperačnej
burzy predstavené nové investičné možnosti
a prezentované výsledky výskumu a inovácií
v štyroch prioritných oblastiach: biotechnológie,
zelená energia a čisté technológie, informačné
a komunikačné technológie a materiálové
inžinierstvo. Dlhodobou ambíciou tejto iniciatívy
zostáva vytvorenie trvalej platformy spolupráce
medzi krajinami strednej a východnej Európy
a čínou, ktorá by napomáhala vzájomnému
transferu v oblasti technologických inovácií
a inovačných riešení.

Banská BysTrICa
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: minimum colného
deklaranta, nárok na daňovú podporu výskumu
a vývoja v roku 2017.
BraTIsLava
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: Incoterms 2010,
vybavovanie reklamácií z pohľadu podnikateľov,
témy, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti
zamestnanca vykonávať svoju prácu, marketingové
plánovanie, zásady úspešnej internej a externej
komunikácie firmy, atď.
košICE
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: GDpr – ochrana
osobných údajov, obchodovanie s krajinami Balkánu,
Európskej únie, s čínou a Indiou.
nITra
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: novela zákona
o odpadoch, DpH, práca evidovaných
nezamestnaných, povinnosti mzdovej účtovníčky
pri uzávierke roka.
prEšov
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: najnovšie
legislatívne zmeny, eurofondy, daňové otázky či
problematika medzinárodného obchodu.

Tabuľka č. 14

semináre a ich návštevnosť v roku 2017
Organizačná
zložka SOPk

Počet
seminárov

účastníkov

úrad sopk

2

118

Banská Bystrica

10

155

Bratislava

44

765

košice

10

170

nitra

18

121

prešov

14

535

Trenčín

12

76

Trnava

12

108

žilina

24

439

146

2 487

SPOLu
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TrEnčín
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: colná
problematika.

Trnavská rEGIonáLna koMora sopk
počet: 3
zameranie: možnosti obchodovania s Iránom, čínou
a Holandskom

Trnava
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: odborné témy
zamerané na obchodovanie s určitými krajinami
(obchod s čínou prakticky, obchodujte s poľskom,
Dohoda CETa kanada – Eú), Incoterms 2010, pôvod
tovaru, ako riešiť záťažové situácie a konflikty.

žILInská rEGIonáLna koMora sopk
počet: 2
zameranie: Indicko-slovenské biznis fórum, rokovanie
s generálnym riaditeľom ruských železníc v Bratislave

kooperačné podujatia

žILIna
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: elektronické
schránky právnických osôb, spoločenský protokol
a budovanie profesionálneho imidžu, ako
maximalizovať tržby z ubytovania, ochrana
osobných údajov či InTrasTaT-sk.

TrEnčIanska rEGIonáLna koMora sopk
počet: 12
zameranie: teritóriá srn (3), čr (2), rakúsko (1), ruská
federácia (1), Bosna a Hercegovina (1), srbsko (1),
Francúzsko (1), kazachstan (1), švédsko (1)

okrem toho regionálne komory sopk organizovali
aj okrúhle stoly a konzultačné dni, na ktorých mohli
záujemcovia získať podrobné informácie
o konkrétnych krajinách.

kLuby SOPk
niektoré regionálne komory sopk organizujú
neformálne stretnutia svojich členov, na ktoré
pozývajú zaujímavých hostí. Takzvané kluby
sopk sú príležitosťou stretnúť sa v príjemnom
prostredí, nadviazať kontakty, vymeniť si skúsenosti,
diskutovať o aktuálnom dianí a problémoch, ktoré
podnikateľov trápia.

Okrúhle stoly
BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
v roku 2017 zorganizovala 5 okrúhlych stolov
(India, El salvador, vietnam, Indonézia, Gruzínsko)
– 134 účastníkov z 85 firiem.

konzultačné dni

v roku 2017 zorganizovalo kluby sopk
6 regionálnych komôr:

BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
počet: 5
počet účastníkov: 16 firiem/20 osôb
zameranie: Fínsko, kanada, Egypt, Libanon,
Indonézia – podnikanie v zahraničí, možnosti
hospodárskej spolupráce, založenie firmy
v cudzej krajine, marketing

BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
počet klubových stretnutí: 2
a) stretnutie podnikateľov v studenom, X. ročník,
10. októbra 2017
b) klubové stretnutie členov a priateľov Bratislavskej
regionálnej komory sopk, 28. novembra 2017

BanskoBysTrICká rEGIonáLna koMora sopk
počet: 2
zameranie: ruská federácia, republika srbská

Témy:
a) voľby do vúC Bratislavský samosprávny kraj
b) predstavenie nového predsedu vúC Bratislavský
samosprávny kraj

košICká rEGIonáLna koMora sopk
počet: 7
zameranie: efektívne obchodovanie s jednotlivými
krajinami, znižovanie energetickej náročnosti, daňové
poradenstvo

Hostia:
a) Ing. Bc. pavol Frešo, Mgr. juraj Droba Ma MBa,
Doc. rnDr. Milan Ftáčnik, Csc., Mgr. rudolf kusý
b) Mgr. juraj Droba Ma MBa

prEšovská rEGIonáLna koMora sopk
počet: 6
počet účastníkov: 210
zameranie: obchodovanie s Maďarskom,
poľskom, Bieloruskom, Indiou, Euroázijskou
ekonomickou úniou

Dámsky klub platformy žena v podnikaní: 9
košICká rEGIonáLna koMora sopk
počet klubových stretnutí: 5
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Témy: európske investičné prostredie, obchodovanie
s jednotlivými krajinami (ázia, Balkán, Európska
únia)

Tabuľka č. 15

prehľad o počte projektov v roku 2017
Organizačná zložka SOPk

Hostia:
n juDr. vazil Hudák (viceprezident Európskej
investičnej banky)
n zástupcovia Macedónskej obchodnej komory
n delegácia z republiky srbskej (predstavitelia
regionálnej obchodnej komory v Banja Luke:
Goran račić, predseda, a aleksandar Ljuboja,
tajomník, predstavitelia Ministerstva pre
ekonomické záležitosti a regionálnu spoluprácu
republiky srbskej a predstavitelia samospráv
z republiky srbskej)
n obchodný radca veľvyslanectva Indie na slovensku
(ravinder narang)
nITrIanska rEGIonáLna koMora sopk
počet klubových stretnutí: 1
Téma: 25 rokov činnosti nitrianskej regionálnej
komory sopk
Hostia: predseda nitrianskeho samosprávneho kraja,
primátori okresných miest a zástupcovia dôležitých
inštitúcií v regióne

Počet projektov

úrad sopk

4

Banská Bystrica

1

Bratislava

1

košice

1

nitra

1

prešov

3

Trenčín

2

Trnava

4

žilina

2

Spolu

19

poskytované podnikateľskej verejnosti.
na niektorých projektoch participujú viaceré
regionálne komory.

prEšovská rEGIonáLna koMora sopk
počet klubových stretnutí: 1
Téma: výrobná logistika
Hostia: zástupcovia členských iriem

inFORmatika
a kOmunikÁcia

TrEnčIanska rEGIonáLna koMora sopk
počet klubových stretnutí: 2
Témy: šporT kLuB, arT kLuB
Hostia: významné osobnosti Trenčianskeho kraja

v roku 2017 sa pokračovalo vo zvyšovaní technickej
vybavenosti komory výmenou zastaraných počítačov,
čím sa zvýšila aj miera bezpečnosti centrálnych
počítačov (serverov).

Trnavská rEGIonáLna koMora sopk
počet klubových stretnutí: 1
Téma: „Deň podnikateľov v senici“, ekonomický rozvoj
okresu senica
Hostia: sarIo, Mestský úrad, úrad práce senica,
podnikatelia z regiónu

Webové sídlo sopk sa dopĺňalo nielen informáciami
o projektoch realizovaných slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou, ale aj aktualitami –
stanoviskami sopk k rôznym aktuálnym témam
týkajúcim sa podnikateľskej sféry, správami
z tlačových konferencií sopk a monitoringom médií.
regionálne komory sopk na svojich webových
stránkach pravidelne informovali o podujatiach pre
podnikateľov – o vzdelávacích akciách, projektoch,
atď. záujemcom poskytovali adresy z vlastných
databáz i ďalších databázových zdrojov, adresy
zahraničných obchodných komôr a slovenských
obchodných oddelení v zahraničí, informácie
o ponukách a dopytoch z abonentnej služby,
informácie o zahraničných irmách.

ÚčaSŤ na
PROjEktOch
úrad a regionálne komory sopk v roku 2017
realizovali 19 projektov. Ide predovšetkým o projekty,
vďaka ktorým sa môžu skvalitniť služby komory
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kniŽničnO-inFORmačné
SLuŽby

a v záujme väčšej informovanosti členských iriem
sopk vydala brožúru, ktorá obsahovala základné
dokumenty schválené na zhromaždení
delegátov sopk: program činnosti sopk
na 6. volebné obdobie 2017 – 2022, zoznam
delegátov zhromaždenia delegátov sopk zvolených
v regiónoch na 6. volebné obdobie, zoznam
členov predstavenstva sopk a Dozornej rady
sopk, zoznam delegátov zhromaždenia delegátov
Bratislavskej regionálnej komory sopk zvolených
na 6. volebné obdobie, zoznam delegátov
zhromaždenia delegátov žilinskej regionálnej
komory sopk zvolených na 6. volebné obdobie,
zoznamy členov predstavenstiev regionálnych
komôr sopk a ďalšie užitočné informácie –
o výboroch a sekciách sopk, o certiikačných
sluižbách, ktoré poskytuje podnikateľskej verejnosti,
aTa karnetoch a tiež o rozhodcovskom súde sopk.

knižnica úradu sopk a Bratislavskej regionálnej
komory sopk sa v roku 2017 zamerala na plnenie
úloh z ročného plánu činností. Hlavným cieľom
bolo získavanie, spracovávanie, ochraňovanie kníh
a periodík, poskytovanie poradenstva čitateľom pri
výbere literatúry.
väčšiu časť používateľov v roku 2017 tvorili
zamestnanci slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, ktorí volili výpožičné služby najmä
prezenčnou formou. knižničný fond bol doplnený
v prevažnej miere o publikácie získané darom,
výročnými správami i zakúpenými odbornými
periodikami. všetky nové prírastky boli priebežne
zapisované v prírastkovom zozname, ako aj
databáze v systéme LoTus. pri doplňovaní literatúry
sa vychádzalo z požiadaviek a potrieb čitateľov.
v rámci aktualizácie knižničného fondu bola vyradená
zastaraná, duplicitná a opotrebovaná literatúra.
knižnica Bratislavskej regionálnej komory sopk
pravidelne propagovala edičnú činnosť sopk na
seminároch, workshopoch a zasielala elektronickou
formou ponuku publikácií podnikateľským subjektom.

 pri príležitosti 25. výročia založenia slovenskej

obchodnej a priemyselnej komory vydala sopk
publikáciu 25 rokov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory osobitne v slovenskom
a v anglickom jazyku. publikácia bola prierezom
25-ročnej činnosti sopk členenej na jednotlivé
päťročné volebné obdobia. pridanou hodnotou
publikácie sú viac ako štyri desiatky fotograií
zo všetkých regiónov slovenska, ktoré sú
obrazom činnosti aj regionálnych komôr sopk,
a tiež sumár 25 čísiel bilancujúcich 25 rokov sopk
– od počtu seminárov, cez počet ich účastníkov,
počet podnikateľských misií, účastí na veľtrhoch
a výstavách, poskytnutých poradenských
a konzultačných služieb, atď.

VyDaVatEĽSkÁ činnOSŤ
 v súlade s edičným plánom slovenská obchodná

a priemyselná komora v roku 2017 vydala:
l

publikáciu základné makroekonomické rámce
vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017
+ očakávania podnikateľskej sféry (rozbor
výsledkov ekonomického prieskumu sopk 2016
– 2017)
l výročnú správu sopk za rok 2016 v elektronickej
podobe
l plán aktivít sopk na rok 2017 v elektronickej
podobe
l katalóg veľtrhov a výstav v sr 2018

publikáciu dostali všetci hostia slávnostnej akadémie
k 25. výročiu vzniku sopk, ktorá sa konala 2. októbra
2017 v primaciálnom paláci v Bratislave. zvyšok
nákladu publikácie sa rozdelil medzi úrad sopk
a jednotlivé regionálne komory sopk, aby ju mohli
využiť na propagáciu komory.
 Do archívu sopk pribudol pri príležitosti

25. výročia jej vzniku aj 15-minútový video
dokument, v ktorom podnikatelia, členovia sopk
(z každého regiónu jeden), spomínali na začiatky
svojho podnikania a hodnotili úlohu sopk jednak
pri ich začiatkoch, ale aj v súčasnosti

publikácie boli distribuované na útvary úradu
sopk a regionálne komory sopk. časť nákladu
katalógu veľtrhov a výstav (slovensko-anglická
mutácia) kúpilo ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí pre potreby našich
zastupiteľských úradov v zahraničí.

 v spolupráci s úradom vlády sr vydala sopk

publikáciu „podnikatelia a fondy Eú 2014 – 2020“

 keďže v roku 2017 sa začalo v poradí už 6. volebné

 útvar Európskej únie sopk vydal 4 informačné

obdobie sopk, pre potreby svojich pracovníkov

letáky o programoch Interreg Central Europe
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 Bratislavská regionálna komora sopk vydala

sopk aktívne reaguje na aktuálne dianie v ekonomike
formou vyhlásení a stanovísk, predseda sopk
pravidelne odpovedal na otázky printových aj
elektronických médií.

leták novovzniknutej sekcie odpadového
hospodárstva sopk
 prešovská regionálna komora sopk spracovala

regionálne komory sopk využívajú na propagáciu
svojej činnosti mesačník obchod priemysel
Hospodárstvo a tiež podujatia, ktoré organizujú.
o svojich aktivitách pravidelne informujú na svojich
webových stránkach a s irmami komunikujú aj
prostredníctvom elektronickej pošty. aktívne
spolupracujú a komunikujú aj s regionálnymi
médiami.

materiál stav odborného vzdelávania v regióne
prešovského samosprávneho kraja
 Trnavská regionálna komora sopk vydala

pri príležitosti 20. výročia svojho založenia
brožúru
 v roku 2017 vydala sopk 12 čísiel komorového

mesačníka obchod priemysel Hospodárstvo.
na obsahu sa podieľali všetky regionálne
komory sopk predovšetkým informáciami
o seminároch, spoločných účastiach na
výstavách v zahraničí a o podnikateľských
misiách, ktoré pripravovali. k zvýšeniu
propagácie regiónov prispeli všetky regionálne
komory tiež tým, že sa podieľali na spracovaní
materiálov, ktoré boli zaradené ako samostatná
príloha mesačníka obchod priemysel
Hospodárstvo. každá regionálna komora mala
možnosť v jednom čísle mesačníka obchod
priemysel Hospodárstvo prezentovať svoj
región, svoje aktivity a služby pre podnikateľov
či zaujímavých a úspešných členov v rámci
4-stranovej prílohy. okrem printového variantu
je mesačník k dispozícii aj vo formáte pdf na
webovej stránke sopk.

v záujme dosiahnutia lepšej propagácie podujatí
a činnosti slovenská obchodná a priemyselná komora
uzatvorila zmluvy o mediálnom partnerstve
s Tlačovou agentúrou slovenskej republiky Tasr
a vydavateľstvom mafra slovakia, vydavateľom
denníka Hospodárske noviny. zmluvy sa týkali
propagácie súťaže veľká cena sopk za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní, konferencie
očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017,
ako aj 25. výročia vzniku sopk a niektorých ďalších
aktivít komory.
za rok 2017 eviduje slovenská obchodná
a priemyselná komora dohromady 702 mediálnych
výstupov, od krátkych zmienok o komore, cez citácie
jej predstaviteľov nielen na úrovni úradu sopk, ale
aj regionálnych komôr, až po pol- až celostranové
novinové výstupy. uvedených 702 výstupov za rok
predstavuje v priemere 58,5 výstupu každý mesiac
alebo takmer 3 výstupy denne (2,9).

 Ďalším prínosom do kolekcie komorových

časopisov je mesačník prešporský podnikateľ
– v jeho vydávaní pokračuje Bratislavská
regionálna komora sopk.

mEDiÁLny PROGRam
v roku 2017 sa uskutočnili dve pravidelné
každoročné tlačové konferencie sopk – v júli
polročná bilančná a na konci novembra pravidelná
koncoročná bilančná tlačová konferencia. na
mimoriadnej tlačovej konferencii koncom
septembra bolo hlavnou témou 25. výročie
vzniku sopk.
novinári tiež okrem telefonického alebo mailového
kontaktu využívali prítomnosť predsedu sopk na
zhromaždení delegátov, na januárovej konferencii
o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku
2017 a žiadali vyjadrenia k aktuálnym ekonomickým
otázkam.
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iV. ODbORné SEkciE SOPk
v roku 2017 pôsobilo pri slovenskej obchodnej
a priemyselnej komore 20 odborných sekcií
s celoslovenskou pôsobnosťou. Dňa 14. februára
2017 predstavenstvo a Dozorná rada sopk schválili
zriadenie sekcie výrobcov obranného priemyslu
slovenskej republiky sopk s celoslovenskou
pôsobnosťou so sídlom v Trnavskej regionálnej
komore sopk a k 12. októbru 2017 zriadenie sekcie
odpadového hospodárstva sopk s celoslovenskou
pôsobnosťou so sídlom v Bratislavskej regionálnej
komore sopk.

k návrhom zákonov v spolupráci s odbornými
orgánmi sopk a inštitúciami pôsobiacimi
vo sfére obchodu a chladiacej a klimatizačnej
techniky.
rozhodnutím predstavenstva a Dozornej rady sopk
bola jej činnosť ukončená k 12. októbru 2017.

Sekcia cestovného ruchu
sekcia cestovného ruchu sa zúčastnila ako
vystavovateľ na 23. ročníku medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu ITF slovakiatour 2017,
ktorý sa konal v dňoch 26. – 29. januára 2017.
v rámci výstavy sekcia podporila marketingové
aktivity svojich členov a zároveň prezentovala
projekt CMC zameraný na podporu produkcie
miestnych klastrov a prepojenie cestovného ruchu
s výrobou a kultúrou.

rozhodnutím predstavenstva sopk bola k 20. júnu
2017 zrušená sekcia životného prostredia sopk
s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v prešovskej
regionálnej komore sopk.
Dňa 12. októbra 2017 predstavenstvo a Dozorná rada
sopk rozhodli o zrušení nasledovných sekcií: sekcia
obchodu sopk (v rámci nej skupina pre chladenie
a klimatizáciu) s celoslovenskou pôsobnosťou pri
úrade sopk; sekcia hutníctva a služieb s hutníckou
produkciou sopk a sekcia sopk Lesy–Drevo–nábytok
s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v žilinskej
regionálnej komore sopk.

Sekcia logistiky a zasielateľstva
sekcia logistiky a zasielateľstva v spolupráci so
zväzom logistiky a zasielateľstva sr zorganizovala
odbornú konferenciu, ktorá sa konala
9. novembra 2017 v šamoríne – čilistove.
Témami konferencie boli: Logistické premostenie
globálneho obchodu; poistenie rizík v logistike;
nedostatok vhodných parkovísk pre nákladné
vozidlá v Európskej únii z hľadiska pravidelného
týždenného odpočinku a rizika krádeží zásielok;
prístav Gdynia, Gdańsk; Možnosti poistenia rizika
„fantómového dopravcu“; nové požiadavky na
prepravu lítiových batérií podľa medzinárodných
predpisov na prepravu nebezpečných vecí
a nové technické podmienky pre povoľovacie
konanie nadmerných a nadrozmerných prepráv
v slovenskej republike.

Sekcia bánk a poisťovní
v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
sekcia participovala na odbornej konferencii
Financie a riziko a na seminári k problematike
bankovníctva v Európskej únii a súvisiacich otázok,
ktorý sa realizoval v spolupráci s Medzinárodnou
obchodnou komorou.

Sekcia energetiky
sekcia zabezpečila a podporila účasť svojich členov
na seminároch a zároveň pripravovala pripomienky
k legislatíve. jej členovia sa tiež zúčastňovali na
rozporových konaniach na úrso.

Sekcia veľtrhov a výstav
činnosť sekcie vychádzala zo schváleného plánu
na rok 2017. členovia sekcie spracovali podklady
na vydanie katalógu veľtrhov a výstav v slovenskej
republike v roku 2018.

v roku 2017 sa uskutočnilo stretnutie členov sekcie
s novým predsedom úrso, kde sa nastavila budúca
spolupráca.

Sekcia výskumu a vývoja

Sekcia obchodu

sekcia výskumu a vývoja plnila úlohy, ktoré si
stanovila v pláne aktivít na rok 2017. pokračovala
v spolupráci so združením výskumných organizácií
neziskového sektora.

sekcia obchodu a v rámci nej skupina pre chladenie
a klimatizáciu plnila úlohy vyplývajúce z plánu
činnosti na rok 2017. predkladala stanoviská
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Sekcia dodávateľov investičných celkov

módy a obuvi sTyL – kaBo v Brne.
na 49. ročníku, ktorý sa uskutočnil 18. – 20. februára
2017, v spoločnej expozícii sopk na ploche 49 m²
spolu s Trenčianskou regionálnou komorou sopk
vystavovali dvaja členovia sekcie: agnesa schillerová
– praktikmóda žilina a Mária stančíková – Maja
Móda čadca. na jubilejnom 50. ročníku v termíne
19. – 21. augusta 2017 sa prezentovali tri firmy na
ploche 49 m². v rámci vzdelávacích aktivít boli
v sledovanom období členom ponúknuté
odborné semináre: starostlivosť o pracovné
prostriedky, Colné právo Európskej únie
a slovenskej republiky, Elektronické schránky
v zmysle zákona o e-Governmente, Leadership 2.0,
ako uplatniť daňový odpočet na vedu a výskum
a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke
roka 2017.

v priebehu roka 2017 sekcia získavala od členov
pripomienky k legislatívno-právnym predpisom,
ktoré členovia posielali na úrad sopk. sekcia
poskytovala informačný servis a venovala sa tiež
vzdelávacej činnosti organizovaním seminárov
ako si uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj,
prezentujeme s radosťou a úsmevom, Colné právo
Európskej únie a slovenskej republiky, Elektronické
schránky v zmysle zákona o e-Governmente,
LEaDErsHIp 2.0, povinnosti mzdovej účtovníčky
pri uzávierke roka 2017.
Informačný tok medzi členmi sekcie zabezpečoval
tajomník sekcie. členské irmy sa zúčastnili buď
priamo, alebo boli zastupované na kooperačnom
podujatí Matchmaking Event na veľtrhu Fakuma 2017
vo Friedrichshafene v nemecku.

členským irmám boli tiež priebežne poskytované
služby – informačný servis, výbery z databáz a ďalších
zdrojov sopk, informácie o výzvach zo štrukturálnych
fondov v rámci programového obdobia 2014 – 2020,
ako aj o predkladaných zákonoch a legislatívnych
zmenách.

Sekcia výrobných strojov a náradia
Firmám združeným v sekcii tajomník sekcie
pravidelne posielal návrhy zákonov na
pripomienkovanie, irmy tiež v roku 2017 dostávali
informačný servis z databázy sopk, abonentskej
služby a iných zdrojov, ako sú relevantné ponuky na
spoluprácu, dodávky zariadení, služieb a informácie
a dopyty z veľtrhov a výstav. o významných aktivitách
sekcie a členoch sekcie boli zverejňované informácie
v komorovom mesačníku obchod priemysel
Hospodárstvo.

o akciách boli členovia informovaní e-mailom,
listovými zásielkami, prostredníctvom webovej
stránky, E-mail spravodaja Trenčianskej regionálnej
komory sopk, ako aj mesačníka sopk obchod
priemysel Hospodárstvo.

agropotravinárska sekcia

sekcia sa tiež venovala vzdelávacej činnosti a pre
jej členov boli usporiadané odborné semináre:
ako si uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj,
starostlivosť o pracovné prostriedky, prezentujeme
s radosťou a úsmevom, Colné právo Európskej únie
a slovenskej republiky, predajné zručnosti,
Elektronické schránky v zmysle zákona
o e-Governmente, Colná problematika pre logistiku
– získajte potrebný prehľad, povinnosti mzdovej
účtovníčky pri uzávierke roka 2017.

• zastupovala a koordinovala členov sekcie

v oblasti ich podnikateľskej činnosti, v spolupráci
so štátnou sférou, ďalšími relevantnými inštitúciami
vypracovávala a predkladala materiály, stanoviská
k príslušným návrhom zákonov a ďalším všeobecne
záväzným právnym normám v záujme ich účinného
pôsobenia

• propagovala agropotravinársku sekciu cez

odborný branžový časopis za účelom zviditeľnenia
činnosti sekcie a tiež samotných členov
sekcie v časopise „IsMC – potravinárstvo
a Gastronómia sr“

v rámci spolupráce so slovenským plastikárskym
klastrom sa členské irmy zúčastnili buď priamo,
alebo boli zastupované na podnikateľskej misii na
veľtrhu Fakuma 2017 vo Friedrichshafene v nemecku.

• účasť členov na konferencii očakávaný vývoj

Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

slovenskej ekonomiky v roku 2017

pracuje pri Trenčianskej regionálnej komore sopk od
roku 1997. k 31. decembru 2017 mala 20 členov.

• pracovné stretnutie členov výboru

Hlavnou aktivitou sekcie v roku 2017 bola už tradične
organizácia účasti na medzinárodných veľtrhoch

• účasť členov na medzinárodnej konferencii

agropotravinárskej sekcie – 18. 5. 2017

aGroproGrEss 2017 – 21. 11. 2017
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Elektrotechnická sekcia

•

• konsolidovanie sektora, deinovanie vízie

Sekcia odpadového hospodárstva

• uskutočnilo sa stretnutie členov výkonného výboru

Cieľom sekcie je podpora a ochrana svojich členov,
podieľanie sa na príprave všeobecne záväzných
právnych predpisov a opatrení v danej oblasti,
nadväzovanie a rozvíjanie obchodných kontaktov
s obchodnými komorami a podobnými inštitúciami
v tuzemsku a zahraničí (organizovanie hospodárskych
a obchodných misií a delegácií), zabezpečovanie
propagácie svojich členov v tuzemsku a v zahraničí
vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch, organizovanie
vzdelávacej činnosti.

a potreby sektora na základe existujúcich
a dostupných analýz

• vypracovanie a predkladanie materiálov

v spolupráci so štátnou sférou a ďalšími
relevantnými inštitúciami, stanoviská k príslušným
návrhom zákonov a ďalším všeobecne záväzným
právnym normám, zastupovanie a koordinovanie
členov sekcie v oblasti ich podnikateľskej činnosti

• návštevy iriem z daného sektora za účelom

• sekcia pripomienkovala návrhy noviel vyhlášok

rozšírenia členskej základne sekcie a tiež v záujme
koordinácie riešenia problémov v danej oblasti

k zákonu o odpadoch a zúčastnila sa rozporového
konania na ministerstve životného prostredia
k uvedeným návrhom noviel

Sekcia cestnej dopravy
členovia sekcie cestnej dopravy dostali v roku 2017
ponuku zúčastniť sa na seminári poriadanom sekciou
logistiky a zasielateľstva, ponuku zúčastniť sa na
odbornom podujatí, ktoré sa pripravovalo na rok
2018 v spolupráci s obchodným radcom sr
v poľsku, a oslovení boli aj v súvislosti s prieskumom
zameraným na zistenie, aká je pre slovenských
dopravcov konkurencia v poľsku. Bohužiaľ, odozva
bola slabá.

• účasť na Dňoch odpadového hospodárstva
• Informačný seminár o aktuálnych povinnostiach
podnikateľov z pohľadu rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k obalom
a neobalovým výrobkom a navrhované zmeny
od 1. januára 2018

Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania

prioritou sekcie je pripomienkovať legislatívu
v prospech cestných dopravcov v spolupráci s sopk.

• pripomienkovanie zákonov a vyhlášok o odbornom
vzdelávaní

Sekcia výrobcov obranného priemyslu SR

•

stretnutie členov výkonného výboru a následne
stretnutie členov sekcie, oboznámenie sa s plánom
sekcie na rok 2017

•

sekcia zastupovala a koordinovala svojich členov
v oblasti ich podnikateľskej činnosti, vypracovala
a predkladala materiály, v spolupráci so štátnou
sférou, ďalšími relevantnými inštitúciami,
stanoviská k príslušným návrhom zákonov a ďalším
všeobecne záväzným právnym normám v záujme
ich účinného pôsobenia

•

•

sekcia vytvárala aktivity smerujúce k vzniku možnej
legislatívnej iniciatívy

• koordinácia a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave

• Delegovanie zástupcov na maturitné skúšky pre
odbory patriace pod vecnú pôsobnosť sopk

• Delegovanie zástupcov na záverečné skúšky pre
odbory patriace pod vecnú pôsobnosť sopk

• organizovanie prípravy a realizácie maturitných
skúšok na soš za účasti sopk

• organizovanie prípravy a realizácie záverečných

sekcia pripomienkovala:
Lp/2017/213 zabezpečenie projektov – Bojové
obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo
viacúčelové taktické vozidlo 4x4
n zákon o metrológii Lp/2017/369 zb.
n

skúšok na soš za účasti sopk

• po určení kritérií udeľovanie „osvedčení sopk“

absolventom soš – členov sopk, ktorí získali výučný
list alebo maturitné vysvedčenie s výučným listom

sekcia spolupracovala s ostatnými sekciami
sopk na zlepšení všeobecného podnikateľského
prostredia

• prezentácia členov v mesačníku sopk obchod
priemysel Hospodárstvo
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• spolupráca so štátnou správou, samosprávou,

• predkladanie stanovísk k príslušným návrhom

• spolupráca na projekte Duálne vzdelávanie

Sekcia životného prostredia

zamestnávateľmi, zväzmi, atď. v záujme
koordinácie odborného vzdelávania a prípravy
s trhom práce

zákonov a iným všeobecným záväzným právnym
normám v záujme ich účinného pôsobenia, hlavne
v oblasti banskej činnosti a prieskumu ložísk.

zorganizovala seminár na tému „Evidencia odpadov
v hospodárskych subjektoch a podávanie hlásení
v odpadovom hospodárstve za rok 2016“.

a zvýšenie atraktivity a kvality odborného
vzdelávania a prípravy

• aktívna účasť na pracovných stretnutiach

sekcia životného prostredia sopk ukončila svoju
činnosť v prvom polroku 2017. v ďalších aktivitách so
zameraním na životné prostredie bude pokračovať
sekcia odpadového hospodárstva sopk.

krajskej rady pre odborné vzdelávanie, na územnej
školskej rade, výbore sopk pre vzdelávanie, na
ústrednej maturitnej komisii, sektorovej rade
strojárstvo I a strojárstvo II, vzdelávacej komisie
zap sr, rady vlády pre odborné vzdelávanie
a prípravu, atď.

• realizácia XIII. ročníka celoslovenskej súťaže

odborných vedomostí a praktických zručností
žiakov soš v oblasti:
n strojárstvo – soš strojnícka, považská Bystrica,
1. – 2. 6. 2017
n elektrotechnika – soš elektrotechnická, žilina,
6. – 7. 12. 2017
n obchodná akadémia – spojená škola, Tvrdošín,
12. – 13. 12. 2017

• podpora súťaže žiakov pre oblasť stavebníctva –
soš stavebná, žilina, 11. – 12. 10. 2017

• odborný seminár Elektronické schránky právnických
osôb – pre školy, 23. 2. 2017, žilinská regionálna
komora sopk

• odborný seminár Duálne vzdelávanie I, 29. 6. 2017,
žilinská regionálna komora sopk

• odborný seminár Duálne vzdelávanie II, 13. 9. 2017,
žilinská regionálna komora sopk

• účasť na veľtrhu práce job Expo a Mladý tvorca
v nitre, 27. 4. 2017

• účasť na konferencii „Inovačný rozvoj regiónov
v žilinskom samosprávnom kraji“, 16. 5. 2017

• aktualizácia katalógu členov sekcie odborného,
ďalšieho a celoživotného vzdelávania sopk.

Sekcia nerudných surovín

• poskytovanie konzultačno-poradenských služieb
• propagácia členov sekcie na obchodných misiách
do/zo zahraničia
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sekcie sopk v roku 2017
tajomník sekcie

telefón

Pracovisko SOPk

Sekcia bánk a poisťovní

Ing. andrej zaťko, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
poštová banka, a.s., Bratislava

Ing. viliam Gonda

02/6241 0147

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia obchodu

Ing. adrián Ďurček
TErno slovensko, s.d., Bratislava

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6720 2615

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia obchodu – Skupina pre chladenie
a klimatizáciu

doc.Ing. peter Tomlein, phD., tajomník, slovenský zväz
pre chladiacu a klimatizačnú techniku, rovinka

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6720 2615

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia energetiky

Ing. ondrej studenec, podpredseda sekcie
vzťahy s regulačným prostredím, slovnaft, a.s., Bratislava

Ing. viliam Gonda

02/6241 0147

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia logistiky a zasielateľstva

Ing. František komora, prezident
zväz logistiky a zasielateľstva sr, Bratislava

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6720 2615

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia cestovného ruchu

juDr. juraj pivovárči, generálny riaditeľ
TaTraTour slovakia, s. r. o., Bratislava

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6720 2615

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia veľtrhov a výstav

juDr. Mário Dinga, riaditeľ
agrokomplex nároDné výsTavIsko, štátny podnik, nitra

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6241 0147

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia výskumu a vývoja

Ing. peter klamo, riaditeľ
výskumný ústav zváračský pI sr, Bratislava

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6720 2615

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia nerudných surovín

Ing. Martin Dováľ, riaditeľ
Ipeľské tehelne, a. s., Lučenec

Ing. Marína spírová, phD.

048/4125 633

rk sopk Banská Bystrica
nám. š. Moysesa 4
974 01 Banská Bystrica

Sekcia dodávateľov
investičných celkov

Ing. ján kukučka, konateľ
altia s. r. o. Levice

Martin plško

032/6520 035

rk sopk Trenčín
jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

stanislav šuška, riaditeľ, člen výkonného výboru sekcie
Das, s.r.o., Makov

Ing. ľudovít Mičuda

032/6525 275

rk sopk Trenčín
jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Sekcia výrobných strojov a náradia

Ing. jozef Guspan, špecialista marketingu
zTs výskumno-vývojový ústav košice, a. s., košice

Martin plško

032/6520 035

rk sopk Trenčín
jilemnického 2 , 911 01 Trenčín

Elektrotechnická sekcia

Ing. jaroslav juriga, koordinátor pre vonkajšie vzťahy
saMsunG Electronics slovakia, s. r. o., Galanta

Ing. natália štrbíková

033/5512 745

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

agro-potravinárska sekcia

Ing. Dušan janíček, prokurista
slovenské cukrovary, s. r. o., sereď

Ing. Eva Tománková

033/5512 588

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

Sekcia cestnej dopravy

ján jurica, konateľ
jaas, s. r. o., senica

Mgr. peter kovář

033/5512 744

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

Sekcia pre životné prostredie

Ing. ján stano, majiteľ
InG. ján sTano-EkokarT prešov

Ing. František kupčiha

051/7599 951

rk sopk prešov
vajanského 10, 080 01 prešov

Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania

Ing. rudolf Michalec, riaditeľ
Dopravná akadémia, žilina

Mgr. anna Cabajová

041/7235 103
041/7235 655

rk sopk žilina
Hálkova 31, 010 01 žilina

Sekcia LESy – DREVO – nÁbytOk

Ing. Miroslav Bariak, konateľ, predseda sekcie
Drevoindustria sM, s.r.o., žilina

jozef štrbák

041/7235 103

rk sopk žilina
Hálkova 31, 010 01 žilina

Sekcia hutníctva a služieb
s hutníckou produkciou

Ing. karol pullmann, vedúci odd. prekladu feromateriálov
slovenská plavba a prístavy, a. s., Bratislava

Ing. róbert vydra

041/7235 102

rk sopk žilina
Hálkova 31, 010 01 žilina

Sekcia výrobcov obranného priemyslu
Slovenskej republiky SOPk

juDr. Martin Dušanič, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Letecké opravovne Trenčín

Ing. Eva Tománková

033/5512 588

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava

Sekcia odpadového hospodárstva

rnDr. Michal sebíňa, phD.
naTur-paCk, a.s., Bratislava

Mgr. Daniela Grznárik

02/4829 1297

rk sopk Bratislava
jašíkova 6, 826 73 Bratislava

l Aktualizované: 8.1.2018 l 12. 10. 2017 Predstavenstvo a Dozorná rada zrušili Sekciu obchodu s celoslovenskou pôsobnosťou (v rámci nej Skupinu pre chladenie a klimatizáciu) pri Úrade SOPK l 20. 6. 2017 Predstavenstvo SOPK zrušilo Sekciu pre životné prostredie s celoslovenskou pôsobnosťou pri Prešovskej RK SOPK l 12. 10. 2017
Predstavenstvo a Dozorná rada zrušili Sekciu Lesy-Drevo-Nábytok s celoslovenskou pôsobnosťou pri Žilinskej RK SOPK l 12. 10. 2017 Predstavenstvo a Dozorná rada zrušili Sekciu hutníctva a služieb s hutníckou produkciou s celoslovenskou pôsobnosťou pri Žilinskej RK SOPK l 12. 10. 2017 Predstavenstvo a Dozorná rada schválili zriadenie
Sekcie odpadového hospodárstva s celoslovenskou pôsobnosťou pri Bratislavskej RK SOPK
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Predseda sekcie

Tabuľka č. 16
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nÁzOV SEkciE

slovenská obchodná a priemyselná komora

V. ROzhODcOVSký SÚD SOPk
rozhodcovský súd slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory (rs sopk) v hodnotenom
období rozhodoval spory majetkovej povahy
vzniknuté z vnútroštátnych a medzinárodných
obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov
na základe platne uzavretých rozhodcovských
doložiek, resp. rozhodcovských zmlúv, v súlade
s internými predpismi tunajšieho súdu a zákona
č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších noviel
a súvisiacich predpisov.

Predsedníctvo Rozhodcovského súdu SOPK
zasadalo v uplynulom roku 3-krát v riadnom
zasadaní a 1-krát v mimoriadnom zasadaní,
ktorého predmetom bola námietka nepríslušnosti
tunajšieho súdu a senátu.
V oblasti medzinárodnej spolupráce sa
Rozhodcovský súd SOPK naďalej zúčastňuje
na zasadaniach Európskej arbitrážnej skupiny
Medzinárodného rozhodcovského súdu
Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.
Zároveň sa zúčastňuje na plenárnych zasadaniach
Medzinárodného rozhodcovského súdu v Paríži ako
člen, a to prostredníctvom svojich funkcionárov.
Súd ďalej konštatuje, že i v uplynulom období
sa rozhodcovia tunajšieho súdu podieľali
na rozhodovacej činnosti Medzinárodného
rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej
komory v Paríži jednak v prípadoch, kde aspoň
jeden z účastníkov konania má domicil v Slovenskej
republike, ale v uplynulom období i v kauzách,
kde obaja účastníci majú domicil mimo teritória
Slovenskej republiky.

V súlade s ust. § 12 ods. 6 zákona č. 244/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov súd uvádza, že
v roku 2017 bolo začatých 115 nových konaní,
ukončených bolo 136 konaní (zahrnuté sú aj konania
napadnuté v roku 2016, ale ukončené v roku 2017),
prebiehajúcich konaní je 42 (ide o konania, ktoré sa
zároveň prelínajú do nasledujúceho kalendárneho
roka). Predmetom sporov bolo vo väčšine prípadov
neuhradenie finančných čiastok z faktúr za
prevzatý tovar, resp. vykonané služby, neuhradenie
pohľadávok vyplývajúcich z leasingových zmlúv,
pohľadávky vyplývajúce z uplatnených úrokov
z omeškania, zmluvné pokuty a pod. Mierne sa
znížil počet vydaných uznesení o nariadení
predbežného opatrenia, stále pretrváva žiadosť
účastníkov konania, aby bol v rámci dokazovania
nariadený znalecký posudok.
Za zmienku stojí skutočnosť, že na tunajší súd sú
podávané žaloby, kde v súlade s obsahom príslušnej
rozhodcovskej doložky je Rozhodcovský súd SOPK
súdom tretej krajiny – ani jeden z účastníkov
konania nemá domicil na území Slovenskej
republiky. A to je potrebné veľmi pozitívne hodnotiť.
Hodnotené obdobie sa vyznačuje množstvom žalôb
rozhodovaných jediným rozhodcom a zároveň iba
na základe písomností. Z dôvodu rýchleho priebehu
predmetného rozhodcovského konania túto
skutočnosť treba hodnotiť pozitívne, avšak nemožno
opomenúť skutočnosť, že práve v tomto druhu
podaných žalôb je veľmi častým javom menšia
dôslednosť účastníkov konania pri predkladaní
dokladov, na základe ktorých má rozhodovanie
v danej veci písomne prebehnúť.
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PRÍLOhy
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV SLOVEnSkEj
ObchODnEj a PRiEmySELnEj kOmORy
k 31. 12. 2017
Región banSkÁ byStRica
AnTALIč pavol, Ing., MBa
Gažúr roman, Ing.
HorváTH vladimír, Ing.
krIváŇ július, Ing.
MaCEková jaroslava, Ing.
MarkovIč jaromír, Ing., phD.
MužILa vladimír, Ing.
sCHaLLEr roland, Ing.
TÓTHová Beata, rnDr.
vILIM ján, Ing.
vranská viktória, Ing.

konateľ, EXIMa, spol. s r.o., Banská Bystrica
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ, slovenské magnezitové
závody, akciová spoločnosť, jelšava, v skratke sMz, a.s. jelšava
konateľ, küster – automobilová technika spol. s r.o., vlkanová
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva, železiarne podbrezová a.s.,
podbrezová
členka predstavenstva a výkonná riaditeľka, sLz nova a.s., Hnúšťa
generálny riaditeľ, slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
podpredseda predstavenstva a riaditeľ, aGro Cs slovakia, a.s.,
Lučenec
podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Letisko sliač, a.s., sliač
riaditeľka školy, súkromná stredná odborná škola technická,
žiar nad Hronom
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ, žIaroMaT a.s., kalinovo
konateľka a obchodná riaditeľka, aDrIan Group s.r.o.,
Banská Bystrica

Región bRatiSLaVa
BakEš vladimír, Ing.
BérEš Imrich, Ing.
CsoLLár Gabriel, Ing.
ĎurčEk adrián, Ing.
junas Igor, Ing.
kEkETI Dušan, Ing.

kEsTLEr vladimír, Ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
koopEraTIva poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group, Bratislava
predseda predstavenstva, prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva, Coop jednota slovensko,
spotrebné družstvo, Bratislava
konateľ, súkromná spojená škola CaMBrIDGE InTErnaTIonaL
sCHooL, Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, kerametal,
akciová spoločnosť, Bratislava
generálny riaditeľ a predseda rady banky EXIMBanky sr,
Exportno-importná banka slovenskej republiky,
skrátene EXIMBanka sr, Bratislava
(ukončený mandát k 15. 11. 2017)
predseda predstavenstva, oMnIa HoLDInG, sE, organizačná zložka,
Bratislava
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KLAMO Peter, Ing.
kovačIč pavol, Ing.
LukEš peter, Ing.
MICHaLík Boris, Ing.
pIvovárčI juraj, juDr.
sLEzák vladimír, Ing.
šMaTLík juraj, Ing.
Tkáč jozef, Ing.
vaškovIč Ladislav, Ing., Csc.
vILáGI oszkár, juDr.
vIzváry František, Ing.
zaťko andrej, Ing.
*zELIzŇáková Ivana, Mgr.

zEMková zita, Ing.

generálny riaditeľ, výskumný ústav zváračský
– priemyselný inštitút sr, z. z. p. o., Bratislava
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, I.D.C. Holding, a.s.,
Bratislava
predseda dozornej rady, DITEC, a.s., Bratislava
vedúci odborného útvaru sr, voLksWaGEn sLovakIa, a.s., Bratislava
konateľ a riaditeľ, TaTraTour slovakia, s.r.o., piešťany
generálny riaditeľ, siemens s.r.o., Bratislava
predseda predstavenstva, BEz TransForMáTory, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva a prezident, j & T FInanCE Group sE,
organizačná zložka, Bratislava
riaditeľ, krištáľové krídlo s.r.o., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, sLovnaFT, a.s.,
Bratislava
predseda predstavenstva, akida Construct, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, poštová banka, a.s.,
Bratislava
členka predstavenstva, slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Bratislava
(ukončený mandát k 26. 4. 2017)
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka,
oTp Banka slovensko, a.s., Bratislava

* K 26. 4. 2017 zanikol mandát Ing. Ivane Zelizňákovej. Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK dňa 12. 10. 2017
schválili návrh na kooptáciu Ing. Rudolfa Slezáka, podpredsedu predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., za delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK. Návrh na kooptáciu bude predložený na rokovanie
Zhromaždenia delegátov SOPK v apríli 2018.

Región kOŠicE
BíLEk ján, juDr. Ing.
Cap Igor, juDr., MBa
DoLný Milan, Ing.
*DraBIk Ladislav, Ing., phD.
FILIp Ladislav, Ing.
jEzný jaromír, Ing., phD.

kErEkEš ján, Ing.
kLEInová Mária, Ing. arch.
MELICHárEk Marián, juDr.
pErHáč jozef, Ing., phD.

poradca, kIMEX Group s.r.o., košice
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
WaGon sLovakIa košICE, a.s., košice
poradca, HoLDInG, a.s., krompachy
predseda predstavenstva kolonial košice, a.s., košice
(ukončený mandát k 31. 7. 2017)
manažér predaja nn (programu nízkeho napätia), sEz krompachy a.s.,
krompachy
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
zTs výskumno-vývojový ústav košice, a.s.,
v skratke: zTs vvú košICE a.s., košice
konateľ, kErEX s.r.o., Michalovce
konateľka, spIš-vIEW-TraDInG, spol. s r. o., v skratke: svT, s. r. o.,
spišská nová ves
podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, sTaBILITa, d.d.s., a.s.
košice
člen predstavenstva a riaditeľ, zInkoza, a.s., krompachy

* Ing. Ladislav Drabik odstúpil z funkcie predsedu Predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK k 31. 7. 2017
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Región nitRa
BuDAy ľubomír, Ing.
GáL jozef
HrDLík Milan, Ing., Csc.
kováCs Tibor, Ing.
MIHÓk peter, doc. Ing., Csc.
onDrEjka viliam
oravEC Milan, Ing., Csc.
pašTIka Martin, Ing., MBa
soLčIansky ján, Ing.
švEC ľubomír, Ing.
vIšŇovský peter, Ing.

majiteľ, Ing. ľubomír Buday GEko, nitra
generálny riaditeľ, MICroCoMp – Computersystém, s.r.o., nitra
generálny riaditeľ, aMI spol. s r.o., nové zámky
riaditeľ, MICroWELL, spol. s r.o., šaľa
podpredseda Dozornej rady, HEInEkEn slovensko, a. s., Hurbanovo
generálny riaditeľ, vion, a.s., zlaté Moravce
konateľ, aMo - plus, s.r.o., Topoľčany
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
sLovEnské EnErGETICké sTrojárnE a.s., v skratke sEs a.s., Tlmače
riaditeľ, soš polytechnická, zlaté Moravce
generálny manažér, švEC a spoL, s.r.o., vráble
predseda predstavenstva a riaditeľ, pasTorkaLT a.s., nové zámky

Región PREŠOV
BIDovský anton, juDr.
*čop vladimír, prof. Ing., Drsc.
HroBák jozef, juDr.
karaFFa Miloslav, Ing.
LanG peter, Ing.
LIpovská Eva, Ing.
MIkuLáková Monika, Ing.
oLEjár ľubomír, Ing.
TELEnsky jan, Bc.h.c.
**vaľko jozef, Ing.
výrosTko Miroslav, Ing.
zIMa juraj, Ing.

predseda predstavenstva, Hotel DukLa, a.s. prešov
predseda rady pre TIr, spInEa, s.r.o., prešov
(ukončený mandát 19. 4. 2017)
prokurista, sIGnuM, a.s. popraD
konateľ, ELCoM, spoločnosť s ručením obmedzeným, prešov
vedúci závodu a prokurista spoločnosti,
FTE automotive slovakia s.r.o., prešov
riaditeľka spoločnosti, oDEva, spol. s r.o. Lipany
výkonná riaditeľka, ForMa pLasT, k.s., snina
konateľ, GoHr, s.r.o., veľký šariš
predseda dozornej rady, aQuapark poprad, s.r.o., poprad
konateľ, poLyForM, s.r.o., podolínec
(začiatok mandátu 17. 5. 2017)
predseda predstavenstva, applied Meters, a.s., prešov
riaditeľ, zIMLET, spol. s r.o., stará ľubovňa

* prof. Vladimír Čop zomrel 19. 4. 2017
** Ing. Jozef Vaľko nastúpil ako prvý náhradník na uvoľnený mandát po prof. Vladimírovi Čopovi

Región tREnčÍn
BarBorka jozef, Mgr.
BarCík anton, Dipl. Ing.
BraTko štefan, Ing.
BuDay jozef, doc. Ing., Csc.
Duroška Milan, Ing.
FranCL ľudovít, Ing., phD.
HoMoLa július, Ing.
pauLEn Boris, Dipl. Ing., phD.
pECHa ľubomír, Ing.
šEDIvý jaroslav, Ing.
vanková Eva, Ing.

riaditeľ, soš Handlová
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
považská cementáreň, a.s. Ladce
predseda predstavenstva, EXpo CEnTEr a.s. Trenčín
generálny riaditeľ, Evpú a.s. nová Dubnica
riaditeľ, soš stará Turá
generálny riaditeľ, psL, a.s., považská Bystrica
splnomocnený k zastupovaniu spoločnosti Elster, Elster s.r.o.,
stará Turá
generálny riaditeľ, strojstav CM s.r.o., nové Mesto nad váhom
výkonný riaditeľ, rona, a.s., Lednické rovne
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Danfoss power solutions a.s., považská Bystrica
prokuristka a inančná riaditeľka, vETropaCk nEMšová s.r.o., nemšová
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VRTEL Vladimír, Ing.
zajíC jan, Ing.

generálny riaditeľ a člen predstavenstva, TrEns sk, a.s., Trenčín
konateľ a riaditeľ pre inancie a controlling,
Continental Matador rubber, s.r.o., púchov

Región tRnaVa
BrHEL jozef, Ing.
GaBrIEL ján, Ing.
HaLaBrín peter, Ing.
CHovan vladimír, Ing.
kováč Marián
LIška peter, Ing.
pavLovIč vít, Ing.
pEkár Tomáš, Ing., MBa
pETErka jozef, prof. Dr. Ing.
WÖLLnEr Miroslav, Ing., MBa

predseda predstavenstva, paTrIa InvEsT, a.s., Bratislava
obchodný zástupca, aGropo s.r.o., zvončín
generálny riaditeľ, naD-rEss spedit, s.r.o., senica
generálny riaditeľ, EuroGen spol. s r. o. prievaly
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Trnavská naD, a.s.,
Trnava
riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, vujE, a.s., Trnava
prezident spoločnosti, agroinal spol. s r. o. Hlohovec
riaditeľ marketingu a rozvoja obchodu,
GraFoBaL, akciová spoločnosť, skalica
dekan MTF sTu, slovenská technická univerzita v Bratislave,
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
konateľ, MEnErT spol. s r.o. šaľa

Región ŽiLina
BrŇák pavol, Ing.
DuDa richard, Ing., MBa
HaLuška Dušan, Ing.
HanzEL jaroslav, Ing.
CHaLupka vladimír
kLoCok vladimír, Ing.
kosToLný július, Ing.
kováč Igor, Ing., phD.
kuCHTa Dušan
kurIC štefan, Ing.
Líška ján, Ing.
MIHáLIk jozef, Ing., phD.
MICHaLEC rudolf, Ing.
MIškoLCI zdenek
oršuLIak ján, Ing.
paškuLIak róbert
soCHová Lujza, Ing.
šEBo Ladislav, Ing., Csc.
ToMan vladimír, Ing.
ToMEk Igor
vašanIč Milan, Ing., phD.

člen predstavenstva, slovena, a.s., žilina
CEo, HErn s.r.o., námestovo
manažér, aa++ s.r.o., čadca
poradca predstavenstva, stredoslovenská energetika, a.s., žilina
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Ds smith Turpak obaly, a.s., Martin
predseda predstavenstva, oFz, a.s., Istebné
predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, Martimex – holding,
akciová spoločnosť, Martin
predseda predstavenstva, generálny riaditeľ,
kInEX BEarInGs, a.s., Bytča
generálny riaditeľ, GeLiMa, a.s., Liptovský Mikuláš
generálny riaditeľ, Eltek s.r.o., Liptovský Hrádok
konzultant, Mondi sCp, a.s., ružomberok
predseda predstavenstva, panoráMa šporT HoTEL, a.s., žilina
riaditeľ, Dopravná akadémia, žilina
predseda predstavenstva, slovenské liečebné kúpele rajecké Teplice, a.s.,
rajecké Teplice
generálny riaditeľ, konateľ, avEX electronics, s.r.o., oravská Lesná
riaditeľ závodu, GGB slovakia s.r.o., sučany
konateľka, apIaGra s.r.o., zubrohlava
viceprezident pre stratégiu, Metsa Tissue slovakia s.r.o., žilina
konateľ, Miba sinter slovakia s.r.o., Dolný kubín
konateľ, riaditeľ, In-ECo, spol. s r.o., ružomberok
predseda predstavenstva, saror BrokEr, a.s., žilina
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PREDStaVEnStVO SLOVEnSkEj
ObchODnEj a PRiEmySELnEj kOmORy
k 31. 12. 2017
Predseda:
MIHÓK Peter, Dr. h. c. doc. Ing., CSc.
Podpredsedovia:
SLEZáK Vladimír, Ing.
kosToLný július, Ing.

Heineken Slovensko, a. s., Hurbanovo

karaFFa Miloslav, Ing.

generálny riaditeľ, siemens s.r.o., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Martimex – holding,
akciová spoločnosť, Martin
konateľ, ELCoM, spoločnosť s ručením obmedzeným, prešov

Generálny tajomník:
HrIvík Martin, Ing.

sopk Bratislava

členovia predstavenstva:
anTaLIč pavol, Ing., MBa
BrHEL jozef, Ing.
Cap Igor, juDr., MBa
CsoLLár Gabriel, Ing.
ĎurčEk adrián, Ing.
HaLuška Dušan, Ing.
LIška peter, Ing.
pECHa ľubomír, Ing.
vaškovIč Ladislav, Ing., Csc.
vILáGI oszkár, juDr.

konateľ, EXIMa, spol. s r.o., Banská Bystrica
predseda predstavenstva, paTrIa InvEsT, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
WaGon sLovakIa košICE, a.s., košice
predseda predstavenstva, Coop jednota slovensko,
spotrebné družstvo, Bratislava
konateľ, súkromná spojená škola CaMBrIDGE InTErnaTIonaL
sCHooL, Bratislava
manažér, aa++ s.r.o., čadca
riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, vujE, a.s., Trnava
výkonný riaditeľ, rona, a.s., Lednické rovne
riaditeľ, krištáľové krídlo s.r.o., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, sLovnaFT, a.s.,
Bratislava

PREDSTAVENSTVO TVORIA AJ 8 PREDSEDOVIA PREDSTAVENSTIEV
REGIONÁLNYCH KOMÔR SOPK:
(bb) krIváŇ július, Ing.
(ba) junas Igor, Ing.
*(kE) DraBIk Ladislav, Ing., phD.
*(kE) DoLný Milan, Ing., Csc.
(nR) onDrEjka viliam
(PO) oLEjár ľubomír, Ing.
(tn) pauLEn Boris, Dipl. Ing., phD.
(tt) GaBrIEL ján, Ing.
(za) vašanIč Milan, Ing., phD.

obchodný riaditeľ a člen predstavenstva, železiarne podbrezová a. s.,
podbrezová
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, kerametal,
akciová spoločnosť, Bratislava
predseda predstavenstva, kolonial košice, a.s., košice
(ukončený mandát k 31. 7. 2017)
poradca, HoLDInG a.s., Bratislava
generálny riaditeľ, vion, a. s., zlaté Moravce
konateľ, GoHr, s.r.o., veľký šariš
generálny riaditeľ, strojstav CM s. r. o., nové Mesto nad váhom
obchodný zástupca, aGropo s. r. o., zvončín
predseda predstavenstva, saror BrokEr, a.s., žilina

* Ing. Milan Dolný, podpredseda Košickej regionálnej komory SOPK, od 1. 8. 2017 nahradil po odstúpení z funkcie
predsedu predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK Ing. Ladislava Drabika (Kolonial Košice, a.s., predseda
predstavenstva), kým Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK vo februári 2018 zvolí nového predsedu
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DOzORnÁ RaDa SLOVEnSkEj ObchODnEj
a PRiEmySELnEj kOmORy k 31. 12. 2017
Predseda:
TKáč jozef, Ing.

Podpredsedníčka:
MaCEková jaroslava, Ing.
členovia:
BakEš vladimír, Ing.
GáL jozef
kEsTLEr vladimír, Ing.

predseda predstavenstva, j & T FInanCE Group sE,
organizačná zložka, Bratislava

členka predstavenstva a výkonná riaditeľka, sLz nova a.s., Hnúšťa

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
koopEraTIva poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group, Bratislava
generálny riaditeľ, MICroCoMp – Computersystém, s.r.o., nitra
predseda predstavenstva, oMnIa HoLDInG, sE, organizačná zložka,
Bratislava

PREDSEDnÍctVO ROzhODcOVSkéhO
SÚDu SOPk k 31. 12. 2017
Predseda:
kuBíčEk pavol, prof. juDr., Csc.

paneurópska vysoká škola, fakulta práva, Bratislava

Podpredseda:
kosCELanský peter, juDr.

advokát, ak nitra

členovia:
anTaLIč pavol, Ing., MBa
arEnDaCký peter, juDr.
BIčan jozef, juDr.
BorEC Tomáš, juDr.
DzIan ján, juDr.
FoGaš ľubomír, doc. juDr., Csc.
MIHoková Elena, juDr.
naGy ondrej, juDr.
vILáGI oszkár, Ing.

EXIMa, spol. s r. o., Banská Bystrica
(od 1. 7. 2017)
advokát, ak Bratislava
advokát, ak Trenčín
advokát, ak, Bratislava
advokát, ak, nové Mesto nad váhom
právnická fakulta uk, Bratislava
generálna tajomníčka rozhodcovského súdu sopk, Bratislava
advokát, ak, Bratislava
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, slovnaft, a. s., Bratislava
(do 30. 6. 2017)
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REGiOnÁLnE zhROmaŽDEnia DELEGÁtOV
a PREDStaVEnStVÁ REGiOnÁLnych
kOmôR SOPk k 31. 12. 2017
Región banSkÁ byStRica
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
Predseda predstavenstva:
krIváŇ július, Ing.

Podpredsedovia predstavenstva:
MužILa vladimír, Ing.
vranská viktória, Ing.
Ďalší členovia predstavenstva:
Bakajsa Martin, MEI
Dováľ Martin, Ing.
Gažúr roman, Ing.

železiarne podbrezová a.s. skrátene žp a.s., podbrezová,
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

aGro Cs slovakia, a.s., Lučenec,
podpredseda predstavenstva a riaditeľ
aDrIan Group s.r.o., Banská Bystrica, spoločníčka a konateľka

uHrovIčová zuzana, Mgr.
vILLIM ján, Ing.

knk zamac, výrobné družstvo, ľubietová, predseda družstva
IpEľské TEHELnE a.s., Lučenec, riaditeľ
slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, jelšava,
v skratke sMz, a.s. jelšava, jelšava, obchodný riaditeľ
küster – automobilová technika spol. s r.o., vlkanová, obchodný riaditeľ
ELBa, a.s., kremnica, predseda predstavenstva
Ta Triumph – adler slovakia s. r. o., Bratislava,
konateľ a obchodný riaditeľ
slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica, generálny riaditeľ
CBs spol. s r.o., kynceľová, konateľ a výkonný riaditeľ
Letisko sliač, a.s., sliač, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
sLovTHErMaE, kúpele Diamant Dudince, š.p., Dudince,
obchodno-ekonomický námestník
DEsIGn EnGInEErInG, a. s., Bratislava, obchodná riaditeľka
žiaromat a.s., kalinovo, ekonomický riaditeľ

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
spírová Marína, Ing.

Banskobystrická rk sopk, riaditeľka

HorváTH vladimír, Ing.
HrIC peter, Ing.
kornIET Miroslav, Ing.
MarkovIč jaromír, Ing., phD.
paprčka Milan
sCHaLLEr roland, Ing.
sITarčík vladimír, Ing.

Región bRatiSLaVa
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV:
aDaMko Daniel, Ing., phD.
BIELková Marta, Ing., Csc.
BoHáčEk štefan, Ing., phD.
DÖMény Felix, Ing.

stredná priemyselná škola elektrotechnická, k. adlera 5, Bratislava,
riaditeľ
ELCHEM sr, s.r.o., Bratislava, konateľka
výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava,
riaditeľ
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DRAGúŇ Miroslav, Ing.
FILIn juraj, Ing.
FIsCHEr Ivan, juDr., phD.
Franko andrej, Ing.
GBELský František, Ing.
Hanuska pavol, Ing.
Horák jozef, paedDr.
HorváTHová soňa, Ing.
HruBanová ľubomíra, Ing.
jančo vladimír, Ing.
junas Igor, Ing.
koLník peter, Mgr.
konšTIak pavol, Ing., Csc.
kovačIč Martin, Mgr.
kováčIková Iveta, Ing.
kozák štefan, Mgr. art.
kozMon Ladislav, Ing.
kuLLa Michal, Ing.
LETko anton, Ing., MBa
LupTák stanislav, Ing.
MICEnko Michal, Ing.
MIHáLIk július, Ing.
MICHaL Martin, Ing.
MIkuLa Miloslav, Ing.
oMELka jozef, Ing.
paLkovIč Miroslav, Ing.
pETrová adriana, juDr.
pIvovárčI juraj, juDr.
poLakovIč Miroslav, Ing.
raDa zdenek, Ing.
rázus rastislav, Ing.
saDLoŇ ján, paedDr.
sEMančík Dušan, Ing. arch., phD.
sénašI vladimír, Ing.
sIGETová Miriam, Mgr.
skyBa patrik, Mag. Iur.
sÜss jozef, Ing.
szaBÓ peter, Ing.
šaFránková Iveta, Ing.
šíp roman, Ing.
šTEFanovIč jozef, Ing.
šuMský Tibor, Ing.
vaLEnTa Michal, Ing.

REFLOW, spol. s r.o., Bratislava, konateľ
Goodwill publishing, s. r. o., Bratislava, konateľ
CELoX, spol. s r.o., viničné, prezident
GaLEnIT, s.r.o., Bratislava, riaditeľ
InTECH, spol. s r.o., Bratislava, výkonný riaditeľ
súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava,
generálny riaditeľ
stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb,
Farského 9, Bratislava, riaditeľ
sCHEnkEr, s.r.o., Bratislava, inančná riaditeľka a prokuristka
stredná odborná škola automobilová a podnikania,
kysucká 14, senec, riaditeľka
ELEkTroTECHnICké proDukTy, spol. s r.o., Bratislava, konateľ,
kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
asTor sLovakIa, s.r.o., Bratislava, konateľ
kon–raD, spol. s r.o., Bratislava, generálny riaditeľ
Ekos pLus s.r.o., Bratislava, konateľ
IzoLEX Bratislava, a.s., Bratislava, riaditeľka
CrEaTIvE pro s.r.o., Bratislava, predseda predstavenstva
ConsuLTarE, a. s., Bratislava, predseda predstavenstva
kuLLa sk, s.r.o., Bratislava, konateľ
EnErGoprojEkT sLovakIa a.s., nitra,
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
T r I T o n spol. s r.o., Bratislava, riaditeľ
MEGa & LoMan, s.r.o., Trenčín, generálny riaditeľ
DoprasTav EXporT s. r. o., Bratislava, konateľ
rEnoMIa, s.r.o., Bratislava, riaditeľ
CHéMIa – sErvIs, a. s., Bratislava, predseda predstavenstva
MICrosTEp-MIs, spol. s r.o., Bratislava, konateľ
InTEGrITy s.r.o., Bratislava, konateľ
METron s.r.o., Bratislava, majiteľka
TaTraTour slovakia, s.r.o., piešťany, konateľ a riaditeľ
sLovakoDaTa, a.s., Bratislava, generálny riaditeľ
stredná odborná škola technická, vranovská 4, Bratislava,
riaditeľ
IDops, družstvo, Bratislava, predseda predstavenstva
stredná odborná škola informačných technológií,
Hlinická 1, Bratislava, riaditeľ
aMIna, s.r.o., Bratislava, konateľ
stredná odborná škola elektrotechnická, rybničná 59, Bratislava,
riaditeľ
T.o.D. spol. s r.o., Bratislava, konateľka
koMunáLna poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group, Bratislava,
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
TayLLor & CoX slovensko, a. s., Bratislava,
predseda predstavenstva
BMB Leitner Bratislava, s.r.o., Bratislava, prokurista
stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava,
riaditeľka
stredná odborná škola polygraická, račianska, Bratislava,
riaditeľ
MILkInG, spol. s r.o., Bratislava, konateľ
optocon technologies s. r. o., Bratislava, inančný riaditeľ
unIvoLT – rEMaT s.r.o., pezinok, prokurista
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VALOVIč Ivan, Ing.
vozárová Darina
zvaLa Gabriel, phDr.

kovEX, výrobné družstvo, plavecký štvrtok,
podpredseda predstavenstva
sTEnDHaL, s.r.o., Bratislava, konateľka
skoM, spol. s r.o., Bratislava, konateľ

Predseda predstavenstva:
junas Igor, Ing.

kEraMETaL, akciová spoločnosť, Bratislava, generálny riaditeľ

Podpredsedovia predstavenstva:
konšTIak pavol, Ing., Csc.
BoHáčEk štefan, Ing., phD.

kon – raD, spol. s r.o., Bratislava, generálny riaditeľ
výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, generálny riaditeľ

Ďalší členovia predstavenstva:
MIHáLIk július, Ing.
HorváTHová soňa, Ing.
pIvovárčI juraj, juDr.
LETko anton, Ing., MBa
pETrová adriana, juDr.
skyBa patrick, Mag. Iur.

kuLLa Michal, Ing.
LupTák stanislav, Ing.

Doprastav Export & partner s.r.o., Bratislava, konateľ
sCHEnkEr s.r.o., Bratislava, inančná riaditeľka
TaTraTour slovakia, s.r.o., piešťany, generálny riaditeľ
EnErGoprojEkT slovakia a.s., nitra, generálny riaditeľ
METron s.r.o., Bratislava, generálna riaditeľka
koMunáLna poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group, Bratislava,
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
stredná priemyselná škola elektrotechnická,
karola adlera 5, Bratislava, riaditeľ
kuLLa sk, s.r.o., Bratislava, konateľ
T r I T o n spol. s r. o., Bratislava, riaditeľ

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
MajTán juraj, Ing.

Bratislavská rk sopk, riaditeľ

aDaMko Daniel, Ing., phD.

Región kOŠicE
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
Predseda predstavenstva:
DraBIk Ladislav, Ing., phD. MBa

Podpredsedovia predstavenstva:
*DoLný Milan, Ing.
Cap Igor, juDr., MBa
sMaržík Imrich, Ing.

Ďalší členovia predstavenstva:
anTaL Marek
BíLEk ján, Dr.h.c. juDr. Ing.
BuDIšová Marta, juDr.
EpErjEš jozef, Ing.
jEzný jaromír, Ing., phD.

kolonial košice, a.s., košice, predseda predstavenstva
(mandát ukončený k 31. 7. 2017)

HoLDInG, a.s., Bratislava, krompachy, splnomocnený zástupca
WaGon sLovakIa košICE, a.s., košice,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
sEz krompachy a.s., krompachy,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

GlobalLogic s.r.o., košice, manažér
kIMEX Group s.r.o. košice, poradca
MarBu s.r.o., košice, spoločníčka a konateľka
stredná odborná škola automobilová košice,
štatutárny zástupca a riaditeľ školy
zTs výskumno-vývojový ústav košice, a.s.,
/v skratke zTs vvú košICE a.s./, košice, predseda predstavenstva
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KEREKEš ján, Ing.
Lukáč Igor, Ing., MBa
MELICHárEk Marián, juDr.
MIčuDa rudolf, Ing.
pErHáč jozef, Ing., phD.
švIGár vladimír, juDr.
THoLT rudolf, Ing.
zEMančík alexander, Ing.

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
kočIová Monika, M.a

KEREX s.r.o., Michalovce, spoločník a konateľ
L and L TraDInG, spol. s r.o., košice, spoločník a konateľ
sTaBILITa, d.d.s., a.s., košice, podprededa predstavenstva
CWT Metal s.r.o., Brzotín, spoločník a konateľ
zInkoza, a.s., krompachy, podpredseda predstavenstva, riaditeľ
sLovakIa rEaL – Tour s.r.o., Malá Ida, spoločník
sLovrEs a.s. košice, podpredseda predstavenstva a konateľ
u. s. steel košice, s.r.o., košice,
riaditeľ globálneho marketingu a plánu

košická rk sopk, poverená riadením regionálnej komory

*DOLNÝ Milan, Ing. ako prvý podpredseda bol od 1. 8. 2017 poverený funkciou predsedu Predstavenstva Košickej
regionálnej komory SOPK, kým Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK vo februári 2018
zvolí nového predsedu
**Kooptovaný Predstavenstvom Košickej regionálnej komory SOPK na zasadnutí 1. 3. 2017:
HEJCMAN Thomas Jan, Dipl. Volksw.
Východoslovenská energetika a.s., Košice, predseda predstavenstva

Región nitRa
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
Predseda predstavenstva:
onDrEjka viliam

vion, a.s., zlaté Moravce, generálny riaditeľ

Podpredsedovia predstavenstva:
surovEC Milan, Ing.
FÖLDEsI jozef

nitrazdroj, a.s., nitra, generálny riaditeľ
IDo EET – Levické strojárne, s.r.o., Levice, konateľ

Ďalší členovia predstavenstva:
BáráŇ Milan, Ing.
DInGa Mário, juDr.
kazLov Igor, Ing.
kLEšTInEC ľudovít
korGo ján
kukura Branislav, Ing.
sLávIk Milan, Ing.
sTrašík Dušan, Ing.
šTEvčík pavel, Ing.
vaLEnT vojtech, Ing., MBa
zaLaBaI Tibor, Ing.

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
MasarIk Miroslav, Ing.

pLasTED, spol. s r.o., nové zámky, výrobno-technický riaditeľ
agrokomplex nároDné výsTavIsko,
štátny podnik, nitra, riaditeľ
opTIMa a.s., nitra, generálny riaditeľ
klevitrans – kombi group, s.r.o., štúrovo, riaditeľ
EnErGonET nITra, s.r.o., nitra, konateľ
Low & Bonar slovakia a.s., Ivanka pri nitre, výkonný riaditeľ
Heineken slovensko, a.s., Hurbanovo,
výrobno-technický riaditeľ
kaBELsCHLEpp – sysTEMTECHnIk, spol. s r.o.
v skratke ks – sysTEMTECHnIk, spol. s r.o., nové zámky, riaditeľ
s.T.s. nITra, spol. s r.o., nitra, riaditeľ
Duslo, a.s., šaľa, riaditeľ sBu organika
unIQa Group service Center slovakia, spol. s r.o., nitra,
konateľ

nitrianska rk sopk, riaditeľ
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Región PREŠOV
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
Predseda predstavenstva:
oLEjár ľubomír, Ing.

GoHr, s.r.o., veľký šariš, konateľ

Podpredsedovia predstavenstva:
HroBák jozef, juDr.
jaš František, Ing., Csc.

sIGnuM, a.s. popraD, poprad, prokurista
rEnojava s.r.o., prešov, riaditeľ

Ďalší členovia predstavenstva:
BIDovský anton, juDr.
BoDnár vojtech, Ing.
FoľTová Dana, phDr.
jEšková Gabriela, Ing.
kožár slavomír, Ing.
LanG peter, Ing., MBa
ľaCH Martin, Ing.
pLoskoŇ štefan, Ing.
ToMko Daniel, Ing.
váMošI vladimír, Ing.

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
vIrčíková Helena, Ing.

Hotel DukLa, a.s. prešov, prešov, predseda predstavenstva
TaTraLIFT a.s., kežmarok, predseda predstavenstva
spInEa, s.r.o., prešov, personálna riaditeľka
(mandát ukončený k 30. 11. 2017)
BWG k.s., prešov, riaditeľka
stredná priemyselná škola elektrotechnická, prešov, riaditeľ
FTE automotive slovakia s.r.o., prešov, prokurista
TErICHEM, Terichem Tervakoski, a.s., svit, člen predstavenstva
pLoskon aT, s.r.o., prešov, konateľ
ToMark, s.r.o., prešov, generálny riaditeľ
vukov EXTra, a.s., prešov,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
(mandát ukončený k 30. 11. 2017)

prešovská rk sopk, riaditeľka

Región tREnčÍn
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
Predseda predstavenstva:
pauLEn Boris, Ing., phD.

strojstav CM s. r. o., nové Mesto nad váhom, generálny riaditeľ

Podpredsedovia predstavenstva:
DoBIáš Emil, Ing.
HoMoLa július, Ing.
kašuBa jozef, Ing.

EXpo CEnTEr a. s., Trenčín
Elster s. r. o., stará Turá
EBona, s.r.o., žilina, konateľ

Ďalší členovia predstavenstva:
BarBorka jozef, Mgr.
Eľko ján, Ing.
HajDík Dušan, Ing.
janíčEk július, Ing.
MarkovIč ondrej, MBa
MIkuLáš pavel, Ing. rnDr.
pLačko Bohuslav, Ing.

stredná odborná škola, Handlová, riaditeľ
MoTosaM, a.s., Myjava, riaditeľ
HF najus, a. s., Dubnica nad váhom, člen predstavenstva
voD – Eko a.s Trenčín, Trenčín, manažér
zTs-kaBEL, s. r. o., Dubnica nad váhom, generálny riaditeľ
kEraMoprojEkT TrEnčín a.s., Trenčín,
výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva
pružIny, a.s., Brezová pod Bradlom, predseda dozornej rady
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RAPAnT josef, Mgr.
roDErová katarína, Ing.
srnCová Mária, Ing.
ušIak roman, Ing.

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
váCLav ján, Ing.

AuRA TRADE, s. r. o., Trenčín, konateľ
korEkCIa TrEnčín, s.r.o., Trenčín, konateľka
TECHsErvIs, s.r.o., nové Mesto nad váhom, konateľka
konšTrukTa – Defence, a.s., Dubnica nad váhom,
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Trenčianska rk sopk, riaditeľ

Región tRnaVa
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
Predseda predstavenstva:
GaBrIEL ján, Ing.

aGropo, s.r.o., zvončín

Podpredsedovia predstavenstva:
čajko juraj, Ing.
FIXEk roman, Ing.
kupEC viliam, Ing., phD.

Euro – BrEW, s. r. o., Trnava
TaTraCHEMa, v. d., Trnava
Ekopraktik, s. r. o., Trnava

Ďalší členovia predstavenstva:
BakIčová Iveta, rnDr. Ing.
BIHary zoltán, Ing. Dipl. paed.
BoLEčEk ľudovít, rnDr.
DoLník jozef, Ing.
HoDossy karoly, Ing.
HoLovIč pavol
janíčEk Dušan, Ing.
jurIGa jaroslav, Ing.
nEMčEk jaroslav
papík peter, Ing.
sEDLák Michal, Ing., Csc.
svíBa ján

stredná odborná škola elektrotechnická,Trnava, zástupkyňa riaditeľa
DunaTEX, a.s., Dunajská streda, asistent konateľa spoločnosti
BoMaT s.r.o., veľké orvište, riaditeľ
GasTro – EFEkT, spol. s r.o., Hlohovec, generálny riaditeľ
EvErGrEEn ConsuLTInG s.r.o., Dunajská streda, konateľ
TEnsporT, s.r.o., zvončín, konateľ
sLovEnské Cukrovary, s.r.o., sereď,
riaditeľ vonkajších vzťahov, prokurista
MIBra – sk, s. r. o., kamenná poruba, konzultant
nemček sonEs spol. s r.o. Trnava, konateľ
spš dopravná, Trnava,riaditeľ
sEDos, s.r.o., krakovany, majiteľ, konateľ
ján svíba – s.a.F.a., Hlohovec, majiteľ

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
ToMánková Eva, Ing.

Trnavská rk sopk, riaditeľka

Región ŽiLina
zhROmaŽDEniE DELEGÁtOV:
anDrEuTTI karol, Ing., phD.
BaLCárEk pavel, Ing.
BEŇúCH ján, Ing.
BrTáŇová ľubica, Ing.
CzurILLa Miloslav, Ing.
čErnák Miroslav, Ing.
DoroCIak ján, Ing.

prEToLoG s. r. o., žilina, generálny riaditeľ
slovenské liečebné kúpele rajecké teplice, a.s., Bratislava, riaditeľ
vErEX žILIna, a.s., žilina, riaditeľ
InoTEska s.r.o., Liptovský Hrádok (podtureň – roveň), konateľka
CrT – ELECTronIC, spol. s r.o., or. Lesná, oravská Lesná, majiteľ
MoTor-Car Martin, s.r.o., Martin, riaditeľ
D a s spol. s r.o., Makov, riaditeľ
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víTEk pavol, Ing.
zanovIT jozef, Mgr.

Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad váhom, senior manager
slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice,
generálna riaditeľka
a-Trans spol. s r.o., žilina, riaditeľ
áčko a.s., ružomberok, generálny riaditeľ
súDsT, s. r. o., žilina, konateľ
E L k o p , s.r.o., Dolný kubín, generálny riaditeľ
CoLpaX sk, s.r.o., žilina, konateľ
peTerEC, a.s., žilina, riaditeľ
Granit, s.r.o., Bytča, riaditeľ
stredná odborná škola technická, čadca, riaditeľ
sTk-MIko, s.r.o., žilina, majiteľ
I n G E o a.s. ž I L I n a, žilina,
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Ipv InšTITúT prIEMysELnEj výCHovy, s.r.o., žilina, konateľ
LynX opTICs sLovakIa, s.r.o., Trstená, konateľ
proMa, s.r.o., žilina, generálny riaditeľ
D o L k a M šuja a.s., rajec, riaditeľ
Delta – ML, s.r.o., podvysoká, riaditeľ
kúpELE Lúčky a.s., Lúčky, manažér marketingu
anTIs, s.r.o., žilina, konateľka
vuraL a.s., žilina, predseda predstavenstva
FErona slovakia, a.s., žilina, riaditeľ logistiky
sTaTon, s.r.o., Turany, konateľ
zvL sLovakIa, a.s., žilina, generálny riaditeľ
oMoss, spol. s r.o., Trstená, konateľ
vInuTa, s.r.o., rajec, konateľ
TransMIsIE, s. r. o., Martin, CEo
obchodná akadémia, žilina, riaditeľka
rBr Betón, s. r. o., žilina, konateľ
Interiéry riljak, s.r.o., oravský podzámok, konateľka
Milan rusnák Bonapo, Martin, majiteľ
nEoGraFIa, a.s., Martin, generálny riaditeľ
spojená škola, nižná, riaditeľ
MoDEX, a.s., žilina, generálna riaditeľka
kInEkus sLovakIa, s.r.o.,žilina, konateľ
zlieváreň zábrež, a.s., oravská poruba, riaditeľ
GEorGGraFIa, s. r. o., žilina, majiteľ
krIváŇ – služby cestovného ruchu, s.r.o., kysucké nové Mesto,
riaditeľ
T plus T, s.r.o., Martin, majiteľ
saror BrokEr, a.s., žilina, predseda predstavenstva
Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Lietavská Lúčka,
člen dozornej rady
aLuMa čs, s.r.o., žilina, konateľ
spojená škola, Martin, riaditeľ

Predseda predstavenstva:
vašanIč Milan, Ing., phD.

saror BrokEr, a.s., žilina, predseda predstavenstva

DVOŘáK Dušan, Ing.
ĎurInová zuzana, Ing.
FEDErIč jozef, Ing.
FILIpp peter, Mgr.
GrÓF Marián, Ing.
HaBánIk slavomír, Ing.
HorEčný jaroslav, Ing.
jančIak Daniel, Ing.
janIš jaromír, Ing.
kajánEk František, Ing.
koBrTEk Miroslav, Ing.
kováč richard
LanGEr Michal, Mgr.
LEšŇovský juraj, Mgr.
MajErský ján, Ing., phD.
Maťaťa jozef, Ing.
MEsTICký Martin, Ing.
MIčko peter, Mgr.
MICHaLková Danica, Ing.
MIrEk slavoj, Ing.
MIšEnDa Ivan, Ing.
MorGoš Ivan, Ing.
MravEC Martin, Ing.
Murín Marián
pEkara ján, Ing.
pErončík Miloš, Ing., phD.
pEvná ľubica, Ing.
raaB stanislav
rILjaková viera, Ing.
rusnák Milan
sCHWaB patrick, Ing.
sMoLár peter, Ing.
sTrEčková anna, Ing.
súkEník štefan, Ing.
škErDa Daniel, Ing.
šTEFuŇ juraj
šTrBák alojz, Ing.
TIšLIar roman, Ing.
vašanIč Milan, Ing., phD.
vanIš peter, Dr. Ing.

Podpredsedovia predstavenstva:
BaLCárEk pavel, Ing.
sTrEčková anna, Ing.

slovenské liečebné kúpele rajecké Teplice, a.s., rajecké Teplice,
riaditeľ
MoDEX, a.s., žilina, generálna riaditeľka

85

slovenská obchodná a priemyselná komora

Ďalší členovia predstavenstva:
AnDREuTTI Karol, Ing., PhD.
DvoŘák Dušan, Ing.

zanovIT jozef, Mgr.

PRETOLOG s. r. o., žilina, generálny riaditeľ
kia Motors slovakia s.r.o., Teplička nad váhom,
vedúci oddelenia komunikácie
a-Trans spol. s r.o., žilina, riaditeľ
E L k o p, s.r.o., Dolný kubín, generálny riaditeľ
CoLpaX sk, s.r.o., žilina, konateľ
stredná odborná škola technická, čadca, riaditeľ
I n G E o a.s. ž I L I n a, žilina, generálny riaditeľ a člen predstavenstva
proMa, s.r.o., žilina, generálny riaditeľ
D o L k a M šuja a.s., rajec, predseda predstavenstva
kúpELE Lúčky a.s., Lúčky, manažér marketingu
nEoGraFIa, a.s., Martin – priekopa,
generálny riaditeľ a člen predstavenstva
spojená škola, Martin, riaditeľ

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
MIšura ján, Ing.

žilinská rk sopk, riaditeľ

FEDErIč jozef, Ing.
HaBánIk slavomír, Ing.
HorEčný jaroslav, Ing.
kajánEk František, Ing.
kováč richard, Mgr.
MajErský ján, Ing., phD.
Maťaťa jozef, Ing.
MIčko peter, Mgr.
sCHWaB patrick, Ing.

PREhĽaD O zaStÚPEnÍ V ŠtÁtnych
ORGÁnOch, VLÁDnych a mimOVLÁDnych
inŠtitÚciÁch
čLEnOVia PREDStaVEnStVa SOPk a zÁStuPcOVia ĎaLŠÍch ORGÁnOV SOPk
mihók Peter, Dr.h.c. doc. ing., cSc., predseda SOPk
l predseda svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory (Mok) paríž
l prezident národného výboru Mok v sr
l člen riadiaceho výboru Medzinárodnej obchodnej komory v paríži
l člen rady vlády pre solidaritu a rozvoj
l 1. čestný predseda komory hodvábnej cesty Hong kong
l čestný predseda Taliansko-slovenskej obchodnej komory
l predseda Hospodárskeho a sociálneho výboru sr
l člen národného konventu pre Eú
l člen predstavenstva Eurochambres
l člen správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave
l podpredseda strategickej rady sarIo
l člen správnej rady univerzity komenského v Bratislave
l radca Európskeho a sociálneho výboru Brusel
hRiVÍk martin, ing., generálny tajomník SOPk
l člen rady MH sr pre podnikateľské prostredie
l člen Dozornej rady slovenskej záručnej a rozvojovej banky
kaRaFFa miloslav, ing., podpredseda SOPk (od 25. apríla 2017)
člen správnej rady IT valley

l
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PREDSEDOVia REGiOnÁLnych kOmôR SOPk
(ba) junaS igor, ing.
l honorárny konzul Malajzie
(bb) kRiVÁŇ július, ing.
l člen výkonného výboru slovenského kolkárskeho zväzu
(kE) DRabik Ladislav, ing., PhD. mba (do 31. júla 2017)
l predseda správnej rady nadácie pro CassovIa
DOLný milan, ing., podpredseda regionálnej komory, od 1. augusta 2017 nahradil vo funkcii
Ing. Ladislava Drabika, PhD. MBA, kým valné zhromaždenie regionálnej komory vo februári 2018
zvolí nového predsedu
l člen správnej rady univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v košiciach
(PO) kaRaFFa miloslav, ing. (do 25. apríla 2017)
l člen správnej rady IT valley
(tt) GabRiEL ján, ing.
l člen Hospodárskej rady pri Trnavskom samosprávnom kraji
(za) haLuŠka Dušan, ing. (do 25. apríla 2017)
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v žilinskom samosprávnom kraji
l člen výboru sopk pre regionálny rozvoj
l člen vedenia zväzu automobilového priemyslu sr
VaŠanič milan, ing., PhD. (od 25. apríla 2017)
l člen rozvojovej agentúry žilinského samosprávneho kraja
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v žilinskom samosprávnom kraji
l člen rady podnikateľov mesta žilina

zÁStuPcOVia z čLEnOV SOPk
kOŠickÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
antaL marek
l predseda Dozornej rady košice IT valley
bÍLEk ján, juDr. ing., Dr.h.c.
člen vedeckej rady Technickej univerzity v košiciach
l člen správnej rady univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach
l člen správnej rady univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v košiciach
l člen správnej rady stredoeurópskej vysokej školy v skalici
l

mELichÁREk marián, juDr.
člen prezídia asociácie doplnkových dôchodkových spoločnosti

l

tREnčianSka REGiOnÁLna kOmORa SOPk
hOmOLa július, ing., podpredseda trenčianskej regionálnej komory SOPk
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji
l člen komisie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja: školstva, kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu
kaŠuba jozef, ing., podpredseda trenčianskej regionálnej komory SOPk
člen rady pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta považská Bystrica

l
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tRnaVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
miLkO mikuláš, ing.
l Rada ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre koordinovanie činnosti saCr
chOVan Vladimír, ing.
l člen výboru „kvalita z našich regiónov“
juRiGa jaroslav, ing.
člen výboru sopk pre vzdelávanie

l

ŽiLinSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
FEDERič jozef, ing., člen Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPk,
predseda Slovensko-kórejského hospodárskeho výboru SOPk
l člen rady podnikateľov mesta žilina
SmOLÁR Peter, ing., predseda Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPk
l člen vzdelávacej komisie združenia automobilového priemyslu sr
kajÁnEk František, ing., člen Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPk,
podpredseda Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPk
l člen ústrednej maturitnej komisie pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu sr
caPÁk Štefan, mgr., člen Výboru Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPk
člen sektorovej rady strojárstvo I a strojárstvo II pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu sr

l

zamEStnanci ÚRaDu SOPk
PaĽa juraj, ing., riaditeľ Útvaru Európskej únie SOPk
l úrad vlády sr – člen národného monitorovacieho výboru pre EšIF
l Mš sr – člen Monitorovacieho výboru op výskum a Inovácie s rozhodujúcim hlasom
l MH sr – člen riadiacej komisie pre program InTErrEG v a sk – Cz 2014 – 2020 s rozhodujúcim hlasom
RajtaR jozef, ing., riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPk
člen národného monitorovacieho výboru pre národný strategický referenčný rámec pri úrade vlády sr
l člen pracovnej skupiny 1 – odbornej platformy rady vlády sr pre podporu exportu a investícií
l člen koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu sr pri MzvaEz sr
l člen koordinačného výboru pre spoluprácu sr s oECD pri MzvaEz sr
l

knOPP juraj, ing., cSc.
člen Dozornej rady slovenskej akreditačnej služby

l

zamEStnanci REGiOnÁLnych kOmôR SOPk
bRatiSLaVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
majtÁn juraj, ing., riaditeľ bratislavskej regionálnej komory SOPk
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
l člen rady partnerstva Bratislavského samosprávneho kraja
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banSkObyStRickÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
SPÍROVÁ marína, ing., PhD., riaditeľka banskobystrickej regionálnej komory SOPk
l členka regionálnej rady pre inovácie Banskobystrického samosprávneho kraja
l členka Monitorovacieho výboru pre program Interreg v-a slovenská republika – Maďarsko

kOŠickÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
kOčiOVÁ monika, m.a, poverená riadením košickej regionálnej komory SOPk
l členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri košickom samosprávnom kraji

nitRianSka REGiOnÁLna kOmORa SOPk
maSaRik miroslav, ing., riaditeľ nitrianskej regionálnej komory SOPk
l podpredseda správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu – nitriansky samosprávny kraj
l člen správnej rady univerzity konštantína filozofa v nitre
l člen Certifikačnej komisie pre hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu
bELka ivan, ing., zástupca riaditeľa
člen rady partnerstva pre regionálnu integrovanú stratégiu nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020
l člen Monitorovacieho výboru pre program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nitrianskeho
samosprávneho kraja 2012 – 2018
l

tREnčianSka REGiOnÁLna kOmORa SOPk
VÁcLaV ján, ing., riaditeľ trenčianskej regionálnej komory SOPk
l člen správnej rady Euroregiónu Bílé – Biele karpaty
l kontrolór Dozornej rady regiónu Biele karpaty
l člen správnej rady Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry
l člen správnej rady združenia pre rozvoj regiónu Horná nitra
l člen prezídia slovenského plastikárskeho klastra
l člen rady pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta považská Bystrica

tRnaVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
tOmÁnkOVÁ Eva, ing., riaditeľka trnavskej regionálnej komory SOPk
l členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
l členka rady školy pri strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave
l členka odborného výboru pre vzdelávanie Trnavského samosprávneho kraja
l členka skupiny pHsr mesta Trnava
l členka komisie pri úpsvar „zákon o službách zamestnanosti“
kOVÁŘ Peter, mgr.
rada partnerstva pri Trnavskom samosprávnom kraji

l

ŽiLinSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
miŠuRa ján, ing., riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPk
l člen Monitorovacieho výboru hospodárskeho a sociálneho rozvoja žilinského samosprávneho kraja
l člen slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
l člen slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
l člen slovensko-bieloruskej medzivládnej komisie
l člen Euroregiónu Beskydy
cabajOVÁ anna, mgr., tajomníčka Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPk
členka územnej školskej rady pri žilinskom samosprávnom kraji

l
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zmiEŠané hOSPODÁRSkE VýbORy SOPk
/ PODnikatEĽSké RaDy SOPk
Slovensko-český hospodársky výbor
Predsedovia: Ing. Robert HANČÁK • Ing. Vlastislav BŘÍZA
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava • Hospodárska komora Českej republiky, Praha
Kontakt: Ing. Juraj Paľa • Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/5443 3846 • e-mail: sopkueu@sopk

Slovensko-rumunský hospodársky výbor
Predseda: Ing. Ladislav REHáK
SOPK, Bratislava • CCIR, Bukurešť
Kontakt: Ing. Juraj Paľa • Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/5443 3846 • e-mail: sopkueu@sopk.sk

Slovensko-portugalský hospodársky výbor
Predseda: Ing. František VIZVáRy
SOPK, Bratislava • AIP, Lisabon
Kontakt: Ing. Juraj Paľa • Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/5413 1136 • e-mail: sopkueu@sopk.sk

Slovensko-čínska podnikateľská rada
Predseda: Ing. Pavol AnTALIč
Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-izraelská podnikateľská rada
predseda: Miloš žIak
Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-kubánska podnikateľská rada
predseda: Ing. Martin pašTIka
Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-ukrajinská podnikateľská rada
predseda: Ing. Marián CHoMa
Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-turecký hospodársky výbor
predseda: Ing. vladimír soTák
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-taiwanský hospodársky výbor
predseda: Ing. vladimír kEsTLEr
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
výbor bol zo strany sopk suspendovaný z dôvodu postoja taiwanských investorov v sr.
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Slovensko-indický hospodársky výbor
Predseda: Ing. Igor junAS
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-srbský hospodársky výbor
t. č. bez predsedu
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-iránsky hospodársky výbor
t. č. bez predsedu
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-kórejský hospodársky výbor
predseda: Ing. jozef FEDErIč
Hálkova 31, 010 01 Žilina • tel.: 041/7235 655 • e-mail: sopkums@sopk

Slovensko-kazašský hospodársky výbor (2010)
t. č. bez predsedu
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
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Tabuľka č. 17

Podnikateľské misie v roku 2017
Organizačná zložka

misie do zahraničia

Prijaté misie na Slovensku

ÚRaD SOPk

Portugalsko 13. 3. 2017

Rakúsko 26. 4. 2017
Monako 2. – 3. 5. 2017
Veľká Británia 18. 5. 2017
Nemecko 24. 10. 2017

Rk bratislava

Maďarsko 5/2017
Austrália 9/2017
SAE 9/2017

Irán 13. 11. 2017

Rk banská bystrica

Čína 5. 6. 2017
Slovinsko 9. 6. 2017

Rk košice

Turecko 23. 2. 2017
Poľsko 9. 4. 2017
Macedónsko 6. 6. 2017
Rusko 5. 9. 2017
Maďarsko 17. 10. 2017
Srbsko 31. 10. 2017
Bielorusko 22. 11. 2017
Kuba 7. 12. 2017

Ukrajina 17. – 18. 2. 2017
Maďarsko 31. 5. – 2. 6. 2017
Poľsko 13. – 15. 9. 2017
Maďarsko 13. 12. 2017

Rk nitra

Maďarsko 18. 8. 2017

Rk Prešov

Rakúsko 7. 4. 2017
Rakúsko + Nemecko 2. 10. 2017

Rk trenčín

Rusko 24. – 26. 1. 2017
SRN 24. – 28. 4. 2017
Maďarsko 31. 5. – 1. 6. 2017
Kazachstan 17. – 20. 7. 2017
SRN 17. – 19. 10. 2017
SRN 18. – 20. 10. 2017

Srbsko 25. 8. 2017
Rakúsko 5. 10. 2017

Rk trnava

Poľsko 6. – 8. 6. 2017

Gruzínsko 19. 4. 2017
SRN 23. 10. 2017

Bielorusko 3. – 6. 4. 2017
Rumunsko 17. – 19. 5. 2017

Čína 17. 2. 2017
Čína 28. – 29. 3. 2017
Bielorusko 26. – 29. 3. 2017
Poľsko 23. – 24. 10. 2017
Rusko 2. – 3. 11. 2017
Holandsko 10. 11. 2017

Rk Žilina
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Tabuľka č. 18

účasti na veľtrhoch a výstavách v roku 2017
Organizačná
zložka

Výstavy v zahraničí

Výstavy na Slovensku

China Smart Expo 2017, Maďarsko
31. 5. – 2. 6. 2017

Rk kOŠicE

China Brand Show Poland 2017, Poľsko
13. – 15. 9. 2017
Open Day of Chinese Business
Possibilities and Suppliers, Maďarsko
13. 12. 2017

Trh práce 2017, Košice
27. 2. 2017
SPIŠ EXPO 2017, Spišská Nová Ves
13. – 16. 7. 2017

Veľtrh poľnohospodárskej techniky,
Maďarsko / Budapešť
27. 1. 2017

Rk PREŠOV

China Smart Expo, Maďarsko / Budapešť
30. – 31. 5. 2017
China Homelife, Poľsko / Varšava
5. – 6. 6. 2017
China Brand Show, Poľsko / Varšava
13. – 15. 9. 2017
STYL – KABO, ČR / Brno
18. – 20. 2. 2017
DEMO PLAST VEST 2017, Rumunsko / Arad
21. – 23. 6. 2017

Rk tREnčÍn

EXPO 2017, Kazachstan / Astana
17. – 20. 7. 2017

JOB EXPO, Nitra
27. – 28. 4. 2017
JOB FÓRUM, STREDOŠKOLÁK, Trenčín
26. – 27. 10. 2017

STYL – KABO, ČR / Brno
19. – 21. 8. 2017
EKOBIS BIHAC, Bosna a Hercegovina
14. – 16. 9. 2017
Veľtrh stavebníctva „Targi budownictwa“
Poľsko / Bielsko-Biala
7. – 9. 4. 2017
Rk ŽiLina

ITF Slovakiatour, Bratislava
26. 1. 2017

52. veľtrh stavebníctva
a zariadenia interiérov
Poľsko / Bielsko-Biala
22. – 24. 9. 2017
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PROjEkty
ÚRaD SOPk
l

EEn – Enterprise Europe network
I-COn – Improving COmpetences and skills through Food sector Innovations
l East Invest II – Eurochambres
l Improving RD and business policy conditions for transnational cooperation in the manufacturing
industry – Acronym: Smart Factory Hub
l

bRatiSLaVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
l

Interreg – Projekt Learning by doing – duálne vzdelávanie

banSkObyStRickÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
l

Cezhraničné portfólio inovačných služieb – Innoservice, program Interreg v-a slovensko – Maďarsko

nitRianSka REGiOnÁLna kOmORa SOPk
l

smart Factory HuB (participácia na projekte sopk)

PREŠOVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
v roku 2017 boli ukončené 2 projekty (HECos a surEC) a začala sa realizácia projektu pov zameraného
na odborné vzdelávanie.
Taktiež bol ukončený schvaľovací proces v projekte MeMevET, ktorý bude zameraný na aktivity iriem
v oblasti mechatroniky.
l

Erasmus+ – HECos – cieľom projektu je rozšíriť osnovy manažérskeho vzdelávania
o inovatívne a etické oblasti
l nórsky grant – surEC – zdieľanie know-how z Eu integrácie a cezhraničnej spolupráce
– projekt zameraný na výmenu skúseností a vzdelávania v Mo
l Interreg v-a pL – pov – posilnenie systému odborného vzdelávania v kontexte iremnej praxe
– projekt zameraný na podporu odborného vzdelávania
l Erasmus+ – MeMevET reference nr 591854-Epp-1-2017-1-DE-Eppka2-ssa – projekt zameraný
na podporu aktivít iriem pre oblasť mechatroniky

tREnčianSka REGiOnÁLna kOmORa SOPk
l

Ek – BIC – Business and Innovation support services 4 (BIss slovakia) – Enterprise Europe network
l Central Europe – Local Culture and Traditional skills for CE Growth
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tRnaVSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
V roku 2017 participovala na predložení dvoch projektov:
l BET Building up an Efective Entrepreneurship Training programme (neschválený)
l Flex Tour e-Training of Inactive Women for Flexible Employability in the Hotel Industry & Gastronomy –
FlexTour (schválený, realizuje sa)
v roku 2017 bola prizvaná na spoluprácu na 2 projektoch realizovaných úradom sopk:
I-Con a smart Factory Hub (sFH)

ŽiLinSkÁ REGiOnÁLna kOmORa SOPk
l

realizovaný a ukončený projekt v rámci výzvy slovak aid: slovensko – Bielorusko
„využitie skúseností pri podpore transformácie regionálneho trhového prostredia“
l realizovaný projekt v rámci v4 – žilinská regionálna komora sopk ako partner schváleného
medzinárodného projektu (pL) „Internationalization of v4 start-ups“
l schválený projekt v rámci výzvy Interreg v-a: sk – Cz „kontaktné centrá česko-slovenskej
hospodárskej spolupráce“
l predložený mikroprojekt sk – pL „vitajte v žilinskom kraji“ – nebude sa realizovať z dôvodu
vyčerpania alokácie
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