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PREDSLOV
Rok 2008 má z pohľadu slovenskej, ale aj európskej či svetovej ekonomiky osobitné miesto, ku ktorému sa určite ekonómovia, analytici alebo historici budú v budúcnosti vracať. Z hľadiska Slovenska je to rok,
v ktorom inštitúcie Európskej únie definitívne rozhodli o našom vstupe
do Hospodárskej a menovej únie – eurozóny a zavedení eura ako národnej meny od 1. 1. 2009. Toto rozhodnutie neprišlo náhodne, ale je
výsledkom dobrej a dlhodobej prípravy našej ekonomiky, rozpočtovej,
finančnej a menovej politiky, ako aj úspešnosti podnikateľského sektora v celom období, v ktorom sme boli monitorovaní z pohľadu napĺňania maastrichtských kritérií, ale aj udržateľnosti a stability ekonomického rozvoja a rastu. Slovensko sa vstupom do eurozóny nesporne stalo
lídrom stredoeurópskeho regiónu a ukázalo, že cesta k úspechom vedie cez pozitívne podnikateľské prostredie, rozpočtovú disciplínu a rozvojové programy. Ja osobne som hrdý na to, že Slovenská obchodná
a priemyselná komora bola od počiatku protagonistom tohto procesu
a prostredníctvom svojich euro programov zabezpečila dobrú pripravenosť podnikateľskej sféry na Slovensku pre prijatie eura. Stovky slovenských podnikov sa v jednotlivých regiónoch Slovenska vzdelávali na našich seminároch, dostali hodnotné praktické publikácie či priamo cez
„horúcu euro linku“ sa mohli informovať u našich pracovníkov na otázky súvisiace so zavedením eura. Bez preháňania môžem povedať, že
rok 2008 bol pre nás rokom eura a som presvedčený, že sme ho zvládli dobre.
Rok 2008, najmä prvej polovici roka, bol pokračovaním v úspešnom hospodárskom raste krajiny a v rozvoji podnikateľských aktivít.
Finančná kríza v USA sa rýchlo rozšírila do globálneho priestoru a zachvátila všetky krajiny a tak rýchlo ako za geograficky globalizovala aj prerástla do krízy ekonomickej v multisektorovej dimenzii. Štvrtý štvrťrok 2008 sa stal začiatkom jednej z najvážnejších kríz vo svete, s plným dopadom aj na Slovensko, ktoré reprezentuje malú otvorenú ekonomiku s vysokým stupňom závislosti na exportných aktivitách. Obmedzenie exportných trhov a výrazná recesia v hlavných partnerských krajinách Slovenskej republiky spôsobili výrazný pokles
v raste HDP a ďalších makroekonomických ukazovateľoch a tieto negatívne dopady s tendenciou ďalšieho zhoršovania sa budú prejavovať v celom budúcom roku 2009.
Súčasná kríza má viacero prívlastkov, z ktorých každý má svoje opodstatnenie. Je to kríza globálna, kríza z nadvýroby, kríza hodnotová a systémová, a je to najmä kríza dôvery. Bez nastolenia dôvery – občianskej, spotrebiteľskej, podnikateľskej či finančnej sa kríza
nedá likvidovať. Začať musíme v oblasti finančného sektora, kde správne a adekvátne regulačné a kontrolné mechanizmy musia byť
aplikované v globálnom meradle. Bez jasných a transparentných pravidiel nie je možné v budúcnosti existovať. Na Slovensku sa musíme koncentrovať hlavne na budúcnosť. Nehrať sa len na záchrancov, lebo medzi pozitívne efekty krízy nesporne patria aj čistiace
a samočistiace efekty. Opatrenia a finančné zdroje investovať do budúcej konkurenčnej schopnosti našej krajiny, vzdelania, aplikovaného výskumu, nových inovatívnych firiem a infraštruktúry krajiny. Kríza raz skončí a kto bude na toto obdobie dobre pripravený bude
z neho aj profitovať.

Bratislava, apríl 2009

Doc. Ing. Peter MIHÓK, CSc.
predseda SOPK
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I. stav podnIkate ského prostredIa
vývoj ekonomiky v roku 2008
Výkonnosť ekonomiky SR dosiahla aj v roku 2008 vysoké, ale miernejšie tempá rastu oproti celkovej dynamike dosiahnutej za rok 2007.
Na základe posledného vývoja ekonomiky SR a predpokladov o vývoji vnútorných a vonkajších podmienok sa naďalej očakáva, že ďalší rast
bude udržateľný a neprinesie vážnejšie riziká makroekonomickej stabilite v strednodobom horizonte.
Slovensko aj v roku 2008 úspešne napredovalo v plnení podmienok na prijatie meny euro a napĺňaní strategického cieľa vstupu SR do
eurozóny k 1. 1. 2009. Makroekonomické ukazovatele ekonomického vývoja v roku 2008 vykazovali parametre zdravého a dynamického vývoja, tak vo verejnom, ako aj súkromnom sektore. A to i napriek faktu, že prebiehali viaceré korekcie v oblasti sociálneho systému, ale aj v tendencii posilňovania prejavov solidarity v jednotlivých vládnych politikách a vládnych reformách, zameraných aj na redukciu chudoby, či dlhodobej nezamestnanosti v SR.
Uplynulý rok bol charakteristický pozitívnym vývojom aj vo väčšine aspektov slovenského trhu práce. Stále však existujú viaceré problémové
oblasti vyžadujúce osobitnú pozornosť. Napriek rýchlemu rastu zamestnanosti a životnej úrovne počas posledných troch rokov, existuje pomerne početná skupina občanov, ktorí sa dlhodobo na trhu práce nedokážu uplatniť v dôsledku nízkej, resp. nevyhovujúcej kvalifikácie, alebo absencie pracovných skúseností. S tým súvisia aj pretrvávajúce výrazné regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti.

Graf č. 3.2: ekonomický rast a rast zamestnanosti v sr

Koncoročná ekonomická situácia vo svete v dôsledku globálnej finančnej krízy je vážna a výhľad je poznamenaný neobvykle veľkou neistotou. Príznaky finančnej krízy sa objavujú už vyše roka, avšak situácia sa radikálne zhoršila a vyostrila až v septembri 2008. Finančná kríza sa
zásadným spôsobom negatívne prejaví na reálnej ekonomike, teda dôjde k podstatnému poklesu ekonomického rastu a nezamestnanosť sa
zvýši. Otáznou ostáva len hĺbka a trvanie globálneho ekonomického spomalenia.
Slovensko, ako malá a proexportne orientovaná ekonomika, musí počítať s tým, že zásadné zhoršenie ekonomík hlavných obchodných
partnerov nemôže ostať bez negatívnych následkov aj u nás. V tejto súvislosti už vláda SR, v rámci svojich možností, prijala opatrenia na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy a prehodnotila tiež makroekonomické rámce pre zostavu rozpočtu verejných financií na roky 2009
– 2011.

stav podnikate ského prostredia
Na základe doterajších poznatkov a požiadaviek hospodárskej sféry možno konštatovať, že skorá informácia o možnom vývoji ekonomiky
v reálnom čase, ako dôsledok realizácie hospodárskej politiky štátnych orgánov, má svoj význam pre formovanie a stabilitu podnikateľských
aktivít. Platí však aj obrátený princíp, aké sú vlastne očakávania podnikateľskej sféry a požiadavky na hospodársku politiku.
Aj preto Slovenská obchodná a priemyselná komora pred koncom roka 2008 znova zorganizovala anketu - ekonomický prieskum SOPK
2009 – o očakávaniach podnikateľskej sféry k vývoju slovenskej ekonomiky a podnikateľského prostredia v roku 2008 a 2009. Svojimi odpoveďami v ankete sa manažéri firiem vyjadrili k očakávanému vývoju svojich firiem z hľadiska ich výkonnosti (vývoj obratu, príjmy z predaja na
domácom trhu, hospodársky výsledok, vývoj vývozu do zahraničia, počet pracovníkov, priemerná mzda, úroveň investícií, stavu zadlženosti a pohľadávok po lehote splatnosti).
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Cieľom prieskumu bolo podobne ako v minulých rokoch, získať v roku prieskumu a v budúcom roku, pohľad a vnímanie podnikateľskej sféry v piatich oblastiach:
• očakávané hospodárske výsledky podnikov,
• vnímanie podnikateľského prostredia,
• riziká pre podnikateľskú činnosť vrátane rizík na trhu EÚ,
• využívanie štátnej pomoci zo zdrojov EÚ,
• prípravy na zavedenie eura.
V súvislosti s globálnou finančnou krízou komora dodatočne vykonala aj prieskum k dopadu globálnej finančnej krízy na podnikateľský sektor v Slovenskej republike. Prieskumu so 40 otázkami, ktorý bol ukončený v októbri 2008, sa zúčastnilo 222 firiem, z toho 100 výrobných
(priemysel, stavebníctvo, pôdohospodárstvo) a 122 obchodných spoločností a firiem podnikajúcich v službách.
Z celkového počtu podnikov, ktoré vyplnili dotazník, bolo 51 % malých (do 50 zamestnancov), 40 % strednej veľkosti (od 50 do 500 zamestnancov) a 9 % veľkých podnikov s počtom viac ako 500 zamestnancov.
Podľa charakteru spoločnosti, teda prevažujúceho predmetu činnosti zúčastnených firiem pôsobí 39 % v priemysle, 27 % v službách,
22 % v obchode, 5 % v stavebníctve, 3 % v doprave, 1 % v pôdohospodárstve a 3 % v iných sektoroch. Z hľadiska vlastníctva najväčší podiel už tradične tvorili podniky vlastnené domácim kapitálom (66 %), podniky s účasťou zahraničného kapitálu tvorili 23 % a ďalšie firmy (11
%) sú v úplnom vlastníctve zahraničného kapitálu. Do prieskumu sa zapojili firmy zo všetkých regiónov Slovenskej republiky. Podľa sídla zúčastnených firiem mali jednotlivé kraje nasledovné zastúpenie:
Vplyv podnikateľského prostredia na rozvoj
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Banská Bystrica
14 %
Trenčín
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Košice
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bolo 22 % respondentov), 26 % za nepriazniNitra
17 %
Žilina
9%
vý (24 % v minulom roku) a 60 % respondentov uviedlo (v minulom roku 54 %) uviedlo, že
zostal na úrovni predchádzajúceho roka. Oproti názorom vyjadrených v prieskume v minulom roku bolo zaznamenané zníženie pozitívnych
odpovedí.
Ani v roku 2009 neočakávajú podnikatelia významne zmeny vo vývoji podmienok rozvoja podnikania, keď 54 % uviedlo, že vplyv celkového podnikateľského prostredia sa nezmení a 21 % očakáva zlepšenie. Pomerne vysoký je však podiel podnikateľov – 30 %, ktorí predpokladajú zhoršenie podnikateľského prostredia.
Legislatívne podmienky sú pre rozvoj podnikania tiež veľmi dôležité. V porovnaní s minulými rokmi nastalo v odpovediach na otázku Ako
hodnotíte realizované legislatívne podmienky z h adiska podnikania? určité zlepšenie. Realizované legislatívne podmienky rozvoja podnikania na Slovensku v roku 2008 považovalo až 69 % za primerané a 2 % za veľmi dobré. 29 % respondentov však považuje legislatívne podmienky za nevyhovujúce.
Kritickejší pohľad, ktorý dlhodobo pretrváva, majú podnikatelia na časté zmeny legislatívy. Na otázku Spôsobujú vám časté zmeny legislatívy problémy? odpovedalo kladne 74 % opýtaných, 13 % respondentom nespôsobujú časté zmeny problémy a 13 % respondentov uviedlo, že uvedenú otázku nevedia posúdiť.
V rámci ekonomického prieskumu SOPK na otázku Ako hodnotíte po dvoch rokoch činnosti vlády SR súčasnú hospodársku politiku? odpovedalo len 14 % respondentov, že pozitívne (vlani to bolo 22 % respondentov). 46 % respondentov hodnotilo hospodársku politiku neutrálne, 35 % negatívne a 5 % respondentov neposúdilo uvedenú otázku.
Respondenti v prieskume mohli odpovedať aj na otázku, ktoré opatrenia súčasnej vlády SR z hľadiska ich firmy prispeli k zlepšeniu podnikateľského prostredia pozitívne a ktoré negatívne. Úpravy daňového systému hodnotilo pozitívne 44 % respondentov a negatívne 56 % respondentov. Už platnú novelu Zákonníka práce hodnotilo pozitívne len 8 % podnikateľov a negatívne 92 % respondentov. Predpokladané úpravy v dôchodkovom systéme hodnotilo 34 % respondentov pozitívne a 66 % negatívne. Z vytipovaných štyroch opatrení bola najpozitívnejšie
hodnotená už platná novela Živnostenského zákona, ktorú pozitívne hodnotilo 62 % respondentov a 38 % ju hodnotí negatívne.
Keďže v minulých prieskumoch bola medzi najväčšími rizikami rozvoja podnikania identifikovaná nízka vymáhateľnosť práva, bola do vlaňajšieho aj do aktuálneho prieskumu zaradená otázka, ktorý subjekt považujú respondenti za najväčší problém pri vymáhateľnosti práva. Respondenti mohli označiť jeden z troch subjektov – políciu, prokuratúru, súdy, alebo mohli uviesť iný subjekt. Jednoznačne boli ako najhorší
subjekt vyhodnotené súdy, ktoré až 64 % opýtaných označilo za najväčší problém pri vymáhateľnosti práva, 18 % respondentov označilo prokuratúru, 16 % políciu a 2 % respondentov svojich nedôveryhodných obchodných partnerov. Medzi iné subjekty zaradili respondenti napr. aj
daňový úrad, či ministerstvá, ktoré pripravujú legislatívne normy.
Niektorí respondenti uviedli aj subjektívne príčiny nízkej vymáhateľnosti práva a odporúčajú zvýšenie opatrnosti už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
Riziká podnikateľskej činnosti – predstavitelia podnikov zapojení do prieskumu mohli uviesť, podobne ako v predchádzajúcich anketách, viac rizík podľa stupňa dôležitosti pre podnikateľskú činnosť – rozhodujúci, vysoký, mierny a nemá vplyv.
Z prieskumu vyplýva, že za najväčšie riziko považujú podnikatelia naďalej vysokú odvodovú zaťaženosť a rast cien vstupov. Alarmujúce je aj
riziko nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v primeranej štruktúre pre potreby trhu práce, ktorý 24 % respondentov považuje za rozhodujúce a 49 % za vysoké riziko pre rozvoj podnikateľských aktivít. Uvedené riziko sa tak dostalo už na tretiu priečku, teda pred nízku vymáhateľ-
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nosť práva. Nízka vymáhateľnosť práva, za ktorú obviňujú podnikatelia najmä súdy, sa dostala na štvrtú priečku. Veľmi kritickí sú respondenti aj voči pretrvávajúcemu klientelizmu a korupcii, ktoré sa drží na piatom mieste najväčších rizík pre podnikanie, pričom tento nešvár v našej
spoločnosti považuje 34 % podnikateľov za rozhodujúce a 35 % za vysoké riziko. Navyše sa medzi vysoké riziká pre podnikanie dostala ďalšia prekážka, ktorou je tolerancia vlády a ďalších subjektov verejnej správy pri porušovaní zákonov. Toto nové identifikované riziko považuje
27 % respondentov za rozhodujúce a 40 % za vysoké riziko pre rozvoj podnikania a zaradilo sa spolu s vysokou daňovou zaťaženosťou na 6.
– 7. miesto najväčších rizík.

poradie rizík pod a stup a dôležitosti pre podnikate skú činnos identiikovali respondenti v alšom období nasledovne:
Riziká pre podnikate skú činnos

Stupe dôležitosti v %

Stupe dôležitosti v %

rozhodujúci a vysoký

mierny a nemá vplyv

1. Vysoká odvodová za aženos

91

9

2. Rast cien vstupov

87

13

3. Nedostatok kvaliikovanej pracovnej sily

73

27

4. Nízka vymáhate nos práva

71

29

5. Klientelizmus a korupcia

69

31

6. - 7. Vysoká da ová za aženos

67

33

6. - 7. Tolerancia vlády a jej subjektov pri porušovaní zákonov

67

33

8. Pokles domáceho dopytu

65

35

9. Pokles zahraničného dopytu

52

48

10. Výkyvy výmenného kurzu

49

51

11. Vysoké úrokové miery

46

54

12. Politika odborov

29

71

Medzi pomerne vysoké riziká pre podnikanie, a to aj v súvislosti s dopadmi globálnej finančnej krízy na podnikateľský sektor na Slovensku,
ktoré budeme hodnotiť nižšie, zaradili respondenti pokles domáceho dopytu a tiež pokles zahraničného dopytu, ktoré sa umiestnili na 8.,
resp. 9. mieste medzi najväčšími rizikami. Za riziká, ktoré nemajú významný vplyv na rozvoj podnikania považujú respondenti výkyvy výmenného kurzu a výšku úrokových sadzieb, ktoré sa v poslednom období aj v súvislosti s prípravou na euro udržiavali v žiaducich dimenziách. Politiku odborov už dlhodobo nevnímajú podnikatelia ako prekážku pre podnikanie.
Riziká v podnikaní na jednotnom trhu EÚ – jednou z najväčších výhod vstupu Slovenska do Európskej únie pre podnikateľov bolo získanie jednoduchšieho prístupu na trhy všetkých členských krajín. Slovenské firmy, ktoré mali skúsenosti s podnikaním na trhu EÚ uvítali vstup,
pretože im to prinieslo zjednodušenie procedúr a zníženie transakčných nákladov. Pozitívne prijali podnikatelia aj prípravy na vstup do eurozóny od 1. 1. 2009. Mnohé firmy však naďalej vnímajú mnohé prekážky, ktoré im bránia v rozširovaní ich aktivít v ďalších krajinách únie.
Dotazníkový prieskum sa venoval vybraným rizikám podnikania na jednotnom trhu EÚ. Úlohou oslovených podnikateľov bolo priradiť jednotlivým rizikám poradie podľa stupňa dôležitosti (rozhodujúci, vysoký, mierny, nemá vplyv). V aktuálnom dotazníkovom prieskume v roku 2008
možné riziká podnikatelia vyhodnotili nasledovne:

1c) riziká pre podnikate skú činnos na jednotnom trhu eÚ pod a stup a dôležitosti
Riziká

Stupe dôležitosti v %-ách

Stupe dôležitosti v %-ách

rozhodujúci a vysoký

mierny a nemá vplyv

1. Rast cien energií v SR

68

32

2. Silná konkurencia/nemožnos presadi sa

65

35

3. Legislatívne požiadavky pre tovary/služby

63

37

4. Skrytý protekcionizmus v členských krajinách EÚ

56

44

5. Vyššia cena výrobkov/služieb

56

44

6. Nekonkurencieschopný výrobný program

50

50

7. Nedostatočná ochrana domáceho trhu v SR

50

50

8. Neznalos iných trhov členských krajín

50

50

9. Nedostatočný servis a informácie pre podnikate ov

32

68

Na prvé miesto prekážok podnikania na jednotnom trhu EÚ sa v aktuálnom prieskume dostal podľa názoru podnikateľov neúmerný rast
cien energií na Slovensku (v predchádzajúcich dvoch rokoch bol na druhom mieste). Tento problém začala vláda SR riešiť zvýšeným tlakom
na dodávateľov energií, a to najmä dôslednejšou kontrolou regulácie cenovej tvorby. K tejto prekážke možno priradiť aj vyššiu cenu vlastných
výrobkov a služieb, na ktorú vplývajú jednak vnútorné, ale tiež vonkajšie činitele. Problém rastúcich cien v maloobchode, sa snaží vláda SR
riešiť legislatívnou úpravou obchodných vzťahov medzi producentmi, spracovateľmi a obchodom, ako aj dôslednejším monitorovaním cenového vývoja v súvislosti s prechodom na menu euro v Slovenskej republike od 1. 1. 2009.
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Za pomerne veľký problém podnikania na jednotnom trhu EÚ označujú podnikatelia naďalej silnú konkurenciu. Táto obmedzuje ich možnosti presadiť sa, preto sa orientujú viac na lokálny trh alebo na už zavedené zahraničné trhy. Svedčia o tom aj riziká, ktoré zaradili podnikatelia na tretiu priečku a štvrtú priečku, ktorými sú legislatívne požiadavky pre tovary/služby a skrytý protekcionizmus v členských krajinách EÚ.
Neznalosť iných trhov členských krajín nepovažujú podnikatelia za tak veľmi významnú prekážku (klesla na ôsmu priečku), keď 10 % respondentov ju považuje za rozhodujúcu a 40 % za vysokú prekážku pri podnikaní na jednotnom trhu EÚ.
Zvyšujúce sa nároky na tovary a služby, ktoré chce podnikateľ predávať na jednotnom trhu EÚ sú najmä dôsledkom snahy o dôslednejšiu
ochranu spotrebiteľa pred nekvalitnými produktmi. Podmienkou vstupu na trh EÚ je dosiahnutie určitých štandardov kvality, čo je potvrdené
certifikátom. Proces certifikácie je pre mnohých podnikateľov príliš administratívne náročný a drahý. Mnohí podnikatelia na Slovensku to však
vnímajú ako skrytý protekcionizmus v členských krajinách EÚ, ktorý je na štvrtom mieste a ako nedostatočnú ochranu domáceho trhu, ktorú zaradili na siedme miesto.
Za najmenšiu prekážku pri podnikaní na jednotnom trhu EÚ považujú podnikatelia naďalej nedostatočný servis a nedostatočné informácie podnikateľov o podmienkach podnikania na trhoch iných krajín, čo svedčí o zlepšujúcej sa kvalite servisu pre podnikateľov zo strany vládnych i mimovládnych inštitúcií.
Využívanie finančných zdrojov Európskej únie – podobne ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, aj v aktuálnom prieskume bol monitorovaný záujem podnikateľskej sféry o využívanie finančných zdrojov EÚ. Ako vyplýva z prieskumu, 40 % respondentov uviedlo, že sa
uchádzali a aj využívali zdroje z fondov EÚ a 53 % respondentov predpokladá, že ich firma bude požadovať a využívať štrukturálne fondy zahrnuté do Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013. Viac ako polovica respondentov – 62 % uviedlo, že
má dostatok relevantných informácií o využívaní euro fondov, ale len 28 % respondentov očakáva, že celý proces využívania euro fondov
bude transparentný.
Účastníci prieskumu, obdobne ako v predchádzajúcom prieskume navrhujú niektoré zlepšenia na využívanie eurofondov a odporúčania na
zjednodušenie celého procesu, a to najmä:
• znížiť náročnú byrokraciu celého procesu,
• obmedziť klientelizmus,
• skrátiť proces schvaľovania, zjednodušiť a zoštíhliť dokumenty potrebné na predloženie projektov,
• rozšíriť okruh potenciálnych príjemcov, napr. aj pre firmy, ktoré sa usilujú o získanie prevádzkových priestorov,
• zvýšiť odbornosť – odborné posudzovanie pri hodnotení a výbere projektov na využívanie euro fondov, vylúčiť vplyv politických strán
z procesu, zvýšiť transparentnosť celého procesu,
• poskytovať dostatok informácií o jednotlivých oblastiach podpory, pravidelne informovať najmä potenciálnych žiadateľov,
• uprednostniť obsahovú stránku projektov pred formálnymi náležitosťami,
• vylúčiť zmeny pravidiel počas realizácie projektov,
• taxatívne vymenovať nárokovateľné stimuly,
• predĺžiť dobu na vypracovanie projektov po vyhlásení výzvy,
• nevyžadovať opakovane dokladovanie vykonaných previerok Úradu pre verejné obstarávanie ap.
Príprava na zavedenie eura – v rámci prieskumu podnikatelia hodnotili aj prípravný proces na zavedenie eura na Slovensku z hľadiska
vlastnej firmy, ktorý v súlade so schváleným Národným plánom pre zavedenie eura bol stanovený k 1. 1. 2009.
V predchádzajúcom prieskume bolo 72 % respondentov presvedčených, že Slovensko vstúpi do eurozóny k 1. 1. 2009 a 65 % respondentov očakávalo, že prijatie eura bude mať na podnikateľské prostredie v SR pozitívny vplyv. V aktuálnom prieskume uviedlo 60 %
respondentov, že je spokojných so stanoveným konverzným kurzom a 64 % očakáva, že zavedenie eura bude mať na podnikateľské
prostredie pozitívny vplyv.
Ďalej 11 % podnikateľov očakáva, že všeobecná úroveň cien po prijatí eura zaznamená silný rast (v minulom roku to bolo 25 % respondentov), 75 % očakáva mierny rast cien (v minulom roku to bolo 65 %) a 14 % neočakáva vplyv na úroveň cien z titulu zavedenia eura. Čo sa týka
dopadu zavedenia eura na podnikateľskú sféru, 56 % očakáva neutrálny dopad, 56 % mierne problémy a žiaden z respondentov neočakáva
veľké problémy. Bezproblémový prechod na jednotnú menu si vyžaduje, aby firmy odo dňa zavedenia eura boli schopné fungovať v eure pre
interné a externé účely. Je zrejmé, že treba minimalizovať riziko nepripravenosti podnikov na minimum, pretože nepripravené firmy po vstupe
do eurozóny nebudú môcť zákonne obchodovať.
Podnikatelia očakávajú pomoc od štátnych inštitúcií a NBS najmä v oblasti objektívneho a intenzívneho informovania o všetkých rizikách,
ale aj o návodoch, ako sa týmto rizikám vyhnúť. Respondenti od SOPK očakávajú väčšiu angažovanosť pri organizovaní seminárov, informačných stretnutí s podnikateľmi za účasti kompetentných osôb, otvorených diskusií k nejasnostiam ap.

dopad globálnej inančnej krízy na podnikate ský sektor v sr – do prieskumu sopk sa zapojilo 90 respondentov, z toho:
Ukazovate

Počet

Percento

Ukazovate

Počet

Percento
35,6 %

výroba

62

68,9 %

malý podnik (do 50 zamestn.)

32

obchod

10

11,1 %

stredný podnik (od 50 – 500 zamestnan.)

45

50 %

služby

18

20 %

ve ký podnik (nad 500 zamestnan.)

13

14,4 %
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príspevok sopk k vývoju ekonomiky a k formovaniu podnikate ského prostredia
V záujme dlhodobého udržania ekonomického rastu a zlepšenia podnikateľského prostredia SR v roku 2008 i v ďalšom období Zhromaždenie delegátov SOPK na svojom zasadaní 24. apríla 2008 schválilo „Odporúčania pre zlepšenie podnikateľského prostredia v SR“, ktoré
boli dané k dispozícii prezidentovi SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR a ďalším členom vlády SR.
Slovenská obchodná a priemyselná komora sa popri širších aspektoch vývoja ekonomiky zaviazala intenzívne zaoberať, analyzovať a presadzovať svoje stanoviská v uvedených štyroch oblastiach:
I. Vytváranie znalostnej, resp. vedomostnej spoločnosti na Slovensku, s osobitným zreteľom na presadzovanie zmien hlavne
v oblasti vzdelávania a podpory rozvoja vedy a výskumu – vytváranie znalostnej, resp. vedomostnej spoločnosti nie je možné ponechať
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na živelný vývoj, ale ako to ukazujú skúsenosti z vyspelých krajín, je treba ho podporiť zo strany vlády opatreniami, ktoré v oblasti získavania
zahraničných investícií musia byť smerované na poskytovanie zvýhodnenia práve pre tento typ investícií. Razantné zameranie štátnej politiky
na tento typ investícií vytvára reálne predpoklady práve pre zabezpečenie trvalého rastu i v prípade presunu záujmu investorov na ďalšie teritória i v prípade očakávaného zvýšenia nákladov na pracovnú silu. Tak ako sa štát orientoval v minulosti na podporu zahraničných investícií, mal
by sa preorientovať na poskytovanie stimulov pre investovanie do oblasti znalostnej ekonomiky.
Ďalej treba realizovať komplexnú reformu vzdelávacieho systému z hľadiska zlepšenia jeho kvality a prispôsobenia obsahu vzdelávania dlhodobým potrebám trhu práce. Iba vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila zabezpečí Slovensku trvalý hospodársky rast. Vzhľadom k stále
väčšiemu zapájaniu Slovenska do svetovej ekonomiky treba zásadne zvýšiť kvalitu jazykovej prípravy a začať poskytovať ekonomické a právne minimum na všetkých stupňoch a druhoch škôl. Zabrániť neefektívnemu kvantitatívnemu rozvoju školstva, sústrediť sa na kvalitu učiteľov,
vedeckovýskumných výstupov univerzít, kvalitu absolventov ap. Investície do školstva musia priniesť zásadnú zmenu kvality školstva. V súvislosti so začínajúcim nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl v primeranej štruktúre, zásadne dbať o prispôsobenie štruktúry absolventov
škôl potrebám na trhu práce.
V oblasti rozvoja znalostnej ekonomiky je treba podporiť aj projektové financovanie vedy a výskumu, predovšetkým aplikovaného výskumu
v záujme posilnenia technologického a inovačného rozvoja na Slovensku. Pri financovaní vedy, výskumu a inovácií využiť kombináciu financovania z verejných zdrojov, súkromných zdrojov vrátane rizikového kapitálu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Realizovať projektové financovanie
vedy a výskumu a zvýšiť investície štátu do vedy a výskumu.
K tomu SOPK odporučilo najmä:
• podporiť komplexné systémové prostredie pre vytváranie elitných pracovísk – vysokých škôl a univerzít a v tejto súvislosti zásadne odlíšiť
podporu v štúdiu nadpriemerne talentovaných jednotlivcov,
• vytvoriť motivačný systém pre investovanie do vzdelávania a odstrániť rovnostársky princíp pri poskytovaní štátnej podpory - vo zvýšenej
miere podporiť tie stredné odborné a vysoké školy o absolventov ktorých je dopyt na trhu práce, problémy s únikom absolventov vysokých škôl do zahraničia riešiť aj postupným spoplatňovaním štúdia,
• vytvoriť podmienky a stimuly pre znalostné podniky (IT, biotechnológie ap.), ako aj pre podniky zo zahraničia, ktoré prinesú vyššiu pridanú hodnotu,
• podporiť informatizáciu spoločnosti a vzdelávanie v tejto oblasti, koordinovať e-government tak, aby ho popri zamestnancoch štátnej
správy a verejnej správy mohli využívať aj občania v širšom rozsahu,
• prijať koncepciu imigračnej politiky, resp. importu pracovnej sily v nadväznosti na výhľad vzdelávania mladej populácie, aby neboli ohrozené podnikateľské subjekty, kde sa už v súčasnosti vyskytuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v primeranej štruktúre,
• vytvoriť v rámci SOPK na celoštátnej úrovni i na úrovni regiónov – regionálnych komorách koordinačné centrá pre koordináciu potreby
kvalifikovanej sily na potreby trhu práce, ktorú by definovala podnikateľská sféra,
• zvážiť vytvorenie legislatívnych podmienok pre systém zabezpečujúci vrátenie investícií do vzdelania súkromnému sektoru od absolventov, ktorí z prostriedkov súkromného sektora nadobudli vzdelanie, resp. uplatniť spoplatňovanie ďalšieho celoživotného vzdelávania
a rekvalifikácií, ktoré by mohli viac motivovať k stabilizácii pracovnej sily na Slovensku.
II. Zlepšenie podmienok vymáhateľnosti práva – členovia SOPK vidia v oblasti zlepšenia podmienok pre vymáhateľnosť práva, najmä vytvorenie podmienok na spravodlivé riešenie sporov bez zbytočných prieťahov, zlepšenie praktického výkonu súdnictva,
zlepšenie podmienok pre rozšírenie aktivít rozhodcovského súdnictva, uplatňovanie účinných nástrojov na odhaľovanie a sankcionovanie korupcie a klientelizmu. V oblasti verejného obstarávania, ide najmä o obmedzenie možnosti vylúčenia verejných súťaží, resp.
ich zneužitia na formálne súťaže v štátnej správe aj v samospráve.
Sú si vedomí toho, že zásadná zmena tohto stavu nie je možná bez zmeny v oblasti politickej a celospoločenskej kultúry, ako aj bez zmeny zanedbaného účinného kontrolného systému, ktoré primárne prispievajú k neriešeniu problémov vo vymáhateľnosti práva. SOPK je pripravená podporovať také opatrenia vlády SR, ktoré budú rozhodujúce pre zvrat a zlepšenie súčasného stavu v oblasti vymáhateľnosti práva.
Doteraz chýba, resp. nebola zverejnená vládna koncepcia zlepšenia stavu v oblasti vymáhateľnosti práva a vláda SR, ale ani samosprávne
orgány súdnictva nepripravili žiadne materiály, ktoré jednoznačne a pomocou merateľných kritérií popisujú opatrenia na zlepšenie súčasného nepriaznivého stavu.
Podnikateľská sféra dlhodobo kritizuje daný stav s tým, že je potrebné urýchlene prijať ďalšie opatrenia na zrýchlenie vymáhateľnosti
práva. Niektoré pozitívne kroky, ktoré boli dosiahnuté, ako napr. zverejňovanie súdnych rozhodnutí, zjednodušenie systému na sledovanie legislatívneho procesu a právnych predpisov, malá novela Občianskeho súdneho poriadku ap., majú iba veľmi mierny pozitívny dopad na súčasný nepriaznivý stav.
Na základe uvedeného SOPK odporučilo vláde SR:
• Prijať vládnu koncepciu reformy systému justície.
• Zvýšiť efektívnosť súdnych konaní a zabezpečiť zákonnou normou povinnosť vytýčenia konania do troch mesiacov od podania návrhu.
• Posilniť pôsobnosť rozhodcovského súdnictva a posilniť a skvalitniť obchodné súdnictvo.
• Komplexne novelizovať zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s osobitným zreteľom na použitie časovej tiesne len vo výnimočných situáciách - vis major (vojnový stav, prírodné katastrofy ap.).
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III. Presadzovanie pripravenosti podnikateľskej sféry na prijatie eura – v tejto oblasti SOPK odporučilo zintenzívniť do konca roka
2008 informovanosť podnikateľského sektora o procese prípravy a zavedenia meny euro v Slovenskej republike, vrátane pomoci pri technicko-organizačnom zabezpečení prechodu a jej používania v podmienkach podnikateľskej sféry.
IV. Znižovanie nákladov na administratívne činnosti v oblasti podnikania – v tejto súvislosti SOPK odporučilo permanentne analyzovať dopady administratívnych nákladov, vyplývajúcich z opatrení EÚ i opatrení národnej legislatívy na podnikateľské prostredie s cieľom
znižovať administratívnu náročnosť podnikania. Podnikateľská verejnosť osobitne zaznamenáva zanedbávanie týchto pravidiel v oblasti malého a stredného podnikania, v ktorej je každá zmena pociťovaná obzvlášť negatívne.

Formovanie ekonomického prostredia z dlhodobého h adiska
Popri uvedených štyroch hlavných cieľoch pre rok 2008 odporučili členovia SOPK presadzovať nasledujúce kroky, ktoré prispievajú k formovaniu ekonomického prostredia z dlhodobého hľadiska:
1. Dopracovať „Stratégiu rozvoja SR v strednodobom a dlhodobom horizonte“, východiska pre formovanie hospodárskej politiky v ďalšom období, ktorej vypracovanie vláda SR deklarovala vo svojom programovom vyhlásení a zadala na
vypracovanie SAV. Dlhodobú rozvojovú stratégiu vytvoriť po širokej odbornej a verejnej diskusii. Podporovať tie sektory výroby a služieb, ktoré sú z dlhodobého hľadiska perspektívne v európskom ekonomickom priestore. Rozvojovú
stratégiu zamerať na prekonanie existujúcej technologickej a inovačnej medzery voči krajinám EÚ, ktorá bude podporovať súťaživosť a zvyšovanie konkurencieschopnosti, využívať bude prínosy globalizácie, bude doplnená o program
inovačného rozvoja a o program zabezpečenia energetickej sebestačnosti. V stratégii zachovať princíp sústredenia
sa na malý počet základných cieľov a princíp ich razantného presadzovania. Akcentovať tie smery, ktoré zabezpečia
maximalizáciu umiestnenia produkcie s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku.
2. Presadzovanie reformných krokov ekonomického a sociálneho systému zamerať najmä na zlepšovanie podmienok pre rozvoj podnikania. SOPK upozornilo predstaviteľov vlády na nutnosť riešenia problémov, ktoré neboli uspokojivo vyriešené ani
predošlými vládami: zdravotníctvo, súdnictvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.
3. Kvalitnou legislatívou dotvárať priaznivejšie podnikateľské prostredie. V tejto oblasti SOPK odporučilo, najmä:
• znižovať najmä odvodové zaťaženie,
• vytvoriť podmienky na platenie daní a odvodov do jedného centra v krátkodobom horizonte 2-3 rokov,
• zjednodušiť celý sociálny systém v záujme motivácie k zamestnanosti,
• pokračovať v dôslednej decentralizácií štátnej správy na samosprávu,
• presadzovať partnerstvo verejnej správy so súkromným sektorom,
• v maximálnej miere podporovať malé a stredné podnikanie, hlavne umožnením získavania zdrojov,
• striktne dodržiavať princíp rovnosti domácich a zahraničných podnikateľov.
4. Podporiť investovanie do infraštruktúry a do high-tech a do rozvoja finálnych produktov a služieb. Súčasná infraštruktúra Slovenska pôsobí limitujúco nielen pokiaľ ide o rozvoj investícií, ale začína pôsobiť ako rizikový faktor z hľadiska budúceho rastu
ekonomiky a jej regionálnej rovnováhy. Z uvedeného dôvodu s využitím fondov EÚ razantnejšie podporovať jej dobudovanie.
Pri štátnej podpore využiť regionálny princíp a širšie využitie vedecko-technického potenciálu krajiny. Podporovať high-tech
investície a rozšírenie ekonomického portfólia, ktoré zabezpečí prechod z montážneho charakteru ekonomiky na high-tech
a finálne produkty a služby. Osobitnú pozornosť venovať cestovnému ruchu.
5. Vypracovať a presadzovať proexportnú politiku. Uvedenú politiku zamerať hlavne na politiku podpory malého a stredného podnikania, prepojenú na politiku podpory tohto stavu ako takého.

II. čInnos volených orGánov komory
zhromaždenie delegátov sopk
Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na svojom druhom zasadaní 4. funkčného obdobia na roky 2007
– 2012 dňa 24. apríla 2008 v Bratislave sa zaoberalo aktuálnym stavom a vývojom ekonomiky a podnikateľského prostredia Slovenskej republiky a úlohami SOPK . Osobitná pozornosť bola venovaná stanoveniu priorít a odporúčaní, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v SR v ďalšom období, ktoré sú uvedené vyššie.
Zhromaždenie delegátov SOPK konštatovalo, že považuje za nevyhnutné zdôrazniť potrebu väčšej akceptácie názorov predstaviteľov inštitúcií podnikateľského sektora pri spracovávaní návrhov na zdokonaľovanie nástrojov hospodárskej politiky a pri vypracovaní dlhodobej stratégie Slovenskej republiky. Pri koncipovaní jednotlivých opatrení sa musí stať základnou prioritou zvýšenie výkonnosti ekonomiky a jej trvalo udržateľný rast, a to aj po predpokladanom vstupe Slovenska do eurozóny a po prijatí eura od 1. 1. 2009.
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Zhromaždenie delegátov SOPK vzalo na vedomie kontrolu uznesení z ustanovujúceho zasadania ZD SOPK, konaného dňa 24. 4. 2007 a
konštatovalo ich plnenie. Uložilo Predstavenstvu SOPK posúdiť návrh na povinné členstvo v SOPK a generálnemu tajomníkovi SOPK posúdiť návrh na vydávanie komorového mesačníka Obchod, priemysel, hospodárstvo v elektronickej podobe. Zvolilo mandátovú komisiu v zložení: JUDr. Mária Grochová, Ing. Peter Klamo, CSc., Ing. Ivan Trančík a návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., Ing. Štefan
Bratko, Jarmila Župíková. Schválilo Výročnú správu SOPK za rok 2007, Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2007, Správu Dozornej rady SOPK
k hospodáreniu za rok 2007, Plán aktivít a činnosti SOPK na rok 2008, Rozpočet SOPK na rok 2008.
Ďalej vzalo na vedomie pravidlá a kritériá súťaže „Veľká cena SOPK“ na ďalšie obdobie a poverilo Predstavenstvo SOPK vyhlásiť nový ročník súťaže „Veľká cena SOPK“ na rok 2008 a vymenovať hodnotiacu komisiu a schválilo predložený návrh výšky členských príspevkov do
SOPK s účinnosťou od 1. 1. 2009 s úpravou vytvorenia osobitnej kategórie pre školy a školské zariadenia v sieti Ministerstva školstva SR
s výškou členského príspevku 6000 Sk ročne i uznesenia zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK, komuniké zo zasadania a odporúčania SOPK na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR. Uložilo Predstavenstvu SOPK schválené uznesenie, komuniké a odporúčania na
zlepšenie podnikateľského prostredia v SR zaslať prezidentovi SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR, predsedom parlamentných politických strán, zverejniť ho a zoznámiť tak s ich znením celú verejnosť.
V druhej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia politickej scény na Slovensku, menovite prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády SR Robert Fico, za Národnú radu SR predseda jej výboru pre európske záležitosti Milan Urbáni,
ďalší členovia vlády SR – minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová a štátny tajomník rezortu hospodárstva Peter Žiga, predstavitelia diplomatického zboru akreditovaní na Slovensku, predstavitelia partnerských inštitúcií i ďalší hostia a novinári.
Na záver slávnostného rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK si z rúk predsedu komory a prezidenta republiky prevzal najvyššie ocenenie komory – Zlatú medailu SOPK – Ladislav Švihel. Ocenenie mu udelilo Predstavenstvo SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj ekonomiky a podnikania v Slovenskej republike.
Aj v tomto roku na záver rokovania zhromaždenia delegátov bol vytvorený priestor na odovzdanie ocenenia JAS – Mládež pre budúcnosť –
TOP študentskému tímu aplikovanej ekonómie, ktoré mladým adeptom z Tisovca tak isto odovzdal P. Mihók a I. Gašparovič.

predstavenstvo sopk
3. zasadnutie Predstavenstva SOPK (31. január 2008 - Šamorín) – k jednotlivým bodom boli prijaté nasledovné uznesenia:
• Uznesenie č. 28/3/2008 – Predstavenstvo SOPK vzalo na vedomie plnenie uznesení z 2. zasadnutia Predstavenstva SOPK, konaného dňa 3. októbra 2007 v Beladiciach a plnenie uznesení z ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov SOPK, konaného dňa 24. apríla 2007 a konštatovalo ich plnenie.
• Uznesenie č. 29/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie závery zo zasadnutia Ekonomického výboru SOPK z 12. decembra 2007 a
stanovisko Ekonomického výboru SOPK k vymáhateľnosti práva v oblasti obchodno – právnych vzťahov a v oblasti verejného obstarávania, ďalej výsledky ekonomického prieskumu SOPK „2008“ k vývoju ekonomiky a podnikateľského prostredia, návrh stanoviska k pracovnej zdravotnej službe vrátane zdravotnej spôsobilosti na prácu, informáciu predsedu SOPK o aktuálnej situácii súvisiacej so schvaľovaním Lisabonskej zmluvy v Národnej rade SR.
Prediskutovalo s predsedom Najvyššieho súdu SR p. JUDr. Milanom Karabínom a s predsedom Rozhodcovského súdu SOPK p.
prof. JUDr. Pavlom Kubíčkom, CSc. problémy súvisiace s vymáhateľnosťou práva na Slovensku.
Súhlasilo s predloženým stanoviskom k pracovnej zdravotnej službe vrátane zdravotnej spôsobilosti na prácu a uložilo predsedovi SOPK pripraviť návrh na zmenu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia v súlade s odsúhlaseným stanoviskom a predložiť ho vláde SR a NR SR, pripraviť návrh stanoviska SOPK k dôsledkom a dopadom prípadného neschválenia Lisabonskej zmluvy v NR SR na ekonomiku a podnikanie v Slovenskej republike, pripraviť právnu analýzu s dopadmi na podnikateľské prostredie - zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a návrhu na zmenu zákona o koncesionárskych poplatkoch, pripraviť námety k problematike vymáhateľnosti práva na kolégium predsedu Najvyššieho súdu SR
a dohodnúť termín účasti zástupcov Predstavenstva SOPK a Predsedníctva Rozhodcovského súdu na zasadnutí kolégia.
• Uznesenie č. 30/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie predložený návrh výročnej správy s pripomienkami (doplnenie hodnotenia projektu SOPK „Konkurencieschopnosť a zamestnanosť v BSK“ v časti „vzdelávanie“) a uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK preveriť menné zoznamy volených orgánov RK a prípadné opravy oznámiť tajomníkovi predsedu SOPK, predsedovi SOPK upravený návrh
výročnej správy SOPK za rok 2007 predložiť na rokovanie Dozornej rady SOPK a na schválenie ZD SOPK.
• Uznesenie č. 31/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie predložený návrh plánu aktivít s pripomienkou, aby nosnými aktivitami pre SOPK
v roku 2008 bola oblasť odborného vzdelávania a oblasť proexportnej politiky. Zriadilo dve pracovné skupiny pre rozpracovanie odborného vzdelávania a podpory exportu v podmienkach SOPK v nasledovnom zložení - 1. pracovná skupina pre vzdelávanie: Ing. Jaroslav
Holeček, Ing. Dušan Haluška, zástupcovia Sekcie odborného a ďalšieho celoživotného vzdelávania a ďalších sekcií, zástupcovia aparátu komory a druhá pracovná skupina na podporu exportu: Ing. Peter Kollárik, Ing. Július Kostolný, Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., Ing. Ladislav Dobrodenka, PhD., členovia Zahranično-obchodného výboru SOPK, Ing. Rajtar, tajomník výboru. Uložilo predsedovi SOPK návrh plánu aktivít SOPK na rok 2008 predložiť na rokovanie Dozornej rady SOPK a na schválenie ZD SOPK. Ďalej uložilo Ing. Jaroslavovi
Holečkovi a Ing. Dušanovi Haluškovi pripraviť návrh projektu vzdelávania v podmienkach SOPK na najbližšie zasadanie predstavenstva
a Ing. Petrovi Kollárikovi a Ing. Júliusovi Kostolnému pripraviť návrh projektu podpory exportu v podmienkach SOPK na najbližšie zasadanie predstavenstva.
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• Uznesenie č. 32/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie plnenie rozpočtu SOPK za rok 2007 – predbežné výsledky a uložilo predsedovi SOPK plnenie rozpočtu SOPK za rok 2007 – definitívne výsledky doplnené o správu audítora predložiť na rokovanie Dozornej rady
SOPK a na schválenie ZD SOPK.
• Uznesenie č. 33/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie návrh rozpočtu SOPK na rok 2008 a uložilo predsedom regionálnych komôr
SOPK predložiť návrh rozpočtu regionálnych komôr na rok 2008 zosúladený s predloženým materiálom na schválenie regionálnym valným zhromaždeniam. Predsedovi SOPK uložilo návrh rozpočtu SOPK na rok 2008 predložiť na rokovanie Dozornej rady SOPK a na
schválenie ZD SOPK.
• Uznesenie č. 34/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie návrh na výšku členských príspevkov do SOPK a informáciu Ing. Halušku
o zápornom stanovisku Sekcie odborného a ďalšieho celoživotného vzdelávania SOPK k návrhu výšky členských príspevkov pre
príspevkové organizácie a zachovaniu doterajšej úrovne – 5000 Sk. Uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK prerokovať návrh výšky členských príspevkov do SOPK s členskou základňou na valných zhromaždeniach, resp. zhromaždeniach delegátov regionálnych komôr SOPK vo februári až marci 2008 a predsedovi SOPK predložiť návrh výšky členských príspevkov na schválenie
Zhromaždeniu delegátov SOPK.
• Uznesenie č. 35/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie návrh na zmenu kritérií súťaže „Veľká cena SOPK“, súhlasilo s pravidlami súťaže pre ďalšie obdobie a s obsahom vzoru prihlášky a kritériami súťaže pre ďalšie obdobie. Uložilo predsedovi SOPK vyhlásiť súťaž pre
rok 2008, vyžiadať nominácie za členov hodnotiacej komisie od ministra hospodárstva SR, ministra financií SR, Daňového riaditeľstva
SR, Colného riaditeľstva SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie a od Sekcie bánk a poisťovní a vymenovať hodnotiacu komisiu, predložiť
upravený návrh štatútu, pravidiel a kritérií súťaže „Veľká cena SOPK“ pre informáciu Zhromaždeniu delegátov SOPK.
• Uznesenie č. 36/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu o plnení úloh súvisiacich s prípravou prechodu na menu euro v podmienkach SOPK a uložilo predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi SOPK zabezpečiť úlohy vyplývajúce zo schváleného harmonogramu v súlade so zákonom NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a súvisiacimi právnymi normami.
• Uznesenie č. 37/3/2008 – P SOPK potvrdilo prijatie 74 nových členov do SOPK, vrátane 14 mladých podnikateľov a uložilo
predsedovi SOPK zaslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena SOPK a zahrnúť ich do databázy členov.
• Uznesenie č. 38/3/2008 – P SOPK schválilo návrh predsedu SOPK na udelenie Zlatej medaily SOPK pre Ing. Petra Kollárika a pre p.
Mario Boselli, na udelenie ČU SOPK pre Ing. Stanislava Čoreja, Ing. arch. Juraja Dobrockého, JUDr. Máriu Grochovú, pre Transpetrol,
a.s. Bratislava a pre Slovak Telekom, a.s. Bratislava. Ďalej schválilo návrhy predsedov RK SOPK na udelenie Čestného uznania SOPK
pre ELCHEM SR, s.r.o., Bratislava, Tradepetrol, a.s., Bratislava, Techcell, s.r.o., Bratislava, Siemens, s.r.o., Bratislava, pre Ing. Vladimíra Masára, prezidenta Deloitte, pre Ing. Ivana Beblavého, generálneho riaditeľa Palma-Tumys, a.s., pre Witzenmann Slovakia, s.r.o., Vlkanová, Petrochema, a.s., Nemecká, Slovpump-Trade, s.r.o., Závadka nad Hronom, pre Krošlák, s.r.o., Nitrianska Blatnica, Itragold,
s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce, Orgeco, s.r.o., Nové Zámky, Pastorkalt, a.s., Nové Zámky, HTP Slovakia Vráble, s.r.o., Vráble, AVC –
ZŤS, a.s., Vysoká nad Kysucou a pre Ing. Dušana Bernhausera. Schválilo tiež návrh na udelenie Zlatej medaily SOPK pre p. Ing. Alexandra Lilgeho, predsedu predstavenstva, Neografia, a.s., Martin.
• Uznesenie č. 39/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu o príprave „Európskeho parlamentu podnikov“ a súhlasilo s nomináciou predsedu SOPK, troch podpredsedov SOPK, deväť predsedov regionálnych komôr SOPK a Ing. Jaroslava Holečka na
úvodné zasadnutie „Parlamentu podnikov“ 14. 10. 2008. Uložilo predsedovi SOPK oznámiť nomináciu zástupcov SOPK Združeniu
európskych obchodných komôr – Eurochambres.
• Uznesenie č. 40/3/2008 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu o činnosti Rozhodcovského súdu SOPK a ústnu informáciu
predsedu RS SOPK Prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. a uložilo predsedovi SOPK iniciovať pracovné stretnutie vybraných členov
Predstavenstva SOPK a predsedu RS SOPK s ministrom spravodlivosti SR, pripraviť návrh na novelizáciu zákona o rozhodcovskom
konaní a zaslať predsedovi RS SOPK schválené uznesenie P SOPK. Uznesenie č. 41/3/2008 – P SOPK zvolalo Zhromaždenie
delegátov SOPK dňa 24. apríla 2008 v Bratislave Hotel Crowne Plaza a stanovilo jeho program.
• Uznesenie č. 42/3/2008 – P SOPK zvolalo 4. zasadnutie Predstavenstva SOPK dňa 17. – 18. júna 2008 do Prešova. Zasadnutia
sa zúčastnilo 21 členov predstavenstva a predseda Dozornej rady SOPK. Ospravedlnili sa pp. Antalič, Bočkay, F. Dobrodenka, Sivák
a J. Župíková.
4. zasadnutie Predstavenstva SOPK (18. jún 2008 – Prešov) - k jednotlivým bodom boli prijaté nasledovné uznesenia:
• Uznesenie č. 45/4/2008 – Predstavenstvo SOPK vzalo na vedomie plnenie uznesení z 3. zasadnutia Predstavenstva SOPK, konaného dňa 31. januára 2008 a konštatovalo ich plnenie s výnimkou uznesenia č. 29/3/2008 bod 4. týkajúceho sa účasti členov
Predstavenstva SOPK a členov Predsedníctva RS SOPK na kolégiu Najvyššieho súdu SOPK a uznesenia č. 40/3/2008 týkajúceho sa pracovného stretnutia predstaviteľov SOPK s ministrom spravodlivosti SR, ktoré trvajú. Súhlasilo s doplnením hodnotiacej komisie súťaže „Veľká cena SOPK“ pre rok 2008 o dvoch členov Predstavenstva SOPK, menovite Ing. Ladislav Vaškovič,
CSc. a Ing. Pavol Antalič.
• Uznesenie č. 46/4/2008 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu predsedu SOPK k uzneseniu č. 1, písm. a) zo ZD SOPK týkajúceho sa posúdenia návrhu na povinné členstvo v SOPK, výsledky prieskumu k vydávaniu komorového časopisu Obchod, priemysel, hospodárstvo v ďalšom období a súhlasilo s vydávaním komorového časopisu OPH v tlačenej aj v elektronickej podobe ako doteraz. Uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK pripraviť obsahový a časový harmonogram komorového časopisu OPH na rok 2009 podľa regiónov
a ďalších činností a predsedom regionálnych komôr SOPK, predsedom sekcií SOPK a predsedovi RS SOPK obsahovo zabezpečiť prílohu komorového časopisu „Regionálne okienka“, resp. „Činnosť sekcií“ a „Činnosť RS SOPK“ v súlade s prijatým harmonogramom.
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• Uznesenie č. 47/4/2008 – P SOPK vzalo na vedomie stanovisko Ekonomického výboru SOPK k návrhu východísk rozpočtu verejnej
správy SR na roky 2009 až 2011 a k problematike regionálneho rozvoja SR. Prediskutovalo s prizvanými hosťami problematiku podpory regionálneho rozvoja a využitie Schengenskej hranice pre rozvoj regiónov SR s osobitným zreteľom na priority a problémy Košického
a Prešovského samosprávneho kraja. Navrhlo krátkodobé priority, ktoré je treba riešiť okamžite, najmä:
• urýchlene doriešiť základnú, najmä dopravnú infraštruktúru a priepustnosť hraničných priechodov na Ukrajinu, ako aj koncepciu kombinovanej dopravy,
• odstrániť byrokratické bariéry vízového režimu voči občanom Ukrajiny, najmä z hľadiska importu a využívania kvalifikovanej pracovnej
sily pre potreby podnikateľskej sféry na Slovensku z Ukrajiny,
• doriešiť koncepciu malého pohraničného styku ap.
Uložilo predsedovi Košickej RK SOPK Ing. Chlebovi, CSc. a predsedovi Prešovskej RK SOPK Ing. Čorejovi v spolupráci s predstaviteľmi Košického a Prešovského samosprávneho kraja vypracovať dopadovú štúdiu na efektívnejšie využívanie potenciálu Schengenskej
hranice pre potreby rozvoja regiónov podľa skúseností Rakúska a Výkonnému výboru SOPK v spolupráci s predsedom Ekonomického výboru SOPK uložilo pripraviť podklady a témy na pravidelný dialóg s vládou SR k hospodárskej politike a k aktuálnej hospodárskej
situácii SR.
• Uznesenie č. 48/4/2008 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu o plnení harmonogramu prípravy na menu euro v podmienkach
SOPK a uložilo predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi SOPK zabezpečiť úlohy vyplývajúce zo schváleného harmonogramu v súlade so zákonom NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a súvisiacimi právnymi normami.
• Uznesenie č. 49/4/2008 – P SOPK vzalo na vedomie materiál MŠ SR: „Návrh legislatívneho zámeru o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ z 22.mája 2008, návrh stanoviska SOPK k materiálu MŠ SR, prezentáciu
Ing. Holečka a Ing. Kollárika, Odborné vzdelávanie z pohľadu zamestnávateľov a stanovisko Ekonomického výboru SOPK k návrhu
projektu vzdelávania v podmienkach SOPK. Podporilo Návrh projektu vzdelávania v podmienkach SOPK a uložilo členom pracovnej
skupiny SOPK pre vzdelávanie Ing. Holečkovi, Ing. Kollárikovi a Ing. Haluškovi zohľadniť námety vyplývajúce z predložených materiálov
a z diskusie na predstavenstve a dopracovať stanovisko k Návrhu legislatívneho zámeru... ako aj uvedený projekt tak, aby mohol byť
predložený na nasledujúce predstavenstvo SOPK a následne Ministerstvu školstva SR. Predsedovi SOPK uložilo komplexné stanovisko
pracovnej skupiny SOPK pre vzdelávanie predložiť, po prerokovaní na zasadnutí Výkonného výboru SOPK a na nasledujúcom zasadaní
predstavenstva, na pripravované rokovanie s predsedom vlády SR a ministrovi školstva SR.
• Uznesenie č. 50/4/2008 – P SOPK uložilo Výkonnému výboru SOPK prerokovať návrh projektu podpory exportu v podmienkach
SOPK materiál na svojom zasadaní a pripraviť komplexné stanovisko a odporúčania pre predstavenstvo a podpredsedovi SOPK Ing.
Kostolnému upravený materiál predložiť na nasledujúce predstavenstvo.
• Uznesenie č. 51/4/2008 – P SOPK vzalo na vedomie plnenie rozpočtu SOPK za január – apríl 2008 a uložilo predsedovi, generálnemu tajomníkovi a predsedom regionálnych komôr SOPK prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu za rok 2008.
• Uznesenie č. 52/4/2008 – P SOPK schválilo udelenie Čestného uznania SOPK Ing. Štefanovi Kilárskemu, Ing. Vladimírovi
Macháčovi a SOU pre telesne postihnutú mládež, Žilina.
• Uznesenie č. 53/4/2008 – P SOPK potvrdilo prijatie 70 nových členov do SOPK, vrátane troch mladých podnikateľov.
• Uznesenie č. 54/4/2008 – P SOPK schválilo Novelizáciu Sadzobníka trov rozhodcovského konania pre vnútroštátne spory v zmysle predloženého návrhu s účinnosťou od 18.6.2008, Novelizáciu Sadzobníka trov rozhodcovského konania pre medzinárodné spory
v zmysle predloženého návrhu s účinnosťou od 18.6.2008 a uložilo predsedovi SOPK oboznámiť s uznesením Predsedníctvo RS SOPK
a zabezpečiť zverejnenie novelizácie Sadzobníka trov rozhodcovského konania pre vnútroštátne a medzinárodné spory v Obchodnom
vestníku MS SR.
• Uznesenie č. 55/4/2008 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu predsedu SOPK o zasadaní EPP dňa 14.10.2008 o 11.0 hod. v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli.
• Uznesenie č. 56/4/2008 – P SOPK zvolalo 5. zasadnutie Predstavenstva SOPK v 1. dekáde októbra 2008 v regióne Trenčianskej RK
SOPK a uložilo predsedovi SOPK zaradiť na rokovanie predstavenstva problematiku boja proti korupcii a podplácaniu v medzinárodných
obchodných transakciách, praniu špinavých peňazí, a pod. a prizvať k uvedenej diskusii zástupcu Finančnej polície SR.
• Uznesenie č. 57/4/2008 – P SOPK poverilo predsedu SOPK schvaľovať opodstatnené zmeny v organizačnej štruktúre SOPK a uložilo predsedovi SOPK informovať Predstavenstvo SOPK o schválených a vykonaných zmenách v organizačnej štruktúre SOPK.
• Uznesenie č. 58/4/2008 – P SOPK vzalo na vedomie ústnu informáciu predsedu Žilinskej RK SOPK p. Ing. Halušku k stanoveným minimálnym sadzbám za organizovanie vzdelávacích aktivít RK SOPK a uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK v spolupráci s predsedami regionálnych komôr SOPK analyzovať efektívnosť, nákladovosť a priemerné ceny vzdelávacích aktivít a seminárov
podľa RK v porovnaní s inými inštitúciami, ktoré zabezpečujú obdobné aktivity a predložiť informáciu na budúcom zasadaní predstavenstva. Zasadnutia Predstavenstva SOPK sa zúčastnilo 18 členov Predstavenstva SOPK a podpredseda Dozornej rady SOPK
Ing. Viliam Krajčovič. Ospravedlnení boli pp. Bratko, Ďurček, Grochová, Holeček, Junas, Lapuník, Schultz, Sivák a predseda DR
SOPK p. Dobrodenka.
5. spoločné zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady SOPK (8. október 2008 – Podkylava) – na zasadnutí boli prijaté nasledovné uznesenia:
• Uznesenie č. 61/5/2008 – Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK vzali na vedomie plnenie uznesení zo 4. zasadnutia Predstavenstva
SOPK, konaného dňa 18. júna 2008 v Prešove a konštatovalo ich plnenie s výnimkou uznesenia č. 29/3/2008 bod 4. týkajúceho sa
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účasti členov Predstavenstva SOPK a členov Predsedníctva RS SOPK na kolégiu Najvyššieho súdu SOPK a uznesenia č. 40/3/2008
týkajúceho sa pracovného stretnutia predstaviteľov SOPK s ministrom spravodlivosti SR, ktoré trvajú.
Uznesenie č. 62/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie stanovisko Ekonomického výboru SOPK k Modernizačnému programu
Slovensko 21 a k Národnému programu reforiem SR na roky 2008 – 2010 a k Dlhodobej vízii rozvoja slovenskej spoločnosti, prediskutovali súčasný stav a predpoklad ďalšieho vývoja finančnej krízy vo svete a jej dopad na Slovensko. Konštatovali, že pozitívne hodnotia
zámer vlády SR zadefinovať dlhodobú víziu rozvoja slovenskej spoločnosti vytvorením východiskového materiálu pre ďalšiu diskusiu o vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenska v kontexte vývoja vo svete a jeho dopadu na Slovensko, vzhľadom na vysoký stupeň otvorenosti slovenskej ekonomiky a na jej nadštandardné napojenie do medzinárodného obchodu sa objavujú prvé negatívne dopady svetovej finančnej krízy už aj na Slovensku, podnikateľská sféra registruje určité znižovanie výroby, a to hlavne v oblasti automobilového priemyslu,
čiastočne aj v oblasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechnického priemyslu, ďalšie kroky NBS a vlády SR v tejto súvislosti musia smerovať k zachovaniu vysokej likvidity na bankovom trhu a k ochrane vkladov obyvateľstva, ktoré zamedzí odlivu finančných prostriedkov
zo Slovenska a ich využitie v prospech slovenskej ekonomiky. Uložili predsedovi SOPK v spolupráci s Ing. Vaškovičom pripraviť v zmysle záverov z diskusie „Vyhlásenie Predstavenstva a DR k súčasnej finančnej kríze a jej dopadu na Slovensko“, zaslať ho predsedovi vlády SR a medializovať, tézy na rokovanie SOPK s predsedom vlády SR, s predstaviteľmi parlamentných politických strán a predstaviteľmi
ďalších podnikateľských inštitúcií k aktuálnej hospodárskej situácii, k národnému programu reforiem SR a k dlhodobej vízii rozvoja slovenskej spoločnosti.
Uznesenie č. 63/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie informáciu o schválenom zákone č. 286/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 9/1992 Zb., o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov a uložili predsedovi SOPK
predložiť na najbližšie zasadnutie predstavenstva dokumenty vyplývajúce z aplikácie citovanej novely v podmienkach SOPK. Predsedovi SOPK a predsedom regionálnych komôr SOPK uložili urobiť rekognoskáciu budov štátnej správy v Bratislave a v sídlach regionálnych
komôr SOPK vhodných na umiestnenie pracovísk komory.
Uznesenie č. 64/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie predloženú aktualizáciu plánu aktivít SOPK na rok 2008 a súhlasilo s doplnením nových aktivít nad rámec schváleného plánu aktivít SOPK na september – december 2008.
Uznesenie č. 65/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie plnenie rozpočtu SOPK za 1. polrok 2008 a predpoklad plnenia do konca roka a uložili predsedovi SOPK, generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedom regionálnych komôr SOPK prijať účinné opatrenia na
splnenie rozpočtu SOPK za rok 2008.
Uznesenie č. 66/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie informáciu o plnení harmonogramu prípravy prechodu na menu euro
v podmienkach SOPK a uložilo predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi SOPK zabezpečiť úlohy vyplývajúce zo schváleného
harmonogramu v súlade so zákonom NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a súvisiacimi právnymi normami.
Uznesenie č. 67/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie informáciu o príprave zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a informáciu zo stretnutia členov Predstavenstva SOPK a ďalších predstaviteľov SOPK s podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom, ktoré sa konalo dňa 30.9.2008 na pôde SOPK. Uložilo členom pracovnej skupiny SOPK pre vzdelávanie Ing. Kollárikovi, Ing. Haluškovi a predsedovi Sekcie SOPK pre odborné a ďalšie celoživotné vzdelávanie Ing.
Korenčíkovi vypracovať komplexné stanovisko k návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predsedovi SOPK uložilo komplexné stanovisko pracovnej skupiny SOPK pre vzdelávanie predložiť podpredsedovi vlády SR a
ministrovi školstva SR v rámci pripomienkového konania.
Uznesenie č. 68/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie návrh projektu podpory exportu v podmienkach SOPK a uložili podpredsedovi SOPK a predsedovi Zahraničnoobchodného výboru SOPK Ing. Kostolnému pripraviť model podpory exportu v podmienkach
SOPK a predložiť ho na nasledujúce zasadnutie predstavenstva.
Uznesenie č. 69/5/2008 – P a DR SOPK schválili udelenie Čestného uznania SOPK pre COOP Jednota, s.d. Bratislava,
Ing. Jozefa Federiča, ŠRZ Drienok, s.r.o., Mošovce, AUTO Martin, a.s., Martin, Obchodná akadémia Žilina, POLY, s.r.o., Žilina, Spojenú školu Trenčín.
Uznesenie č. 70/5/2008 – P a DR SOPK potvrdili prijatie 40 nových členov do SOPK, vrátane ôsmich mladých podnikateľov.
Uznesenie č. 71/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému SOPK za 1. polrok
2008.
Uznesenie č. 72/5/2008 – P a DR SOPK súhlasili s obsahovým a časovým harmonogramom komorového časopisu OPH na rok
2009.
Uznesenie č. 73/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie informáciu z analýzy efektívnosti vzdelávacích aktivít SOPK.
Uznesenie č. 74/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie predloženú informáciu o organizačnom zabezpečení zasadania Európskeho parlamentu podnikov dňa 14. októbra 2008 v Bruseli.
Uznesenie č. 75/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie vzdanie sa mandátu člena Predstavenstva SOPK Ing. Jaroslava Holečka, ktorý bol zvolený za delegáta za Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava k 1. 9. 2008. Schválili návrh na kooptáciu Bohdana Wojnara
za člena Predstavenstva SOPK za spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. a uložili predsedovi SOPK oznámiť predsedovi predstavenstva
Volkswagen Slovakia, a.s. p. Andreasovi Tostmannovi a Bohdanovi Wojnarovi jeho kooptáciu za člena Predstavenstva SOPK.
Uznesenie č. 76/5/2008 – P a DR SOPK zvolali 6. zasadnutie Predstavenstva SOPK v 1. dekáde februára 2009 v regióne Žilinskej
RK SOPK.
Uznesenie č. 77/5/2008 – P a DR SOPK vzali na vedomie informáciu JUDr. Mária Tuchschera, pracovníka Spravodajskej jednotky
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finančnej polície MV SR k zabezpečeniu uznesenia vlády SR č. 187 z 26.marca 2008 a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
Slovenskej republiky a uložili predsedovi SOPK požiadať prezidenta Policajného zboru MV SR o spoluprácu pri vydaní spoločnej publikácie o aktualizovaných Pravidlách Medzinárodnej obchodnej komory pre boj proti vydieraniu a podplácaniu. Spoločného zasadania
Predstavenstva a Dozornej rady SOPK sa zúčastnilo 22 členov Predstavenstva SOPK a 4 členovia Dozornej rady SOPK. Ospravedlnili
sa: pp. Lučkanič, Sivák, Škodný za predstavenstvo a p. Lelkes za DR SOPK.
Uznesenia Predstavenstva SOPK schválené písomným hlasovaním – Predstavenstvo SOPK schválilo tieto uznesenia písomným hlasovaním:
• Uznesenie č. 43/PH/2008 z 18. februára - Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Čestného uznania SOPK Ing. Matúšovi Murajdovi, spoločnosti LUMARKT, s.r.o., Košice a spoločnosti EMBRACO Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves.
• Uznesenie č. 44/PH/2008 z 20. marca – Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Zlatej medaily SOPK Akad. arch. Ing. Ladislavovi Švihelovi, Dr. h. c.
• Uznesenie č. 60/PH/2008 z 15. augusta – Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Čestného uznania SOPK pre akciovú spoločnosť OPTIMA, a.s., Nitra, spoločnosť HRIADEĽ, s.r.o., Nitra a pre Ing. Stanislava Švajdu, spolumajiteľa a ekonomického riaditeľa spoločnosti PLASTED, s.r.o., Nové Zámky.
• Uznesenie č. 78/PH/2008 z 31. októbra – Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Čestného uznania SOPK pre spoločnosť Elektrovod Holding, a. s., Bratislava.
• Uznesenie č. 79/PH/2008 z 12. novembra - Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Zlatej medaily SOPK pre spoločnosť EVPÚ, a.
s., Nová Dubnica.
•

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

dozorná rada sopk
Dozorná rada SOPK vykonávala svoju činnosť v súlade so svojou pôsobnosťou vymedzenou zákonom a stanovami komory. Na svojom zasadaní 19. marca DR SOPK posúdila materiály, ktoré sa v súlade so zákonom a stanovami SOPK predkladali na schválenie Zhromaždeniu delegátov SOPK, a to výročnú správu SOPK za rok 2007, plnenie rozpočtu SOPK za rok 2007, ročnú účtovnú závierku za rok 2007 a správu
audítora, návrh plánu aktivít SOPK na rok 2008, návrh rozpočtu SOPK a regionálnych komôr na rok 2008, správu DR SOPK k hospodáreniu a vysporiadaniu výsledku hospodárenia za rok 2007. Ďalej vzala na vedomie vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému za rok 2007
a návrh plánu vnútorných kontrol na rok 2008.
Uskutočnilo sa jedno spoločné zasadanie Predstavenstva SOPK a Dozornej rady SOPK v októbri 2008 v Podkylave. Na zasadnutiach
predstavenstva a pracovných rokovaniach s predstaviteľmi iných inštitúcií sa pravidelne zúčastňoval predseda DR SOPK.
Členovia DR sa aktívne podieľali na kontrole činnosti, riadení a hospodárení vynakladania prostriedkov v regionálnych komorách SOPK,
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.
Členovia dozornej rady sa tiež zúčastnili na ustanovujúcich zasadaniach valných zhromaždení, resp. zhromaždení delegátov regionálnych komôr SOPK vo februári až apríli 2008.

činnos výborov pri sopk

V uplynulom roku pri SOPK pôsobilo šesť odborných poradných orgánov. Ekonomický výbor, Zahraničnoobchodný výbor, Výbor pre
priemysel, Výbor pre právnu infraštruktúru podnikania, Výbor pre digitalizáciu a Výbor pre inovácie a euro fondy. 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 decíznej sféry, 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.

Výročná správa • 2008

17
ekonomický výbor sopk

Predsedom Ekonomického výboru SOPK je od februára 2005 Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., funkciu tajomníka výboru vykonáva Ing.
Ján Vlčko. Ekonomický výbor SOPK bol v roku 2008 doplnený o ďalšieho člena – Ing. Adriána Ďurčeka na celkový počet 13 členov. Výbor, ktorý je koordinačným, výkonným a iniciatívnym orgánom komory pre oblasť ekonomiky a hospodárskej politiky si stanovil priority
svojej činnosti, ktorým venoval osobitnú pozornosť na svojich zasadnutiach. V roku 2008 výbor zasadal päťkrát.
Na 5. zasadnutí dňa 26. marca prerokovali členovia výboru aktuálnu hospodársku situáciu SR a vypracovali „Návrh odporúčaní SOPK
na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR“, ktorý bol predložený na rokovanie Zhromaždenia delegátov SOPK.
Na 6. zasadnutí 22. mája bolo venované diskusii k aktuálnej hospodárskej situácii SR - návrhu východísk rozpočtu verejnej správy SR
na roky 2009 až 2011, podpore regionálneho rozvoja SR a využitiu Schengenskej hranice pre rozvoj regiónov Slovenska a návrhu projektu
vzdelávania v podmienkach SOPK.
Na 7. zasadnutí výboru 9. septembra boli prerokované materiály Modernizačný program Slovensko 21, Národný program reforiem
SR na roky 2008 – 2010 a Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti, ku ktorým boli spracované stanoviská pre Predstavenstvo
SOPK. Vypracovaný bol dotazník pre Ekonomický prieskum SOPK 2009 a vyplnený bol dotazník pre Svetový ekonomický prieskum, ktorý
pravidelne štvrťročne organizuje Ifo Institute Mníchov.
Na 8. zasadaní 24. septembra boli prerokované nasledovné materiály: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti, Národný program
reforiem SR na roky 2008 – 2010, Novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, Novela zákona č. 181/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, o cenách, ku ktorým boli vypracované stanoviská pre Predstavenstvo SOPK.
Na 9. zasadnutí výboru 12. novembra členovia Ekonomického výboru SOPK opätovne prediskutovali materiál „Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti“, teraz za účasti vedúceho autorského kolektívu prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc., riaditeľa EÚ SAV. Závery z diskusie
boli zhrnuté do Stanoviska Ekonomického výboru SOPK k uvedenému materiálu, ktoré výbor odporučil predložiť Úradu vlády SR a Ekonomickému ústavu SAV v rámci pripomienkového konania a verejnej diskusie.
Členovia výboru prediskutovali aj vládou SR schválený materiál Opatrenia vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy
a pripravili návrh listu predsedu SOPK predsedovi vlády SR na prípadné doplnenie opatrení z pohľadu podnikateľskej sféry.
Vzali na vedomie stav v dotazníkovom ekonomickom prieskume SOPK, ktorého vyhodnotenie tak ako v minulom roku zabezpečili páni Prof.
Ing. Magvaši, CSc. a Ing. Vlčko. Zároveň vzali na vedomie výsledky prieskumu SOPK k dopadu globálnej finančnej krízy na podnikateľský
sektor v SR, ktorého závery boli doplnené do pripravovanej Prognózy vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia v roku 2009 z pohľadu podnikov a prezentácie na seminári SOPK dňa 29. 1. 2009 v Hoteli Crowne Plaza.
Ekonomický výbor SOPK v spolupráci s Výborom pre právnu infraštruktúru podnikania, priebežne pripomienkoval koncepčné materiály
a návrhy legislatívnych noriem, ktoré boli zaslané komore v rámci pripomienkového konania a pravidelne štvrťročne bol zapojený do hodnotenia vývoja ekonomiky Slovenska pre Ifo Institute Mníchov, ktorý zasiela komore Svetový ekonomický prehľad – výsledky hodnotenia úrovne európskej a svetovej ekonomiky.

zahranično-obchodný výbor
Oproti roku 2007 pracoval v mierne pozmenenom zložení. Z výboru odišiel zástupca spoločnosti Konštrukta-Industry Trenčín, avšak pristúpil zástupca HSBC banky. Vymenili sa tiež zástupcovia MH SR. Početné zloženie výboru zostalo nezmenené – výbor má 16 členov. Jeho
predsedom je naďalej Ing. Július Kostolný, podpredseda SOPK (Martimex Holding, a.s., Martin).
Výbor zasadal dvakrát a venoval sa najmä analýzam zahraničného obchodu SR. Výbor konštatoval, že problémom je nízka pridaná hodnota
a otázka udržania investorov po vyčerpaní udelených daňových prázdnin. Ďalšou ťažiskovou témou rokovaní výboru bola otázka proexportnej
politiky vlády, podpory vývozu vôbec a v tom rámci formulovanie predstavy SOPK, najmä smerom k pôsobeniu a obsadzovaniu obchodných
zastúpení fungujúcich v rámci veľvyslanectiev SR v zahraničí. V súvislosti s posledne uvedenou otázkou sa uskutočnilo aj pracovné zasadnutie niektorých predstaviteľov výboru s predstaviteľmi MZV a MH SR. Na základe tejto širokej diskusie výbor spracoval materiál Návrh projektu
podpory vývozu v podmienkach SOPK, ktorý bol predmetom rokovania predstavenstva SOPK a bude sa ďalej dopracovávať.

výbor pre priemysel
V roku 2008 sa členovia usilovali zaktivizovať činnosť Výboru pre priemysel, ktorého poslaním je efektívne pôsobiť v prospech aktivít členov
komory, najmä malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyslu a obhajovať ich záujmy v spolupráci so Zväzom priemyslu SR.
Uskutočnili sa dve stretnutia jeho členov, na ktorých boli prediskutované aktuálne otázky a oblasti, v ktorých by výbor mohol byť nápomocný. Ide najmä o vzdelávania absolventov stredných a učňovských škôl predovšetkým v robotníckych profesiách, oblasť legislatívnych návrhov,
ktoré sa dotýkajú podnikania a o poskytovanie informácií o európskych fondoch, o ktorých čerpanie sa môžu uchádzať malé a stredné podniky v programovacom období rokov 2007 – 2013.
Napriek písomným iniciatívam predsedu aj tajomníka výboru sa nepodarilo získať pre spoluprácu väčší počet a záujem zástupcov slovenského priemyslu.

výbor pre právnu infraštruktúru podnikania

Činnosť bola zameraná na rozvoj a ochranu podnikania v spolupráci s ďalšími poradnými a odbornými orgánmi komory a sekretariátom
predsedu komory. Členovia sa aktívne zúčastňovali na príprave legislatívnych priorít komory, vrátane účasti na príprave podkladov k závažným
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stanoviskám komory. Podporovali úsilie komory pri presadzovaní účasti zástupcov podnikateľskej sféry – členov komory – už v etape prípravy
návrhov právnych predpisov v oblasti podnikania. Z pozície podpory oprávnených záujmov členskej základne, ochrany podnikateľskej verejnosti a v záujme postupného dosiahnutia dynamickej stability právneho prostredia podnikania zdôraznil potrebu rozšírenia ingerencie zástupcov komory vo všetkých fázach legislatívneho procesu.

výbor pre digitalizáciu
Koordinoval vzťahy zainteresovaných subjektov pre oblasť digitalizácie a informatizácie spoločnosti. Taktiež pripravoval stanoviská k otázkam digitalizácie a informatizácie spoločnosti a podnikateľského prostredia.

výbor pre inovácie a eurofondy
Aktívnu činnosť začal výbor vykonávať v januári 2008, počas roku sa jeho členovia stretli dvakrát, vždy s veľkým počtom zúčastnených
členov. Predmetom programu bola problematika inovačnej politiky, implementácia iniciatívy JEREMIE, čerpanie prostriedkov z fondov EÚ
v SOPK 2008 - 2013, budovanie regionálnych inovačných centier, informovanie o aktuálnych výzvach a dokumentoch, zhodnotenie realizovaných projektov a v neposlednom rade aj plán aktivít výboru na rok 2009.

Účas sopk v medzinárodných štruktúrach
Popri organizovaniu vlastných aktivít smerujúcich k zlepšovaniu stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa SOPK angažovala aj
v kontextoch medzinárodného pôsobenia pri ovplyvňovaní a riešení globálnych vplyvov na ekonomiku Slovenska. Ide o následné aktivity:

medzinárodná obchodná komora (paríž)
Na jej zasadnutí 29. novembra 2007 delegáti opätovne zvolili predsedu SOPK za podpredsedu Svetovej komorovej organizácie (WCF) Medzinárodnej obchodnej komory. Mandát výkonu funkcie vo WCF sa začal od 1. 1. 2008. V júni 2008 sa v Štokholme konal Svetový obchodný summit MOK, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 450 vrcholových predstaviteľov svetového biznisu. V rámci fóra sa uskutočnilo aj zasadanie
Svetovej rady Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré zvolilo nové 20 členné vedenie. Novým prezidentom MOK sa stal Victor Fung z Hong
Kongu. Medzi novozvolenými členmi najprestížnejšej svetovej podnikateľskej inštitúcie je aj predseda SOPK Peter Mihók.
Zasadnutie Rady NV MOK a Výkonnej rady NV MOK sa uskutočnilo 3. júla - schválili správy o činnosti, plán činnosti na rok 2009
a taktiež správy o hospodárení a rozpočet na ďalší rok. V rámci NV MOK sa zasielali priebežne materiály ICC členským organizáciám NV
MOK-u, distribuovali sa stanoviská ICC o rokovaniach WTO z Dohá vládnym orgánom a vypracovávali sa štvrťročné prehľady pre ICC –
World Economic Survey.
Komora sledovala prijaté odporúčania, rozhodnutia a dohody Svetovej obchodnej organizácie – WTO a priebežne informovala o zmenených obchodných podmienkach v jednotlivých krajinách, či aktuálnych problémoch a otázkach podnikateľskej verejnosti.

eurochambres (Brusel)
Slovenská obchodná a priemyselná komora sa aj v roku 2008 aktívne podieľala na činnosti Európskeho združenia obchodných komôr
Eurochambres. Prostredníctvom svojho predsedu P. Mihóka, ktorý vykonáva funkciu viceprezidenta Eurochambres, zastupovala záujmy slovenskej podnikateľskej verejnosti na jej zasadnutiach. Vyjadrovala sa k predloženým materiálom, predkladala návrhy a stanoviská k prerokovávanej problematike. Aktívne sa podieľala na realizácii dotazníkových akcií a príprave podkladových materiálov pre orgány Európskej komisie
(DG Enterprise). Medzi slovenskými podnikateľmi sa uskutočnila aj anketa o hodnotení podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a
očakávaniach podnikateľov pre projekt European Economic Survey.
Ťažiskovou iniciatívou Eurochambres v roku 50. výročia svojho založenia bolo zorganizovanie zasadnutia Európskeho parlamentu podnikov
14. októbra v priestoroch bruselského Európskeho parlamentu. Zúčastnilo sa ho viac ako 750 podnikateľov z rôznych odvetví a veľkostí zo 45
európskych krajín, zastupujúcich 23 mil. podnikov. Slovenskú republiku zastupovalo 13 podnikateľov (podľa počtu kresiel v EP).
Zasadnutie sa zaoberalo nasledovnými témami: obchodovanie bez bariér, aktuálne výzvy v energetike a životnom prostredí, vytváranie podnikateľskej Európy. Podnikatelia na záver zasadnutia hlasovaním podporili vytvorenie Patentu EÚ, ktorým by boli chránené inovatívne výrobky a služby vo všetkých 27 členských krajinách. Podporili ekonomickú imigračnú politiku na základe tzv. „Modrej karty“ vzhľadom k tomu, že
v mnohých krajinách sa prejavuje nedostatok pracovných síl najmä v sektore vedy a informačných technológií. Odporúčali, aby pri zákazkách
v rámci verejného obstarávania bolo jedným z kritérií aj ochrana životného prostredia.
Na druhej strane neodsúhlasili ďalšie úsilie EU pri znižovaní objemu skleníkových plynov v Európe najmä preto, že ostatné krajiny tento princíp nerešpektujú. Vzhľadom k tomu, že až 90 % malých a stredných podnikov v Európe neexportuje, delegáti podporili myšlienku aktívnejšieho vystupovania na jednotnom európskom trhu. Firmy sa nebránia uskutočneniu energetického auditu ako jednej z prvých ciest vedúcej k zníženiu energetickej náročnosti. Podnikatelia odporučili, aby v nových legislatívnych pravidlách, ktoré bude EK a národné inštitúcie prijímať, bola
zahrnutá aj podmienka vyhodnocovania nákladov a výnosov pre MaSP. Delegáti potvrdili potrebu ďalšieho širšieho vzdelávania obyvateľstva
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v ekonomickej oblasti a sú pripravení ho podporovať. Podnikatelia sa priaznivo vyjadrili k zjednodušeniu daňového systému, ktorý dnes vytvára vysoké náklady a je prekážkou cezhraničnej obchodnej a investičnej spolupráce. Výsledky hlasovania delegátov EPP boli prostredníctvom
Eurochambres predložené ako odporúčania Francúzskemu predsedníctvu EÚ a ďalším politickým fóram.

európsky hospodársky a sociálny výbor (ecosoc)
Základným poslaním Hospodárskeho a sociálneho výboru SR v roku 50. výročia založenia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru bolo prispieť k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločnosti v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní občianskej spoločnosti. Za SOPK sa práce výboru aktívne
zúčastňoval predseda SOPK Peter Mihók vo funkcii podpredsedu výboru, generálny tajomník SOPK Martin Hrivík na Valnom zhromaždení
výboru a Ján Lipiansky vo funkcii tajomníka výboru.
Hospodársky a sociálny výbor SR je inštitúciou, ktorá nie je vo verejnosti príliš známa ako reprezentant občianskej spoločnosti. Bolo preto potrebné zviditeľňovať výbor vo verejnosti. Zámerom tiež bolo doriešiť postavenie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR na Slovensku.
Dňa 25. marca bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Vládou Slovenskej republiky a Hospodárskym a sociálnym výborom Slovenskej republiky. Obe strany deklarovali spoločný záujem spolupracovať v rámci rozvíjajúceho sa dialógu medzi občiansky organizovanou
spoločnosťou a vládou. Prejavili záujem na vzájomných stretnutiach za účelom výmeny skúseností, podnetov a poznatkov medzi zástupcami
HSV SR a zástupcami vlády, ako aj za účelom informovania sa o vzájomných postojoch k jednotlivým otázkam prerokúvaným na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Rady Európskej únie.
Výbor spolupracoval s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. Realizoval to najmä cez radcov SR v EHSV, ale aj priamymi
kontaktmi prostredníctvom predsedu a tajomníka výboru. Ako výsledok ocenenia práce HSV SR i prejav medzinárodného uznania bol
v dňoch 2. – 3. júna na oficiálnej návšteve Slovenska prezident Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Dimitris Dimitriadis.
Pri príležitosti 50.výročia založenia EHSV sa členovia výboru, za účasti podpredsedu vlády Dušana Čaploviča a ministerky práce Viery
Tomanovej stretli s prezidentom Dimitiadisom na besede o perspektívach uskutočňovania hospodárskej a sociálnej politiky v organizovanej občianskej spoločnosti.

aktivity v rámci Wto, seI
Najsledovanejšou záležitosťou v rámci WTO je seriál obchodných rokovaní tzv. kola z Dohá (Katar). Hoci mandát na tieto rokovania bol
vystavený už v roku 2001, nedospelo sa ani v r. 2008 k zhode. Obchodné rokovania samozrejme pokročili a to ako v oblasti poľnohospodárskych výrobkov, tak aj v prístupe na trh nepoľnohospodárskych výrobkov. Počet okruhov, v ktorých nenastala zhoda sa síce znížil, avšak sú politicky vysoko citlivé.
V roku 2008 taktiež nedošlo k predpokladanému vstupu Ruska do WTO, keď pocítilo zo strany členských štátov taký tlak na ústupky, že
vyhlásilo, že vstup by vlastne ani nebol v jeho záujme. Ani v jednej z očakávaných udalostí nenastal taký pokrok, aby sme mohli zaznamenať
a informovať našich členov o nových pravidlách a podmienkach obchodovania v medzinárodnom meradle.
Predsedajúcou krajinou SEI bolo v roku 2008 Moldavsko. Ekonomické fórum, o ktorom sme informovali na našej webovej stránke sa
konalo už začiatkom októbra v Kišineve. Zrejme i vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2007 nás navštívila obchodná misia z Moldavska,
ktorá sprevádzala predsedu tamojšej vlády na oficiálnej návšteve SR a naša obchodná delegácia sprevádzala prezidenta republiky na
jeho oficiálnej návšteve v Moldavsku, nezaznamenali sme o účasť na fóre zo strany našich podnikateľov záujem.

spolupráca so zahraničnými obchodnými komorami
regionálna komora

počet dohôd

Banská Bystrica

14

Bratislava

22

Košice

11

Lučenec

3

Nitra

10

Prešov

4

Trenčín

14

Trnava

4

Útvar EÚ na veľmi dobrej úrovni udržuje pracovné kontakty s partnerskými
obchodnými komorami v zahraničí. V roku 2008 to boli najmä komory v Luxembursku, Grécku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Nemecku a Rakúsku. V
oblasti zmluvných vzťahov medzi SOPK a zahraničnými OPK registrujeme 86
dohôd o spolupráci. Na úrovni regionálnych komôr SOPK vykazuje celkom 123
uzatvorených dohôd o spolupráci so zahraničnými OPK.

spoločné opk pod gesciou sopk

Slovensko-maďarská obchodná komora (so sídlom v Lučenci) v priebehu roka poskytovala informácie pre svojich členov, ale aj pre nečlenské firmy
Žilina
41
formou konzultácií, resp. poradenstva, či už osobne v našej kancelárii, resp.
123
spolu
formou e-mailov, aby sme firmám priblížili informácie z oblasti zakladania firiem v Maďarsku, podnikateľského práva, financií, účtovníctva, kvality, patentov, technologického transferu, inovácií, TQM, ochranných známok a marketingu. V auguste bola zabezpečená účasť na Radvanskom jarmoku, ktorý sa uskutočnil v septembri 2008 za účasti maďarských remeselníkov. V októbri bola v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou
komorou župy Nógrád zorganizovaná konferencia „Možnosti rozvoja cestovného ruchu v maďarsko – slovenskom pohraničnom regióne“.
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Slovensko-maďarská obchodná komora neustále posilňuje svoje postavenie v rámci regiónu ako aj štátu sa zameriava na rozvoj a posilnenie podnikateľských aktivít.
Slovensko-poľská obchodná komora (so sídlom v Žiline) rozvíjala najmä možnosť podnikateľských subjektov na veľtrhoch v Poľsku
(Poznaň, Bielsko Biala), resp. sa podieľala na prezentácii poľských firiem na vybraných veľtrhoch na Slovensku (CONECO, Bratislava,
Nábytok a bývanie, Nitra, Cestový ruch, Bešeňová).

zmiešané hospodárske výbory
S krajinami mimo EÚ má SOPK vytvorených sedem zmiešaných hospodárskych výborov, menovite Slovensko-ukrajinská spoločná rada
– piate zasadnutie tejto rady bolo v Poprade, ďalej Slovensko-turecký hospodársky výbor. Slovensko-tchajvanský hospodársky výbor uskutočnil už svoje 10. zasadnutie v roku 2008 v Tchajpeji. Slovensko-indický hospodársky výbor – slovenská časť výboru má od roku 2007 nového predsedu. Slovensko - srbský hospodársky výbor a Slovensko - iránsky hospodársky výbor aktivizujú svoju činnosť, ktorá by mala následne vyústiť do spoločného zasadnutia ich národných častí. Slovensko-kórejský hospodársky výbor úspešne rozvíja svoju činnosť v rámci
Žilinskej RK SOPK.

členská základ a

stav členskej základne k 31. 12. 2008

Regionálne komory SOPK sa zamepríslušná štruktúra sopk
počet členov
z toho *mp
rali na stabilizáciu existujúcej členskej
Úrad
25
0
základne a jej ďalšie rozširovanie, na
Banská Bystrica
114
11
analýzu podnikateľskej sféry a monitoBratislava
262
12
rovanie novovzniknutých firiem za účelom propagácie činnosti komory, poKošice
150
7
nuky jej služieb, vzájomnej spolupráce,
Lučenec
100
1
ako aj členstva v SOPK. UskutočňovaNitra
110
2
li sa osobné návštevy členských aj nePrešov
122
7
členských firiem za účelom zisťovania
Trenčín
177
9
ich potrieb, podnikateľských problémov
Trnava
96
2
a námetov na zlepšovanie podnikateľŽilina
272
10
ského prostredia. Organizovali sa tradičné aktivity ako semináre, obchodné
1428
61
spolu
misie, stretnutia s predstaviteľmi hospodárskeho života. Na všetkých akciách sa propagovala činnosť komory, jej služby a pripravované akcie. Zároveň o aktivitách komory, organizovaných podujatiach a kontaktoch bola podnikateľská sféra informovaná prostredníctvom komorového časopisu a
web-stránky.

platformy v sopk
Žena v podnikaní – v rámci rozvoja kontaktov medzi slovenskými podnikateľkami a ich partnerkami v zahraničí v roku 2008 navštívili Bratislavu dve skupiny podnikateliek z oblasti Friuli Venezia Giulia v Taliansku. Počas stretnutí so slovenskými partnerkami v priestoroch SOPK si
vymenili poznatky a skúsenosti, ktoré majú v oboch krajinách s podnikaním žien.
V roku 2008 sa pod záštitou Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a v spolupráci so Slovenskou živnostenskou
komorou konal už 10. ročník súťaže Vynikajúca podnikateľka Slovenskej republiky. Na jej príprave a vyhodnotení aktívne spolupracovali aj
pracovníci SOPK. Súťaž bola v spolupráci s občianskym združením Top centrum podnikateliek rozdelená do troch kategórií – vynikajúca
podnikateľka, začínajúca podnikateľka a úspešná živnostníčka. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 19. novembra 2008 v Bratislave.
Mladý podnikateľ – SOPK sa aj v roku 2008 zamerala na rozšírenie členskej základne o mladých podnikateľov do 30 rokov veku, ktorým
v súlade so štatútom poskytla aj určité nadštandardné služby a úľavy. Pozornosť regionálnych komôr sa sústreďovala aj na oblasť vysokých
škôl s cieľom oboznamovať možných budúcich podnikateľov s podmienkami, ktoré mladým podnikateľom poskytuje komora.
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III. vyhodnotenIe aktIvít pod a poskytovaných služIeB
Celkom bolo v priebehu roka poskytnutých viac ako 29 700 služieb v hodnote 55,3 mil. Sk pre viac ako 4100 podnikateľských subjektov
(v predchádzajúcom roku to bolo cca 27 tisíc služieb). Niektoré služby komora poskytuje členom bezplatne, resp. so zľavou. V predchádzajúcom období zaviedla komora tzv. „Balíček služieb“, v rámci ktorého jej členovia sa zapojili do tejto aktivity a poskytujú zľavy zo služieb, prípadne i z vlastnej produkcie iným členom komory. Takto bolo evidovaných 37 členov zapojených do tejto aktivity.

legislatívna, poradenská a konzultačná činnos
Činnosť v tejto oblasti sa prejavila najmä pri príprave a zabezpečovaní odborných stanovísk k predkladaným návrhom právnych noriem
v oblasti podnikania a na vyžiadanie orgánov štátnej správy bolo spracovaných 297 stanovísk a pripomienok ku koncepčným materiálom a
právnym normám na rôznej úrovni a v rôznej šírke v závislosti od času potrebného na ich spracovanie.
Operatívne pripomienky a odborné stanoviská boli vypracované najmä v oblasti regulácie podmienok podnikania, podpory regionálneho
rozvoja, cestovného ruchu, energetiky, daňového zákonodarstva a k zavedeniu meny euro. Stanoviská vrátane ich následnej medializácie boli
vypracované napr. k pracovnej zdravotnej službe, k návrhu zákona o úhrade koncesionárskych poplatkov, k energetickej efektívnosti, k novele Trestného zákona, k novele zákona o obaloch, k návrhu zákona o odbornom vzdelávaní, k regulácii sieťových odvetví, ap.
Stanoviská a pripomienky boli prezentované tiež prostredníctvom zástupcov sekcií ako aj pracovníkov komory v zmiešaných pracovných
skupinách a stálych komisiách Legislatívnej rady vlády SR. Odborní pracovníci komory a zástupcovia podnikateľských subjektov sa zúčastňovali na medzirezortnom pripomienkovom konaní k navrhovaným právnym normám čo umožnilo ďalšie presadzovanie relevantných záujmov
podnikateľskej sféry.
V rámci legislatívnej činnosti boli vypracované právne podklady pre novelu zákona o obchodných a priemyselných komorách. Na základe predloženého poslaneckého návrhu bola predmetná novela schválená Národnou radou SR. Pripomienkované boli aj materiály týkajúce
sa legislatívnych návrhov novelizácie colných predpisov a nariadení EK, resp. MF SR, revízie nariadení a smerníc nového globálneho prístupu k posudzovaniu zhody, resp. nariadenia na vykonávanie trhovému dozoru nad dodržiavaním technických predpisov EÚ v rámci účasti na
rokovaniach Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS) Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre technické predpisy a normy,
v ktorej má SOPK nominovaného pracovníka (novela smernice o bezpečnosti strojov, smernice o bezpečnosti hračiek, revízia smernice všeobecnej bezpečnosti výrobkov). V rámci týchto aktivít sa zástupca SOPK zúčastnil aj medzinárodného pracovného zasadnutia MARS, EHK
OSN o činnosti orgánov trhového dozoru a štandardov ich práce podľa EHK OSN noriem v Bratislave.
Zároveň boli vyvíjané aktivity na podporu legislatívnej činnosti na úrovni regionálnych komôr, vrátane prezentácie potreby aktivít komory na
úseku legislatívy. Podobne aj v rámci vnútrokomorového systému boli posudzované a vypracované viaceré právne dokumenty a analýzy.
Legislatíva, direktívy EÚ – hlavnou témou v tejto oblasti bol najmä návrh a prijatie Smernice EK o službách. Sledovali sme tiež
ďalšie vydávané smernice a direktívy EÚ, ktoré sa dotýkali podnikateľského prostredia a v rámci pripomienkového konania vládnych
orgánov a inštitúcií sme vyjadrovali svoje pripomienky k predkladaným materiálom.

poradenská a konzultačná činnos
Poskytnutých bolo 410 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom, z toho 118 konzultácií nečlenom a zahraničným
osobám. Dopyty zahraničných firiem sa týkali najmä vyhľadávania potenciálnych slovenských obchodných partnerov. Často sa objavovali aj
požiadavky na vypracovanie marketingových zámerov a analýz slovenského trhu pre jednotlivé priemyselné oblasti (možnosti odbytu chemických výrobkov, predaj nerudných surovín, atď.). Firmy mali záujem aj o informácie, týkajúce sa podpory, ktorú slovenská strana poskytuje pri
začatí podnikania a investovaní v SR.
Členské subjekty využívali okrem osobných konzultácií, najmä telefonické dopyty a informácie cez internet v priemernom trvaní cca 15 –
30 minút. Najviac informácií bolo podaných k problematike regulácie vývozu tovaru do tretích krajín z hľadiska potrebných dokladov (colné
deklarácie, certifikáty zhody, aplikovateľných doložiek INCOTERMS 2000 v kúpnych zmluvách), najmä pri vývoze do RF, krajín západného
Balkánu, Turecka, Číny, Ukrajiny; pri dovoze išlo najmä o výšku cla a dovozných poplatkov (TARIC, Market Acess – databázy); ďalej sa dopyty týkali reexportných operácií. Druhou oblasťou boli dopyty na podmienky výrobnej kooperácie s inými členskými krajinami EÚ, resp. pridruženými krajinami k EÚ z hľadiska preukazovania preferenčného pôvodu (pan-euro-stredomorskej kumulácie, atď.).
Živá bola aj oblasť preukazovania zhody a uvádzania výrobkov z dovozu na trh v SR a EÚ, kde je potrebné Európske vyhlásenie zhody, a vybrané problémy ochrany spotrebiteľa a záručnej doby pri spotrebných výrobkoch. Vyskytli sa aj dopyty na vzájomné uznávanie zhody medzi
krajinami EHP, RF a Ukrajiny.
Osobitný blok tvorili konzultácie o uplatňovaní karnetov ATA v Ruskej federácii, Ukrajine a v Čiernej Hore (ide o nových členov WATAC-u),
ale aj zahraničné dopyty spojené s uplatnením UA-karnetu na výstavy v DE a FR pri tranzite cez územie SR. Vzniknutý problém bol vyriešený
na základe osobnej intervencie na CR SR.
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Ďalšou aktuálnou problematikou bola spoločná obchodná politika EÚ voči tretím štátom, vrátane ochranných opatrení týkajúcich sa colných kvót, limitov a suspenzií EÚ. V rámci poradenstva boli poskytnuté aj konzultácie o osvedčovaní pôvodu pre EXIMBANKU SR v súvislosti s investičným exportným úverom pre SES Tlmače ( investičný celok do Turecka) a poskytli sa informácie o platnej metodike osvedčovania
pôvodu vedeniu EXIMBANKY SR.

overovanie obchodných dokladov
V roku 2008 overila SOPK dovedna 25 285 kusov obchodných dokladov. Z toho certifikáty o pôvode tovaru tvoria vyše 98 %. Z ostatných
dokladov ide prevažne o iné obchodné doklady, ako sú splnomocnenia, vyhlásenia, obchodné faktúry, distribučné zmluvy, agentúrne zmluvy, certifikáty analytické, radiačné a tak ďalej.

preh ad vydaných certiikátov o pôvode tovaru a overených obchodných dokladov
Požiadavky na zabezpečovanie konzulárnych legalizácií ako
na jednu zo služieb SOPK, sa postupne znižujú, a sú zo strany
vývozcov sporadické. Spôsobuje to jednak vývoj obchodovania prevažne v rámci EHP, budovanie, resp. vybudovanie dôvery našich vývozcov u zahraničných obchodných partnerov,
ako aj druhý fakt, že konzulárna legalizácia bola nahradená tzv.
apostiláciou dokladov na základe Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín vydávaných autorizovanými orgánmi (štátne a verejné inštitúcie) členských štátov
Dohovoru. Ide o zjednodušený postup pri tzv. vyššom overovaní, ktorý je v kompetencii Ministerstva spravodlivosti SR, príp.
Ministerstvo zahraničných vecí SR.
Vyskytujú sa však nové a stále aktuálnejšie úlohy pri zabezpečení, vytvorení a overovaní dokladov, často veľmi špecifických,
napr. do projektov a súbehov verejného obstarávania v rámci
EÚ. Vyžaduje si to užšiu spoluprácu s firmami a flexibilný postup.

organizačná zložka

počet overených dokladov

Úrad sopk

274

Banská Bystrica

3499

Bratislava

2591

košice

3732

lučenec

1483

nitra

1388

prešov

3599

trenčín

4350

trnava

1327

žilina

3042

spolu:

25 285

činnos v oblasti ata systému
V rámci riadenia ATA systému a v spolupráci s Colným riaditeľstvom SR sa riešili otázky použitia ukrajinského karnetu zo strany slovenských
colných orgánov pri dovoze a spätnom vývoze cez slovensko-ukrajinskú hranicu. Aktuálnou bola otázka podmienok použitia karnetov ATA pre
účastníkov a návštevníkov OH 2008 v Pekingu vyplývajúcich z dočasného akceptovania karnetov ATA v Číne na výkon povolania (Professional
equipment) podľa Istanbulského dohovoru. Túto možnosť využila len Slovenská televízia.
Poskytovali sme poradenstvo držiteľom slovenských karnetov a RK SOPK v komplikovaných prípadoch pri vydávaní karnetov a vybavovaní
reklamácií ATA karnetov v zahraničí ( Srbsko, Švajčiarsko a Chorvátsko).
V rámci členstva SOPK vo WATACu sme sa aktívne zúčastnili na zapojení 8 nových členských krajín EÚ (vrátane SR) do záručného reťazca pre CPD-Taipei (Tchaj-van) karnetov v rámci WATACu, čo sa stalo účinným od 1. februára 2008.
Zástupca ÚMS sa zúčastnil na zasadnutí WATACu v júni 2008 v Štokholme, kde okrem účasti na oficiálnom rokovaní prerokoval so švédskym zástupcom otázky vydávania osvedčení o preferenčnom pôvode EUR.1 švédskou OPK. S ukrajinským zástupcom prerokoval otázky súvisiace so vstupom Ukrajiny do systému karnetu ATA a možnosti reexportu tovaru na karnet ATA zo SR do Ruska cez priechody na ukrajinskoruskej hranici (priechody, procedúry). Konzultoval tiež problémy, ktoré majú slovenskí držitelia karnetov na výkon povolania (stavba strojov) vo
Švajčiarsku a dôvody, resp. prekážky na strane švajčiarskej colnej správy pri ich akceptácii. Zúčastnil sa na odbornom seminári na tému Prevention and Management of Customs claims. Prerokoval aj procesné otázky akceptácie karnetu ATA na OH 2008 v Pekingu so zástupcom
CCIPIT/CCOIC. Získané informácie a poznatky boli uplatnené v rámci metodického riadenia systému ATA karnetov na Slovensku v r. 2008
a poskytovania konzultácií RK SOPK pri riešení problémov držiteľov karnetov vydaných jednotlivými RK SOPK.
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako vystavujúca a záručná organizácia vydala v roku 2008 celkovo 356 karnetov ATA. Oproti roku 2007 bolo vydaných o šesť ATA karnetov viac. Medzi hlavné skupiny tovarov, na ktoré sa ATA karnety najviac využívali, boli najmä obchodné vzorky, tovar na výstavy, elektronické a meracie zariadenia, zariadenia na výkon povolania.
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Údaje o ATA karnetoch vydaných Slovenskou a priemyselnou komorou a o počte reklamácií slovenských ATA karnetov za rok 2008
znázorňuje nasledovná tabuľka:
regionálne komory

vydané karnety ata

reklamované karnety ata

Banská Bystrica

18

1

Bratislava

113

4

košice

32

1

lučenec

1

0

nitra

124

2

prešov

21

2

trenčín

17

0

trnava

9

0

žilina

21

1

spolu

356

11

Slovenská obchodná a priemyselná komora, ako záručná asociácia za slovenské ATA karnety, v roku 2008 riešila celkovo 11 nových reklamácií slovenských ATA karnetov. Z toho sedem reklamácií bolo v danom roku ukončených. Bez úhrady dovozných colných dávok boli
ukončené tri reklamácie a v štyroch prípadoch SOPK požadované platby za porušenie Dohovoru o karnetoch ATA uhradila, z toho v dvoch
prípadoch išlo o regularizačný poplatok.
Z roku 2007 boli na riešenie v roku 2008 prenesené reklamácie štyroch slovenských karnetov, z toho v troch prípadoch sa platili colné
dávky do zahraničia.
Reklamačné konanie zo strany slovenských colných úradov voči zahraničným ATA karnetom bolo začaté v roku 2008 v troch prípadoch.
Avšak o spoluprácu pri zahraničných ATA karnetoch, kontrole ich dobe platnosti, prípadne jej predĺženie sme boli požiadaní vo viacerých prípadoch. Taktiež je v štádiu riešenia zahraničný ATA karnet, kde už bola úhrada colného dlhu vyriešená a držiteľ sa aj napriek tomu, že úhradu vykonal, dožaduje prostredníctvom svojej záručnej organizácie vrátenia tejto sumy. Slovenské colné úrady záležitosť prešetrujú nanovo a
v roku 2008 sa prípad ešte neukončí.
V rámci poisťovania slovenských ATA karnetov, ktoré je uskutočňované so zmluvným partnerom - Poisťovňou UNION, je vzájomná spolupráca plynulá, dodržiavajú sa zmluvné podmienky obojstranne.
V roku 2008 sa rozšíril medzinárodný záručný reťazec ATA systému o Ukrajinu (od 1. marca) a Čiernu Horu (od 1. decembra).

podnikate ské misie
Uskutočnených bolo 20 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 144 slovenských firiem. Viaceré obchodné misie boli
organizované v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR v zahraničí. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili podnikateľské konferencie, stretnutia
podnikateľov s partnermi v niektorých prípadoch spojené aj s návštevou partnerských firiem a bilaterálne rozhovory. Zoznam misií je uvedený v prílohe.
Zároveň 147 slovenských firiem sa zúčastnilo na 25 veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti (v roku 2007 to
bolo 23 veľtrhov). Regionálne komory zorganizovali účasť firiem s vlastným stánkom na 12 veľtrhoch a výstavách v tuzemsku (v roku 2007 to
bolo 7 veľtrhov a výstav). SOPK sa v spolupráci s agentúrou SARIO podieľala aj na príprave a propagácii 2. ročníka Investičného veľtrhu pre
potenciálnych zahraničných partnerov, ktorý sa uskutočnil v septembri v Banskej Bystrici - na veľtrhu sme mali vlastný stánok.
Z najdôležitejších podujatí uvádzame:
V dňoch 1. až 5. apríla sa v Mostare konal 11. ročník všeobecného hospodárskeho veľtrhu. Slovenská republika vystupovala ako partnerská krajina veľtrhu a SOPK prostredníctvom Trenčianskej RK ako člen konzorcia, ktoré organizovalo našu oficiálnu účasť. V rámci veľtrhu, a to hneď v prvý otvárací deň, sa konal aj slovenský národný deň. Na jeho otvorení vystúpil, popri predstaviteľoch štátnych orgánov,
aj predseda SOPK, Peter Mihók. Vyzdvihol skutočnosť, že na tohtoročnom veľtrhu je inštalovaný oficiálny slovenský stánok a sú tu štrnásti
slovenskí vystavovatelia, čo je oproti minulosti veľký pokrok. Slovenský stánok bol hodnotiacou komisiou ocenený ako najlepší na 11. ročníku Mostarského veľtrhu.
V dňoch 21. až 26. júna sa uskutočnila podnikateľská misia na Tchajvan a do Hong Kongu, ktorú viedol predseda SOPK P. Mihók, a na
ktorej sa zúčastnili tri slovenské spoločnosti plus zástupca Eximbanky SR. V Tchajpeji sa uskutočnilo 10. zasadnutie Tchajvansko-slovenského hospodárskeho výboru. V obidvoch krajinách boli zabezpečené bilaterálne rokovania členov delegácie podľa požiadaviek a profilov firiem
s domácimi podnikateľskými subjektmi.
Podnikateľská delegácia SOPK, ktorú viedol jej generálny tajomník Martin Hrivík, sprevádzala v dňoch 28. až 30. októbra prezidenta SR Ivana Gašparoviča na jeho oficiálnej návšteve Chorvátskej republiky. Podnikateľskú delegáciu tvorilo 14 predstaviteľov významných
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slovenských firiem. V spolupráci s Chorvátskou hospodárskou komorou sa uskutočnili dve slovensko-chorvátske obchodné fóra. Fórum
v Záhrebe otvárali prezidenti oboch krajín, v Splite prezident SR, čím dodali obom fóram mimoriadnu vážnosť. Len na fóre v Záhrebe sa
zúčastnilo vyše sto domácich podnikateľov.
Na Slovensku sme v rámci komory prijali 27 obchodných misií, ktorých sa zúčastnilo 591 zástupcov slovenských firiem. Popri týchto aktivitách sa 24. septembra uskutočnilo v Poprade 5. spoločné zasadnutie Slovensko-ukrajinskej hospodárskej rady. Slovenskú časť rady viedol
a spoločnému zasadnutiu predsedal Ing. Choma, ukrajinskú delegáciu viedol Viktor Janovskij, prvý podpredseda a zároveň GT ukrajinskej
OPK. Na zasadnutí bola prítomná aj ukrajinská veľvyslankyňa Inna Ohnivecová, ukrajinský konzul so sídlom v Prešove, predstavitelia ukrajinských regionálnych komôr a ukrajinských firiem. Za slovenskú stranu sa zúčastnil pracovník OBEO v Kyjeve R. Vasiľ, predstaviteľ Prešovského samosprávneho kraja, predstavitelia Prešovskej RK a päť slovenských podnikateľských subjektov. Vystupujúci rečníci poukázali na rozvoj
vzájomných hospodárskych vzťahov, objem obchodnej výmeny a tiež prekážok, ktoré sa stavajú do cesty zvýšenia jej dynamiky. Z ukrajinskej strany bolo najviac kritických poukazov na vízové procedúry slovenských orgánov na Ukrajine a na dlhé čakacie doby na cestných hraničných priechodoch.
Okrem organizovania obchodných misií komora rozvíjala aj iné formy spolupráce:
Dňa 5. februára zorganizoval Úrad SOPK v spolupráci s Hong Kong Economic and Trade Office oslavu Čínskeho nového roka za účelom
propagácie a šírenia vzájomného porozumenia medzi Slovenskom a Hongkongskou osobitnou administratívnou oblasťou. Na podujatí sa zúčastnilo 63 zástupcov zo 43 slovenských spoločností alebo organizácií.
Ďalej predseda SOPK 9. apríla prijal predsedu Regionálnej hospodárskej komory v Niše (Srbsko) a predstaviteľov troch významných
srbských spoločností.
Dňa 15. apríla zorganizoval ÚMS SOPK v spolupráci s Veľvyslanectvom Tuniska so sídlom vo Viedni prezentáciu o podnikateľskom
prostredí, investičných príležitostiach a možnostiach obchodovania s Tuniskom, na ktorej sa zúčastnilo 16 predstaviteľov z 11 slovenských spoločností.
V máji asistoval ÚMS SOPK na žiadosť Veľvyslanectva JAR so sídlom vo Viedni pri zabezpečovaní programu návštevy vládnej a podnikateľskej delegácie z JAR.
Dňa 25. septembra sa uskutočnilo stretnutie delegácie SOPK s vládnou a komorovou delegáciou Namíbie za prítomnosti honorárneho
konzula Namíbie v SR. Obe delegácie predstavili svoje krajiny, možnosti spolupráce v priemysle a obchode a taktiež národné komory. Vyvrcholením stretnutia bolo uzavretie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi SOPK a Namíbijskou OPK, ktorú podpísal Ing. M. Hrivík a jeho
náprotivok za namíbijskú komoru.
Dňa 9. októbra zorganizoval ÚMS SOPK v spolupráci s Veľvyslanectvom Mexika pre SR so sídlom vo Viedni prezentáciu o podnikateľskom
prostredí, investičných príležitostiach a možnostiach obchodovania s Mexikom, ktorej sa zúčastnilo 19 predstaviteľov z 13 slovenských spoločností a honorárny konzul Mexika v SR.
Útvar medzinárodnej spolupráce úradu SOPK v roku 2008 zároveň spolupracoval s veľvyslanectvami alebo zastúpeniami týchto
krajín: India, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Maroko, Mexiko, Namíbia, Pakistan, Spojené štáty americké, Srbsko, Tchajvan,
Turecko, Tunisko.

vzdelávacie aktivity
Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v sledovanom období 192 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo
3982 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov. V rámci vzdelávacích aktivít pokračovala komora v spolupráci s agentúrou EÚ
- TAIEX na organizovaní Euroklubov – seminárov zameraných na adaptáciou podnikateľov na jednotnom európskom trhu a s NBS na seminároch o príprave na zavedenie eura v SR. V spolupráci s odbornými útvarmi NBS sa k tejto téme uskutočnili viaceré vzdelávacie aktivity – prednášky, semináre a workshopy. K zavedeniu meny euro na Slovensku bola pre podnikateľov knižne vydaná aj aktuálna príručka.
Ťažiskovým podujatím bol 11. ročník seminára Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2008 z pohľadu podnikov, ktorý sa za účasti predstaviteľov vlády SR a NBS uskutočnil 24. 1. v Bratislave. Bol pripravený v odbornej spolupráci s Európskou ratingovou agentúrou. Závery a výsledky prieskumu a odbornej analýzy boli vydané aj knižne.
Uskutočnili sa aj tri záverečné podnikateľské semináre, ktoré boli organizované v spolupráci s EÚ v rámci projektu technickej pomoci TAIEX
za účasti zahraničných prednášateľov. Na každom z nich sa zúčastnilo priemerne viac ako 50 poslucháčov. Prednesené boli nasledovné
témy: 29. – 30. 1. – Voľný pohyb pracovných síl, 27. 3. – Skúsenosti členských krajín so zavedením eura (Slovinsko, Cyprus, Malta) a 15. –
16. 4. – Legislatíva EÚ v oblasti autorských práv. Projekt TAIEX pre Slovenskú republiku skončil k 30. júnu.
Ako medzinárodný ohlas na IG Fórum o Programe vnútornej kontroly ICP/PVK, (projekt riešený s US-partnerom) organizovanom v Bratislave so zahraničnou účasťou (2006) a zahraničným seminárom v Sarajeve, BaH v roku 2007, bola SOPK požiadaná Nemeckým federálnym
úradom pre export (BAFA), aby jej expert vo februári 2008 vystúpil na obdobnej konferencii s referátom o problematike kontroly vývozu citlivých tovarov z pohľadu MaSP v Záhrebe, v Chorvátsku, (twiningový projekt DE-HR). SOPK sa na tomto fóre prezentovala vlastným modelovým programom ICP/PVK.
V prvom polroku 2008 bol vypracovaný model Modulového interného vzdelávacieho programu o regulácii zahraničného obchodu
pre podniky (MIVP), ktorý pozostáva zo šiestich modulov týkajúcich sa colných otázok, prístupu na trh tretích krajín, DPH pri vývoze a dovo-
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ze, pravidiel pôvodu a technických prekážok obchodu. Tento MIVP bol úspešne ponúknutý ako balík služieb nečlenskému subjektu v Novom
Meste/Váhom, kde bolo z V. Británie presťahované logistické a distribučné centrum nadnárodného výrobcu elektrických rozvádzačov a regulačných zariadení pre elektrické pohony. Celkom sme v roku 2008 pre tohto odberateľa zabezpečili päť školení - modulov po organizačnej, obsahovej a lektorskej stránke.
Šiesty nový modul MIVP – podnikového vzdelávania bol realizovaný pre členskú organizáciu pre jej 12 exportných predajcov o problematike kúpnych zmlúv, INCOTERMS 2000, prepravných podmienok a poistenia exportných dodávok, pričom druhým tematickým okruhom 6. modulu bolo podpora banky pri financovaní exportu (dokumentárne formy platby, banková záruka, forfeiting). Tento modul bol
realizovaný s dvomi externými lektormi SOPK.
Ďalej ÚMS pripravil nasledovné odborné semináre:
23. 9. – Bratislava: Aktuálne otázky medzinárodného obchodu INCOTERMS 2000, skúsenosti z uplatňovania obchodných doložiek
(účasť 33 osôb + publikácia INCOTERMS 2000),
28. 11. – Bratislava: Aktuálne otázky preukazovania zhody pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh (spoločný seminár s Bratislavskou RK
SOPK - 16 účastníkov),
Pripravovaný seminár 4 .12. – Trenčín: Aktuálne otázky voľného pohybu služieb na vnútornom trhu EÚ (spoločný seminár s Trenčianskou
RK SOPK) bol preložený na rok 2009.
Na základe spolupráce s Prešovskou RK SOPK vystúpil pracovník ÚMS ako lektor na seminári Posudzovanie zhody a akceptácia priemyselných výrobkov na vnútornom trhu EÚ (30. 4. – Prešov) o problematike technických prekážok obchodu, preukazovania zhody a bezpečnosti výrobkov pre manažérov MaSP v rámci realizácie projektu EQUEL.
V rámci spolupráce s Košickou RK SOPK vystúpil pracovník ÚMS ako národný expert na NPPA v kapitole Colná únia k problematike
výmeny skúseností z prístupových rokovaní SR do EÚ na seminári v Budve (Čierna Hora) v rámci projektu Slovak Aid: „Interaktívne podporné centrum Čierna Hora – Slovensko“ (12. – 13. 9).

Účas na projektoch
Úrad a regionálne komory predložili návrhy 36 projektov, z ktorých bolo zatiaľ schválených 17 projektov. Počas roka pracoviská komory
realizovali 34 projektov, vrátane projektov z predchádzajúcich rokov. Ide predovšetkým o projekty, ktoré umožňujú skvalitňovať poskytované
služby komory v prospech podnikateľskej verejnosti.
V roku 2008 útvar EÚ SOPK pracoval na realizácii nasledovných projektov: Gateway to Japan III, Executive Training Program (ETP), BIC –
IRC Innovation Relay Centre, Projekt technickej pomoci TAIEX, Mentoring Transfer Business a Enterprise Europe Network (EEN).

prijatie jednotnej meny euro na slovensku
V súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na prijatie jednotnej meny euro od 1. januára 2009 je aj Slovenská obchodná a priemyselná
komora ako jeden z informačných kanálov pre podnikateľskú sféru poverená niektorými úlohami, ktoré vyplývajú z Národného plánu na zavedenie eura ako aj z ďalších materiálov schválených vládou SR.
Z uvedeného dôvodu SOPK poverila v každej regionálnej komore dvoch pracovníkov dočasnou funkciou EURO informátorov – poradcov
pre zavedenie eura. Ich poslaním bolo poskytovať podnikateľom v regióne praktické a teoretické informácie, súvisiace s procesom prechodu na jednotnú menu v Slovenskej republike. Kontakt s poradcami SOPK v jednotlivých regiónoch bol možný od 24. apríla 2008 buď prostredníctvom celoštátnej bezplatnej telefonickej eurolinky 0800 103 104 alebo na priamych telefónnych číslach v regionálnych kanceláriách
SOPK. Otázky bolo možné zaslať aj elektronickou poštou.
Skúsenosti ukázali, že záujem slovenských podnikateľov o aktuálne informácie a rady rástol s blížiacim sa termínom prechodu na euro.
Charakter otázok sa v priebehu posledných mesiacov menil. V období po stanovení konverzného kurzu súviseli najmä so zaokrúhľovaním
cien, neskôr boli zamerané na prepočty cien a povinnosť duálne ich zobrazovať. Firmy zaujímali aj úpravy cien v obchodných zmluvách, prepočet základného imania ap. Neskôr sa otázky podnikateľov týkali najmä praktických krokov – fakturácie počas posledných dní decembra
a v čase duálneho obehu, ročnej účtovnej uzávierky, uzávierky k 15. 1. 2009, daňového priznania a splátky DPH za december 2008 – január 2009.
Pracovníci SOPK – euro informátori využívali na konzultácie s podnikateľmi aj semináre, ktoré sa konali v druhom polroku a boli venované
problematike prechodu na euro. SOPK v spolupráci s odbornými útvarmi Národnej banky Slovenska vydala k zavedeniu meny euro na Slovensku aj aktuálnu príručku pre podnikateľov, ktorá bola pre záujemcov bezplatne k dispozícii vo všetkých regionálnych komorách SOPK na
Slovensku.
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Informatika a komunikácia
V oblasti informatiky boli zabezpečované nasledovné činnosti - zjednotila sa web stránka úradu a regionálnych komôr, bola vytvorená
web stránka www.komora.sk s informáciami o projektoch realizovaných SOPK, bol preinštalovaný e-mailový server čím sa zlepšila prístupnosť a bezpečnosť, v súvislosti s prechodom na euro bol prerobený cenník na web stránke a prispôsobený ekonomický softvér. V
systéme Lotus boli vytvorené nové aplikácie podľa požiadaviek regionálnych komôr a útvarov Úradu SOPK v súvislosti s prechodom na
euro vo vlastnej réžii a pokračovalo sa vo zvyšovaní technickej vybavenosti komory výmenou zastaraných počítačov, čím sa zvýšila aj miera bezpečnosti centrálnych počítačov (serverov). Ako v minulom roku, tak aj v roku 2008 sa komora zapájala do informačného systému
celosvetovej siete obchodných komôr WCN (World Chambers Network) s možnosťou pridávať obchodné ponuky a dopyty.
Knižnično-informačné služby – v priebehu roka 2008 bola uvedená činnosť zameraná na doplňovanie knižničného fondu odbornou literatúrou podľa požiadaviek používateľov a spracovanie do databázy Knižnica v systéme LOTUS, bola vykonaná priebežná aktualizácia fondu
databáz na CD nosičoch, spropagoval sa predaj publikácií z produkcie SOPK. Okrem toho bolo vykonávané priebežné doplňovanie a spracovanie materiálov získaných darom, evidencia prichádzajúcich periodík a vyraďovanie knižničného fondu.
Vydavateľská činnosť – v súlade s edičným plánom vydala v roku 2008 nasledovné tituly: Prognózu vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR z pohľadu podnikateľskej sféry v roku 2008 + prieskum očakávania podnikov, Výročnú správu SOPK za rok 2007 v elektronickej podobe, v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Hospodárskou komorou Rakúska bola vydaná publikácia „K zavedeniu meny
euro na Slovensku od 1. 1. 2009 – Aktuálna príručka pre podnikateľov“ k zvýšeniu informovanosti podnikateľských subjektov, ďalej dotlač
Pravidiel MOK na výklad obchodných podmienok Incoterms 2000 a Katalóg veľtrhov a výstav v SR 2009, ako aj propagačný leták k zasadaniu Európskeho parlamentu podnikov (14. októbra 2008 – Brusel).
V rámci regionálnych komôr boli vydané nasledovné tlačoviny – prezentačná publikácia Banskobystrického regiónu propagačného charakteru (august), propagačný leták Bratislavskej RK SOPK (jar). Uvedená regionálna komora od septembra vydáva aj svoj mesačník „Prešporský podnikateľ“. V rámci Prešovskej RK SOPK boli vydané propagačné brožúry ako Hospodársky potenciál Prešovského regiónu (v angličtine a v poľštine), Národnostné menšiny na severovýchode Slovenska (v jazyku národnostných menšín a v angličtine), Hospodársky potenciál
prihraničných regiónov Slovenska - Ukrajiny a Maďarska (v angličtine). Trenčianska RK SOPK prispela k vydavateľskej činnosti sériou bulletinov k výstavám Mostar 2008, Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra, Metaloobrabotka Moskva, Hannover Messe a Autotec Brno. Trnavská
RK SOPK v rámci Easy Business vydala tituly: Základy účtovníctva, Obchodné právo, Kalkulácia nákladov a tvorba cien, Podnikateľské ciele
a pomerové ukazovatele, ako aj leták o vlastnej organizácii v anglickom a v slovenskom jazyku, či brožúru o Systéme certifikácie základných
ekonomických vedomostí a propagačnú brožúru Projektu TourEast – Vzdelávanie žien v strednom veku pre zamestnanie v turistickom sektore a študijné materiály k projektu TourEast.
V súvislosti so zabezpečovaním efektívnej informovanosti členskej základne, ako aj širšej občianskej verejnosti o činnosti orgánov, SOPK
naďalej pokračuje vo vydávaní komorového periodika Obchod, priemysel, hospodárstvo, prostredníctvom ktorého sprostredkováva aktuálne
informácie. Za hodnotené obdobie (rok 2008) bolo vydaných 12 čísiel a okrem printového variantu je komorové periodikum k dispozícii aj na
internetovej stránke SOPK vo formáte pdf.

Iv. odBorné sekcIe
Vo štvrtom funkčnom období komory pôsobí v rámci SOPK 20 celoštátnych odborných sekcii. Ich činnosť bola zameraná na organizovanie vzdelávacích seminárov a konferencií v spolupráci s partnerskými organizáciami, organizovanie účasti formou spoločných stánkov na
medzinárodných veľtrhoch a výstavách doma i v zahraničí, na poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti štrukturálnych fondov, na aktívnu
spoluprácu s odbornými sekciami, výbormi a jednotlivými regionálnymi komorami SOPK s cieľom prehĺbenia spolupráce s podnikateľskou
sférou v jednotlivých regiónoch a na predkladanie návrhov, pripomienok a stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
pre orgány štátnej správy a ďalšie inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe legislatívneho prostredia s cieľom podporiť transparentné a nediskriminačné podmienky podnikania pre členov.
Sekcia bánk a poisťovní – zrealizovaný bol odborný seminár s nosnou témou Kapitálové trhy vo väzbe na súčasné a budúce riziká.
V spolupráci so Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločnosti sekcia ďalej zorganizovala odborný seminár Corporate governance. V spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní sekcia participovala na odbornej akcii Fórum poisťovníctva 2008 s nosnou témou
Ochrana spotrebiteľa z pohľadu rozhodujúcich autorít. V rámci publikačnej činnosti sekcia zabezpečila vydanie novelizovanej odbornej
publikácie Jednotné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy.
Sekcia energetiky – v roku 2008 sekcia zorganizovala Medzinárodnú konferenciu za účasti predsedov regulačných úradov krajín V4 na
tému Ako sa pripravujú regulačné úrady jednotlivých krajín V4 na implementáciu 3. balíka Európskej komisie, ďalej odborný seminár
s účasťou kompetentných zástupcov MF SR Výklad zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene zákona č. 98
/ 2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov (spoluorganizátor medzinárodného seminára ENEF 08) a pracovné stretnutie formou
okrúhleho stola za účasti predsedu rady pre reguláciu URSO a gen. riaditeľa sekcie energetiky MH SR. Hovorilo sa najmä o príprave novej
regulačnej politiky a o stratégii energetickej bezpečnosti SR.
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Sekcia logistiky a zasielateľstva – v spolupráci s ÚMV SOPK sekcia zorganizovala odborný seminár k aktuálnym otázkam medzinárodného obchodu INCOTERMS 2000 - skúsenosti z uplatňovania obchodných položiek. V rámci medzinárodných vzťahov sa predseda sekcie aktívne zúčastňoval na práci v komisii pre zasielateľstvo v CLECATU ako aj v príslušnej komisii ICC.
Sekcia výstav a veľtrhov – sekcia zorganizovala pre svojich členov pracovné stretnutie za účasti odborných pracovníkov MH SR, na ktorom boli prerokované otázky týkajúce sa súčasného stavu v oblasti výstavníctva na Slovensku, ako aj predpokladaný vývoj. Tak ako v predchádzajúcich rokoch členovia sekcie spolupracovali dodávaním podkladov do Katalógu výstav a veľtrhov na Slovensku na rok 2009.
Sekcia obchodu – v rámci vzdelávacej činnosti sekcia pokračovala v partnerstve s organizátormi medzinárodnej konferencie o obchode
a marketingu – Intraco 2008. V oblasti legislatívy sekcia pripomienkovala návrh zákona o obaloch, návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov. Svoje
pripomienky uplatnila aj k materiálu o aktualizácii Národného plánu zavedenia eura v SR na roky 2008 – 2009 a k návrhu zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z.z.
Sekcia zorganizovala odborné stretnutie na tému Aktuálna problematika zavedenia eura na Slovensku a jeho vplyv na podnikovú sféru
a Aplikácia právomoci a skúsenosti trhového dozoru v súvislosti s konverziou meny na euro v podnikateľskom sektore. Ďalej zorganizovala pre svojich členov zahraničnú pracovnú cestu do Bruselu s cieľom zúčastniť sa zasadnutia Európskeho parlamentu podnikov a stretnúť
sa so zástupcami EuroCommercu, ktorý reprezentuje maloobchod, veľkoobchod a medzinárodný obchodný sektor v Európe, združuje obchodné federácie z 29 krajín, európske a národné asociácie ako aj individuálne spoločnosti.
Sekcia cestovného ruchu – sekcia v rámci svojich aktivít pripravila spoločné stanovisko k materiálu Správa o plnení cieľov vyplývajúcich
z Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 a Zásad štátnej politiky cestovného ruchu Slovenskej republiky, spracovala pripomienky k Vyhláške MH SR, ktorou sa ustanovujú podmienky, klasifikačné znaky a požiadavky na ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórii a tried a k materiálu Návrh zavedenia systému rekreačných poukážok na podporu domáceho cestovného ruchu.
Sekcia zorganizovala pracovné stretnutie so zástupcami Tuniskej ambasády. Cieľom tohto stretnutia bolo podporiť snahu o vytvorenie
dobrých vzťahov a spolupráce medzi tuniskými inštitúciami, asociáciami, federáciami, spoločnosťami a ich partnermi v Slovenskej republike. Sekcia sa podieľala aj na organizovaní stretnutia podnikateliek z Udine so slovenskými partnerkami.
Sekcia výrobcov chladiarenskej a klimatizačnej techniky – sekcia zorganizovala odborné stretnutie na tému Tvorba vyhlášky
o F plynoch – elektronická evidencia, štítky a limity, Možnosti realizácie elektronickej evidencie a Kalibrácia tlakomerov, teplomerov a detektorov úniku.
Sekcia v spolupráci so Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku zorganizovala medzinárodnú servisnú konferenciu, pracovnú cestu na výstavu v Miláne, vydala 10 periodík, aktualizovala príručku kvality pre Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku (CO CHKT), učebné texty a zborník z konferencie. Preškolila 50 odborníkov podľa zákona na ochranu ovzdušia a 10 odborníkov na
tepelné čerpadlá. Po obchodnej stránke sa sekcia zamerala na propagáciu firiem uvedených v katalógu, v časopise Správy, v zborníku a na
prezentáciu týchto publikácií na výstavách Climatherm v Bratislave a Klimatherm v Košiciach a taktiež priamymi kontaktmi s partnerskými organizáciami v zahraničí.
Sekcia výskumu a vývoja – sekcia výskumu a vývoja spracovala pripomienky k materiálu Návrh zákona o akreditácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Sekcia spolupracovala so Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií v záujme koordinácie riešenia problémov v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku, sledovala, rozvoj vedy a techniky, t.j. najmä štátne programy výskumu a vývoja a medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu.
Sekcia nerudných surovín – výbor sekcie zasadal štyrikrát v priebehu roka. Medzi prioritné aktivity sekcie patrilo zastupovanie záujmov členov sekcie v oblasti ich podnikateľskej činnosti. Boli poskytované včasné a aktuálne informácie pre ich úspešné
podnikanie. Spoločnosti boli oboznamované s novými obchodnými ponukami, či už zo zahraničia alebo z tuzemska. Členovia sekcie sa zúčastnili na výstavách v Budapešti (HUNGEXPO) a v Trenčíne (Stavba, dom, nábytok). Sekcia sa ďalej podieľala na tvorbe
koncepcií jednotlivých okresov a kraja a k plánovacím dokumentom vyslovovala svoje pripomienky, v priebehu roka zabezpečovala
stanoviská k príslušným návrhom zákonov a iným všeobecno-záväzným právnym normám v záujme ich účinného pôsobenia. Sekcia rozšírila spoluprácu s výskumnými ústavmi a vysokými školami v záujme urýchlenia zavádzania inovácií do praxe a dvakrát počas roka predložila žiadosť o nenávratný finančný prostriedok z Višegrádskeho fondu na konferenciu Eurosilikát 2008.
Odborná sekcia životného prostredia – aj v roku 2008 sa angažovala v témach bezprostredne spätých so životným prostredím. Jej
prostredníctvom boli zasielané návrhy a pripomienky k prijímanej environmentálnej legislatíve v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
V marci sekcia zorganizovala Obchodno-environmentálne fórum s nasledovným programom: legislatíva SR v oblasti životného prostredia
s ohľadom na priemysel a podnikanie, environmentálne programy a iniciatívy EÚ (účasť firiem na rozvoji stratégie EÚ v oblasti klimatických
zmien), CSR projekty veľkých spoločností – spoločenská zodpovednosť firiem v oblasti životného prostredia. Z programu fóra je zrejmé, že
pozornosť bola venovaná aktuálnym otázkam v oblasti životného prostredia v kontexte nášho členstva v EÚ a v dosahu environmentálnej legis-
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latívy na správanie sa hospodárskych subjektov, členov obchodnej komory. Sekcia tiež zabezpečila propagáciu novej legislatívy REACH organizovaním odborných seminárov k danej téme. Už tradičnou bola účasť predsedu sekcie vo výberovej komisii a medzinárodnej porote festivalu ekologických filmov a videoprodukcie so zameraním na priemyselnú ekológiu EKOTOPFILM.
Sekcia výrobných strojov a náradia – členovia Sekcie boli pravidelne informovaní o návrhoch zákonov a dokumentoch zaradených do
legislatívneho procesu. Zároveň im bol poskytnutý informačný servis z databázy SOPK, abonentskej služby, iných zdrojov, kooperačnej burzy a dostávali aj informácie a dopyty z veľtrhov a výstav, na ktorých sa aktívne zúčastnil tajomník sekcie.
O významných aktivitách sekcie, členoch sekcie boli zverejňované informácie v časopise Strojárstvo Strojírenství a v mesačníku komory. V priebehu roku boli ponúknuté členom sekcie nasledovné semináre: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Colné aktivity, Proexportná politika SR na roky 2007 – 2013, Elektronické obstarávanie, Slovensko-rakúska hospodárska spolupráca, KIA MOTORS, INCOTERMS
2000, Spracovanie a účtovanie pokladničných operácií účtových jednotiek, Tréningy komunikačných zručností, Obchodné ekonomické nástroje podľa medzinárodných štandardov Incoterms 2000. Spoločné stretnutie firiem a rokovanie sa uskutočnilo pri príležitosti konania MSV
Nitra 2008. Stretnutia vo firmách a na univerzitách by sa mali obnoviť na začiatku roku 2009. Ďalej bol zabezpečený a členom sekcie bola
ponúknutá možnosť zúčastniť sa na Hannover Mese 2008 za výhodných finančných podmienok. Priamo vystavovali firmy Hriňovské strojárne a ZTS LR NaJUS. Zrealizovaná bola účasť aj na MSV Brno 2008 (stánok) - priamo vystavovali firmy Form Engineering, Vukov Extra a ZTS
LR NaJUS.
Sekcia dodávateľov investičných celkov – členom Sekcie sú pravidelne zasielané relevantné ponuky na spoluprácu, dodávky zariadení
a služieb. Tajomník Sekcie sa zúčastnil seminára o spôsobe vypisovania verejnej súťaže na dodávky pre agentúry OSN, budú od roku 2009
zasielané členom Sekcie aj zverejnené výzvy OSN. Členovia dostávali informácie a dopyty z veľtrhov a výstav, na ktorých sa aktívne zúčastnil
tajomník Sekcie. Členovia Sekcie sú informovaní o podporných programoch, ako aj o projektoch do ktorých je zapojená TRK SOPK a je im
v prípade vhodnosti ponúknutá možnosť zapojiť sa do projektu.
V priebehu roku boli ponúknuté členom Sekcie nasledovné semináre: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Colné aktivity, Proexportná politika SR na roky 2007 – 2013, Elektronické obstarávanie, Slovensko-rakúska hospodárska spolupráca, KIA MOTORS, INCOTERMS
2000, Spracovanie a účtovanie pokladničných operácií účtových jednotiek, Tréningy komunikačných zručností, Obchodné ekonomické nástroje podľa medzinárodných štandardov Incoterms 2000.
O významných aktivitách sekcie a členoch boli zverejňované informácie v časopise Strojárstvo Strojírenství a v mesačníku SOPK Obchod
priemysel hospodárstvo. S maďarským združením IBSZ je podpísaná zmluva o spolupráci, priamo so združením nebola v roku 2008 organizovaná žiadna akcia, počas konania výstavy ELOSYS sa tajomník sekcie stretol a rokoval s predstaviteľmi obchodného oddelenia Maďarskej
republiky na Slovensku. Informačný tok medzi členmi Sekcie je zabezpečovaný prostredníctvom tajomníka Sekcie. V súčasnosti nie je internetová stránka Sekcie funkčná z dôvodu zmeny organizácie komorových stránok. Na sfunkčnení stránok sa pracuje, členovia budú mať znovu k dispozícií stránky, na ktorých môžu zverejňovať dôverné informácie určené členom Sekcie. Členské firmy sa zúčastnili na veľtrhoch Hannover Messe (apríl 2008), MSV Nitra (máj 2008), Metalloobrabotka Moskva (máj 2008) a MSV Brno (september 2008)
Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu – aktivity sekcie sa realizovali v súlade s plánom činnosti –
organizovaná bola účasť na týchto veľtrhoch a výstavách: 31. medzinárodný veľtrh STYL (13. až 15. 2.). Zo Slovenska sa na veľtrhu zúčastnilo 63 vystavovateľov. V spoločnom stánku Trenčianskej regionálnej komory SOPK na ploche 84 m2 sa prezentovalo šesť firiem,
z toho štyri firmy zo sekcie – MODEX, a.s., Žilina, Slovenka, a.s., Banská Bystrica, SOU odevné a textilné Trenčín a VZOR, v.d. Zvolen. Na 32. medzinárodnom veľtrhu STYL (19. – 21. 8.) sa v stánku zišli slovenské firmy na ploche 84 m2. Zo SR na veľtrhu vystavovalo celkom 67 firiem. Podobne tomu tak bolo aj na 41. ročníku výstavy módy a odievania TRENČÍN MESTO MÓDY (jarná a jesenná časť)
– spoločný stánok s Asociáciou textilného a odevného priemyslu SR. Členské firmy sekcie mali možnosť na veľtrhoch STYL vystavovať
za cenu, ktorá zohľadňovala len cenu plochy a registračný poplatok. V stánku Trenčianskej regionálnej komory SOPK mali možnosť prezentovať sa bez poplatku na mriežkach, resp. umiestnením propagačných materiálov.
Na výstavách TRENČÍN MESTO MÓDY – jarná aj jesenná časť bola členským firmám sekcie na základe rokovaní s výstaviskom EXPO
CENTER, a.s., ponúknutá možnosť vystavovať v samostatných expozíciách za veľmi výhodných podmienok. V rámci vzdelávacích akcií boli
zorganizované semináre ako Proexportná politika SR na roky 2007 – 2013, Módne trendy pre rok 2009 a Textilný a odevný odpad –
problém súčasnosti.V súvislosti so štrukturálnymi fondmi na roky 2007 – 2013 boli členom zasielané informácie o vyhlásených výzvach na
získanie NFP v jednotlivých relevantných operačných programoch a na základe požiadaviek poskytovaná poradenská činnosť.
Agropotravinárska sekcia – stretnutie členov výkonného výboru a následne stretnutie členov sekcie k oboznámeniu sa s plánom sekcie
na rok 2008 a zhodnotenie činnosti v roku 2007 sa uskutočnilo 7. júla. Okrem toho bolo vykonávané zastupovanie a koordinovanie členov
sekcie v oblasti ich podnikateľskej činnosti, individuálna účasť na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2008 (21. – 28. 8.). Propagácia Agropotravinárskej sekcie sa vykonávala prostredníctvom odborného časopisu za účelom zviditeľnenia
činnosti sekcie a tiež samotných členov sekcie. Vykonávali sa aj priebežné návštevy firiem z daného sektoru za účelom rozšírenia členskej základne a tiež v záujme koordinácie riešenia problémov v danej oblasti.
Sekcia zvárania – členovia sa stretli 7. marca, pričom sa individuálne zúčastnili na MSV v Nitre. Zapájaní boli i do aktivít na prípravu
projektu European Training Programme for Completing the requirements for Quality Welding under Standard Series EN-ISO3834 a bol
pre nich zorganizovaný odborný seminár „Nové technológie vo zváraní“ (Kálnica). Firmy z daného sektora boli priebežne navštevované
za účelom rozšírenia členskej základne,
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predseda sekcie

tajomník sekcie

telefón

pracovisko SOPK

Sekcia bánk a pois ovní

Názov sekcie

Ing.Tibor Bôrik, generálny riadite , UNION pois ov a,
a.s., Bratislava

Ing. Jozef Polakovič

02/6224 9262

Úrad SOPK Bratislava

Sekcia obchodu

Ing. Adrián urček, predseda, COOP Jednota Bratislava, s.d., Bratislava

Ing. Ingrid Neuwirthová

02/6720 2615

Úrad SOPK Bratislava

Sekcia energetiky

Ing. Marián Hluzák, riadite energetiky a informačných
systémov, Novácke chemické závody, Nováky

Ing. Jozef Polakovič

02/6224 9262

Úrad SOPK Bratislava

Sekcia logistiky a zasielate stva

Ing. František Komora, riadite , PKZ Slovakia s.r.o.,
Púchov

Ing. Jozef Polakovič

02/6224 9262

Úrad SOPK Bratislava

Sekcia cestovného ruchu

JUDr. Juraj Pivovárči, generálny riadite , Tatratour,
a.s., Bratislava

Ing. Ingrid Neuwirthová

02/6720 2615

Úrad SOPK Bratislava

Sekcia ve trhov a výstav

Ing. Miloslav Pisár, generálny riadite , Agrokomplex
– Výstavníctvo Nitra, š.p.

Ing. Jozef Polakovič

02/6224 9262

Úrad SOPK Bratislava

Sekcia výskumu a vývoja

Ing. Peter Klamo, riadite , Výskumný ústav zváračský
PI SR, Bratislava

Ing. Ingrid Neuwirthová

02/6720 2615

Úrad SOPK Bratislava

Sekcia výrobcov chladiarenskej
a klimatizačnej techniky

Ing. Peter Tomlein, CSc., tajomník, Slovenský zväz pre
chladiacu a klimatizačnú techniku, Rovinka

Ing. Ingrid Neuwirthová

02/6720 2615

Úrad SOPK Bratislava

Sekcia nerudných surovín

Ing. Martin Dová , riadite , Ipe ské tehelne, a.s.,
Lučenec

Ing. Eva Muchová

047/4333 938

RK SOPK Lučenec

Sekcia dodávate ov investičných celkov

Ing. Ján Kukučka, obchodný riadite , Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače

Ing. Marián Kolínek

032/6520 035

RK SOPK Trenčín

Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho
priemyslu

Ing. Anton Rokaši, predseda dozornej rady, MERINA,
a.s., Trenčín

Ing. udovít Mičuda

032/6525 275

RK SOPK Trenčín

Sekcia výrobných strojov a
náradia

Ing. Jozef Guspan, špecialista marketingu, ZTS
Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., Košice

Ing. Marián Kolínek

032/6520 035

RK SOPK Trenčín

Agropotravinárska sekcia

Ing. Imrich Alaxa, relationship manager, Heineken
Slovensko sladovne, a.s., Hurbanovo

Ing. Eva Tománková

033/5512 744

RK SOPK Trnava

Sekcia zvárania

Ing. Jozef Jasenák,PhD., vedúci centra transferu technológií, STU Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Mgr. Peter Ková

033/5512 744

RK SOPK Trnava

Sekcia pre životné prostredie

Ing. Ján Stano, majite , ING. JÁN STANO-EKOKART, Prešov

Ing. František Kupčiha

051/7599 951

RK SOPK Prešov

Sekcia odborného, alšieho a
celoživotného vzdelávania

Ing. František Korenčík, riadite , SOU, Kysucké Nové
Mesto

Mgr. Anna Cabajová

041/7235 103

RK SOPK Žilina

Sekcia Lesy - Drevo - Nábytok

Ing. Michal Marek, CSc., majite , DEXTRADE Žilina,
s.r.o.,

Jozef Štrbák

041/7235 103

RK SOPK Žilina

Sekcia hutníctva a služieb s
hutníckou produkciou

Ing. Karol Pullmann, výkonný riadite Ferroservis,
s.r.o., Bratislava

Ing. Katarzyna Bielikova

041/7235102

RK SOPK Žilina

Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania – podľa počtu členov je jednou z najväčších sekcií SOPK, združuje viac ako
80 členov. Jej členovia boli aktívne zapájaní do pripomienkového konania návrhov zákonov a vyhlášok, sekcia predložila pripomienky k nasledovným právnym normám: Návrh zákona o výchove a vzdelávaní, Vyhláška MŠ SR o stredných školách a o zmene študijných a učebných odborov, Vyhláška MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy..., Návrh legislatívneho zámeru Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
Začiatkom roka sa konalo výročné zasadnutie členov sekcie za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja. V rámci
ďalších aktivít bol zrealizovaný odborný seminár k návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave za účasti riaditeľa odboru stredných
odborných škôl MŠ SR a záverečné skúšky na SOŠ v školskom roku 2007/2008 za účasti odborníkov z praxe. Spracované boli aj metodické pokyny SOPK k príprave a realizácii ZS podľa vzorových tém. A v spolupráci s ÚPSVaR v Žiline sekcia pripravila študijný materiál k pracovno-právnym vzťahom k ZS.
Sekcia s garantmi skompletizovala a rozdistribuovala vzorové témy pre 36 učebných odborov a 58 škôl a Osvedčenia SOPK na regionálne komory a jednotlivé školy. Následne boli delegovaní 204 zástupcovia SOPK – odborníkov z praxe na záverečné skúšky, ktoré absolvovalo 3227 žiakov (celkom 34 699 žiakov). Osvedčenia SOPK dostalo 1077 žiakov (celkom 19 944). Sekcia taktiež spoluorganizovala IV. ročník
celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ, ktorú financovala komorová Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie. Táto poskytla darčekové predmety pre všetkých zúčastnených žiakov. Uvedenú súťaž každý rok organizuje iná stredná odborná škola v rôznych učebných a študijných odboroch. Cieľom je podpora prípravy na povolania.
Sekcia tiež realizuje bezplatnú Burzu práce na www.absolvent.sk a pravidelne aktualizuje katalóg členov sekcie, ktorý poskytuje rôznym firmám a inštitúciám. Sekcia má svojich zástupcov v Zhromaždení delegátov SOPK, EUROCHAMBRES, Rade MŠ pre odborné vzdelávanie,
Rade MŠ pre ďalšie a celoživotné vzdelávanie, Akreditačnej komisii MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie, Ústrednej maturitnej komisii, Odbornej
komisii pre skupiny odborov Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba (ŠIOV), pracovnej komisii pre spoluprácu odborného vzdelávania
so zamestnávateľmi a organizáciami trhu práce (ŠIOV), Rade pre Európsky kvalifikačný rámec v podmienkach SR pri MŠ, Územnej školskej
rade pri ŽSK, Regionálnej štvorpartite pre vzdelávanie v ŽSK a v ďalších ustanovizniach na celoštátnej i regionálnej úrovni pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Zástupcovia sekcie sa pravidelne zúčastňujú konferencií a seminárov k odbornému, ďalšiemu a celoživotnému vzdelávaniu.
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Spolupracuje so Štátnou školskou inšpekciou, Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskou živnostenskou komorou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (Burza informácií), ZAP SR, ZSP SR, ZEP SR.
Sekcia lesy – drevo – nábytok – okrem operatívnych rokovaní predsedu a tajomníka sekcie na príprava podkladov k získaniu nových členov sekcie boli rozoslané ponuky potenciálnym členom, uskutočnené prípravy podkladov a konanie seminára Stavebný zákon v praxi (26.
3.), spolupodieľanie sa na seminári Pevné odpady (17. 10.), aktualizácia katalógu členov, rozosielanie ponúk, príprava podkladov a spolupodieľanie na seminári Prechod na euro v mzdovej učtárni (2. 12.), aktualizácia členov sekcie, aktualizácia informácií na webstránke SOPK a
aktualizácia katalógu členov sekcie a jeho tlač. Výročné zasadnutie sekcie sa uskutočnilo 17. októbra.
Sekcia hutníctva a služieb s hutníckou produkciou – členovia sekcie sa prezentovali na veľtrhoch: Twoj dom (Bielsko-Biala, Poľsko,
9. až 11. 5), CONECO (Bratislava, 2. až 5. 4), Medzinárodný veľtrh priemyselných technológií a investícií (Poznaň, Poľsko, 9. až 12. 6.), Targy Budownictwa (Bielsko Biala, 5. až 7. 9.), Technický veľtrh (Rumunsko – TIB, 7. až 11. 10.). Členovia sa taktiež zúčastnili na bilaterálnych
rokovaniach so zahraničnými firmami v rámci prijatia obchodných misií zo zahraničia a podieľali sa na aktualizácii katalógu členov sekcie, jeho
distribúcii na akciách, výstavách ap.
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v. rozhodcovský sÚd
Rozhodcovský súd SOPK v hodnotenom období zabezpečoval svoju prioritnú činnosť, a to rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých
z vnútroštátnych a medzinárodných obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov.
Predsedníctvo RS SOPK (P RS SOPK) počas roku zasadalo v troch riadnych zasadaniach, predmetom ktorých bola činnosť RS SOPK,
jeho aktivity doma a v zahraničí, a v troch mimoriadnych zasadaniach, predmetom ktorých bolo rozhodovanie o „námietke nepríslušnosti RS
SOPK“ pre riešenie toho - ktorého predmetného sporu. Na zasadaniach sa P RS SOPK zaoberalo aj legislatívnym procesom prebiehajúcim v súvislosti s právnou úpravou rozhodcovského konania v SR – novelizácia zákona č. 244/2002 Z.z. a nasl. o rozhodcovskom konaní.
Táto novelizácia má spočívať v dôslednejšej právnej ochrane slovenského spotrebiteľa. RS SOPK zaslal k pripravovanému návrhu novely, v
rámci pripomienkového konania, navrhovateľovi novely (MS SR) svoje pripomienky. Obsah novelizácie považuje za neprospešnú pre prax
v oblasti rozhodcovského konania. Navrhované novelizované znenie zákona proces rozhodcovského konania predĺži a tým sa v praxi poruší jeden z jeho hlavných atribútov a to rýchlosť konania. P RS SOPK konštatuje, že sa doteraz nepodarilo prijať novelu zákona o rozhodcovskom konaní pre prax prospešnú, resp. prijať úplne nový zákon o rozhodcovskom konaní, ktorý by neumožňoval v praxi zneužívať nejednoznačnosť ustanovení v ňom uvedených. S týmto obsahom novelizovanej normy sa nemôže stotožniť funkcionársky aktív tunajšieho súdu a
nepochybne ani funkcionársky aktív SOPK. Rozhodcovské konanie má byť prínosom pre podnikateľskú verejnosť, možnosťou urovnať svoje obchodné vzťahy s obchodnými partnermi rýchlo a účelne, a nie predmetom polemiky a negatívnych úvah. Tak ako P RS SOPK predošlý rok avizovalo, uskutočnila sa novelizácia poplatkov rozhodcovského konania. S účinnosťou od 18.06.2008 je v platnosti nový Sadzobník
trov rozhodcovského konania, pri ktorom sa prihliadlo na mieru inflácie za posledných 10 rokov. Nový „Sadzobník“ obsahuje zároveň prepočet poplatku v súvislosti s prechodom SKK na € od 1. 1. 2009.
Počas roku 2008 boli riešené spory z vnútroštátnych obchodných vzťahov vo výške pohľadávok 20,628.494,69 € (621,454.031 SKK)
a spory z medzinárodných obchodných vzťahov vo výške pohľadávok 13,643.317,60 € (411,018.586 SKK). Spolu teda 34,271.812,29 €,
slovom: tridsaťštyrimiliónovdvestosedemdesiatjedentisícosemstodvanásť EUR a 29 centov (1,032,472.617 SKK).
Predmetom podaných žalôb vo väčšine bolo neuhradenie finančných záväzkov vyplývajúcich z neuhradených faktúr (za vykonané
práce, dodávky tovaru a pod.), nezaplatenie úrokov z omeškania, prípadne zmluvnej pokuty a pod. P RS SOPK konštatuje, že oproti r.
2007 sa zvýšil počet podaných určovacích žalôb. Žaloby s medzinárodným prvkom podané slovenskými právnymi subjektmi smerujú
proti účastníkom konania napr. z ČR, SRN, Južná Kórea, Rakúsko, Ruská federácia a ďalšie alebo boli podané zahraničným právnym
subjektom napr. z Rakúska, Českej republiky a ďalšími voči slovenským právnym subjektom.
Na úseku poradenstva naďalej RS SOPK túto službu poskytuje firmám, ktoré prejavia záujem rozhodovať prípadný vzniknutý spor v rozhodcovskom konaní pred tunajším rozhodcovským súdom.
RS SOPK, tak ako po iné roky, sa zúčastňuje na práci MRS MOK v Paríži a to konkrétne v Európskej arbitrážnej skupine MRS MOK
prostredníctvom predsedu tunajšieho súdu. RS SOPK na toto fórum zároveň každoročne písomne predkladá vyhodnotenie sporovej agendy
na tunajšom súde za vymedzené časové obdobie.
Prostredníctvom NV MOK SR sa RS SOPK zúčastňuje na zasadaniach Arbitrážnej Komisie Medzinárodného rozhodcovského súdu
MOK v Paríži ako člen. V závere roku 2008 NV MOK SR na tento post delegoval na volebné obdobie 2009 – 2012 nového člena,
nakoľko doterajšiemu členovi v I. polroku 2009 končí jeho mandát. Rozhodcovia, zapísaní v Zozname rozhodcov tunajšieho súdu, sú
členmi senátov rozhodujúcich kauzy pred Medzinárodným rozhodcovským súdom v Paríži. Na úseku medzinárodnej spolupráce vyvinie tunajší súd aktivity smerujúce k uzavretiu Dohody o spolupráci s Rozhodcovským súdom Chorvátskej obchodnej komory.
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prílohy
zhromaždenie delegátov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory k 31. 12. 2008
región Banská Bystrica
ANTALIČ Pavol, Ing.
BoČkAy Ján, Ing.
GoTTAS Alfréd, Ing.
HRIC Peter, Ing.
ŠTUBIANoVÁ Ružena, Ing.
VESELÝ Milan, Ing.
VIGAŠ Slavomír, Ing.
VILHAN Ján, Ing.

EXIMA, s.r.o., Banská Bystrica
Hotel LUX B&B, s.r.o., Banská Bystrica
THERMo/SoLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom
ELBA, a.s., kremnica
Witzenmann Slovakia, s.r.o., Vlkanová
Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom
Jozef Murgaš Elektronics, a.s., Banská Bystrica
Hri ovské strojárne, a.s., Hri ová

Región Bratislava
BESEDIČ Peter
CLIMATRADE, s.r.o., Bratislava
BÔRIk Tibor, Ing.
UNIoN pois ov a, a.s., Bratislava
URČEk Adrián, Ing.
CooP Jednota, SD Bratislava
GAŠPARÍk Ján, Ing.,
ISTRokoN FG, s.r.o., Bratislava
HIRNER František, Ing.
ZIPP Bratislava, s.r.o., Bratislava
HRIVÍk Martin, Ing.
Úrad SoPk, Bratislava
JUNAS Igor, Ing.
kERAMETAL, a.s., Bratislava
JUSko Marián, Ing.
SLoVNAFT, a.s., Bratislava
kESTLER Vladimír, Ing.
oMNIA kLF, a.s., Bratislava
kLAMo Peter, Ing., CSc.
VÚZ-PI SR, Bratislava
koLLÁRIk Peter, Ing.
SIEMENS, s.r.o., Bratislava
koNoPkA Róbert, Ing.
AGRoFERT Slovakia, a.s., Bratislava
kRAJČoVIČ Viliam, Ing.
WESTAR, a.s., Bratislava
kUCHÁRIk Ján, Ing.
VÚIS Mosty, s.r.o., Bratislava
LAPUNÍk Miroslav, Ing.
SPP, a.s., Bratislava
LELkES Juraj, Ing.,
kooPERATIVA pois ov a, a.s., VIG, Bratislava
LISEkoVÁ o ga, JUDr.
oPToCoN technologies, s.r.o., Bratislava
MALATINSkÝ Tomáš, Ing.
ELEkTRoVoD HoLDING, a.s., Bratislava
NEMEČEk Miloš, PhDr.
ECoPRESS, a.s., Bratislava
PoDMANICkÝ Slavomír, Ing. REMING CoNSULT, a.s., Bratislava
TkÁČ Jozef, Ing.
J&T FINANCE GRoUP, a.s., Bratislava
VALÚŠEkoVÁ Ivona, Mgr.
AUTo VALÚŠEk, s.r.o., Bratislava
VAŠkoVIČ Ladislav, Ing., CSc. AGAS, s.r.o., Bratislava
BEBLAVÝ Ivan, Ing., PALMA-TUMyS, a.s., Bratislava – ukončenie mandátu k 30. 4. 2008
HoLEČEk Jaroslav, Ing., VoLkSWAGEN Slovakia, a.s., Bratislava – ukončenie mandátu k 30. 9. 2008

región košice
BALCo Vladimír, Ing.
BÍLEk Ján, Ing., JUDr.
GRoCHoVÁ Mária, JUDr.
CHLEBo Vladimír, Ing., CSc.
JEŠkA Andrej, Ing.
kLEINoVÁ Mária, Ing. arch.
koRoTNoky udovít, Ing.
LAPIŠÁk Milan, Ing.
LUČkANIČ Daniel
SLoBoDoVÁ katarína, Mgr.
SMARŽÍk Imrich, Ing.

Complex, s.r.o., košice
AGENTÚRA GES, s.r.o, košice
IQ Servis, a.s., košice
oTMS, s.r.o., košice
Chemko, a. s., Strážske
SWT, s r.o., Spišská Nová Ves
udová banka, a.s., pobočka košice
SLADoV A, a.s., Michalovce
Lumarkt, s.r.o, košice
Agentúra ISAC, s.r.o., košice
SEZ krompachy, a.s.
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región lučenec

DoBRoCkÝ Juraj, Ing. arch.
DoVÁ Martin, Ing.
kAČÁNI Ján, Ing.
kRIŠkA Jozef, Ing.
MACEkoVÁ Jaroslava, Ing.

GAMART, s.r.o., Lučenec
Ipe ské tehelne, a. s., Lučenec
S. A. o., s.r.o., Lučenec
Revúcke koberce syntetické, s.r.o., Revúca
SLZ CHÉMIA, a. s., Hnúš a

región nitra
GÁL Jozef
MICRoCoMP-Computersystém, s.r.o., Nitra
HRDLÍk Milan, Ing. CSc.
AMI, s.r.o., Nové Zámky
kUkUČkA Ján, Ing.
SES, a.s., Tlmače
MIHÓk Peter, Doc. Ing., CSc.
HEINEkEN Slovensko, a.s., Hurbanovo
oRAVEC Milan, Ing., CSc.
AMo – PLUS, s.r.o., Topo čany
VIŠ oVSkÝ Peter, Ing.
PASToRkALT, a.s., Nové Zámky
ŽUPÍkoVÁ Jarmila, Mgr.
kongsberg Driveline Systems, s.r.o., Vráble
ŠVIHEL Ladislav, Akad. arch., Ing. Dr.h.c., AGRokoMPLEX Nitra – ukončenie mandátu k 31. 3. 2008

región prešov
BIDoVSkÝ Anton, JUDr.
ČoP Vladimír, Prof., Ing., DrSc.
ČoREJ Stanislav, Ing
HLAVINkA Vincent, Ing.
HLoDINok Vladimír, Ing.
kARAFFA Miloslav, Ing.
koVÁČ Dušan, Ing.
MURAJDA Matúš, Ing.
ŠNEIDER Dušan
TELENSky Ján, Bc.h.c.

Hotel Dukla, a.s., Prešov
Spinea, s.r.o., Prešov
RoTTEel, s.r.o., Prešov
koVo, s.r.o., Raslavice
Nylstar Slovakia, a.s., Humenné (mandát ukončený 14. 7. – zánik irmy)
ELCoM, s.r.o., Prešov
oST-WEST partner, s.r.o., Prešov (mandát ukončený 14. 5. – úmrtie)
GEMoR FASHIoN, s.r.o., Prešov
kRoNoSPAN Sk, s.r.o., Prešov
AQUAPARk PoPRAD, s.r.o., Poprad

región trenčín
BANIČoVÁ Barbara
ALFAPLAST trade, s.r.o., Prievidza
BARCÍk Anton, Ing.
Považská cementáre , a.s., Ladce
BLAŠko Štefan, Ing.
PSL, a.s., Považská Bystrica
BRATko Štefan, Ing.
NoMA, a.s., Trenčín
BUDAy Jozef, Dr.h.c., Ing., CSc. EVPÚ, a.s., Nová Dubnica
DoBRoDENkA Ladislav, Ing., PhD. • PRoGRAM, s.r.o., Trenčín
FRIDRICH Dušan, Ing.
ELSTER, s.r.o., Stará Turá
JASEČko Dušan, Ing.
kERAMING, a.s., Trenčín
kADLEC Richard, Ing.
TRENS, a.s., Trenčín
kMoŠENA Ivan, Ing.
Logman – Považan, a.s., Púchov
kRAUS Miloš, Ing.
Sauer-Danfos, a.s., Považská Bystrica
LAZARoVIČ Tibor, Ing., MBA BC ToRSIoN, s.r.o., Brezová pod Bradlom
PAULEN Boris, Ing.
Strojstav Nové Mesto nad Váhom, a.s., Nové Mesto nad Váhom
RokÁŠI Anton, Ing.
MERINA, a.s., Trenčín

región trnava
CVENGRoŠ Ivan, Ing.
GAŽA Marián
PAVLoVIČ Vít, Ing.
RACÍk Igor, Ing.
SCHULTZ oto, Ing.
ŠKODNÝ Jozef, Ing.
ToMÁŠIk Štefan, Ing.
VIDo Dušan, Ing.

TSÚ Pieš any, š.p., Pieš any
GRAFoBAL, a.s., Skalica
AGRoFINAL, s.r.o., Hlohovec
Chirana Progress, s.r.o., Pieš any
VÚJE, a.s., Trnava
ELTEC, a.s., Pieš any
ToMA INDUSTRIES, s.r.o., Trnava
Mobilier V.I.P., s.r.o., Pieš any

Výročná správa • 2008

34
región žilina
BA AS Boris, Ing.
BR Ák Pavol, Ing.
GALDUN Jozef, Ing.
HALUŠkA Dušan, Ing.
HANZEL Jaroslav, Ing.
CHoMA Marián, Ing.
JANČI Vladimír, Ing.
kLoCok Vladimír, Ing.
koRENČÍk František, Ing.
koSToLNÝ Július, Ing.
koVÁČ Igor, Ing.
kULICH Cyril, Ing.
LÍŠkA Ján, Ing.
RyCHVALSkÝ Emil, Ing.
SyNAk Bohuslav, Ing.
ŠEBo Ladislav, Ing.
ŠTEFANEC Mojmír, Ing.
ToMAN Vladimír, Ing., MIBA
TRANČÍk Ivan, Ing.
VIŠNoVSkÝ Ivan, Ing.

SEZ, a.s., Dolný kubín
SLoVENA, a.s., Žilina
VITAL, a.s., Žilina
AFC – ZTS, a.s., Vysoká nad vkysucou
SSE, a.s., Žilina
FERoNA SLoVAkIA, a.s., Žilina
AHP HyDRAULIkA, a.s., Turčianske Teplice
oFZ, a.s., Istebné
SoU kysucké Nové Mesto
MARTIMEX, a.s., Martin
kINEX BEARINGS, a.s., Bytča
BASS, s.r.o., oravský Podzámok
MoNDI BUSINESS PAPER SCP, a.s., Ružomberok
TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Liptovský Hrádok
CoN-TECH, s.r.o., Námestovo
METSä TISSUE, a.s., Žilina
VÁHoSTAV–Sk, a.s., Žilina
MIBA SINTER Slovakia, s.r.o., Dolný kubín
I.TRAN, s.r.o., Turzovka
kRASPLAST, s.r.o., Terchová

predstavenstvo slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k 31. 12. 2008
predseda:

Mihók Peter, Doc. Ing., CSc., SoPk, Bratislava

Podpredsedovia:

kollárik Peter, Ing, generálny riadite , Siemens, s.r.o., Bratislava
kostolný Július, Ing., generálny riadite , MARTIMEX, a.s., Martin
Lučkanič Daniel, prokurista, Lumarkt, s.r.o., košice
Hrivík Martin, Ing,. SoPk, Bratislava

Generálny tajomník:

Členovia predstavenstva: Antalič Pavol, Ing., riadite a konate , EXIMA, s.r.o., BANSkÁ BySTRICA
Bočkay Ján, Ing., gen. riadite a konate , Hotel LUX B&B, s.r.o., BANSkÁ BySTRICA
Bratko Štefan, Ing., predseda predstavenstva, NoMA Trenčín, a.s., TRENČÍN
Čorej Stanislav, Ing., generálny riadite , RoTTeL, s.r.o., PREŠoV
Dobrocký Juraj, Ing. arch., splnomocnenec, GAMART, s.r.o., LUČENEC
urček Adrián, Ing., predseda, CooP Jednota Bratislava SD, BRATISLAVA
Grochová Mária, JUDr., predsedky a predstavenstva, IQ SERVIS, a.s., koŠICE
Haluška Dušan, Ing., generálny riadite , AFC-ZTS, a.s., VySokÁ NAD kySUCoU
*Holeček Jaroslav, Ing., člen predstavenstva, Volkswagen sloVakIa, a.s.
Wojnar Bohdan, Ing, člen predstavenstva, VoLkSWAGEN SLoVAkIA, a.s.**
Chlebo Vladimír, Ing., CSc., generálny riadite , oTMS, s.r.o., koŠICE
Junas Igor, Ing., generálny riadite , kERAMETAL, a.s., BRATISLAVA
Lapuník Miroslav, Ing., SPP, a.s., BRATISLAVA
Murajda Matúš, Ing., riadite , GEMoR Fashion, s.r.o., PREŠOV
Paulen Boris, Ing., generálny riadite , STRoJSTAV, Nové Mesto n/Váhom, a.s.
Schultz oto, Ing., riadite , VÚJE, a.s., TRNAVA
Sivák Rudolf, prof., Ing., CSc., rektor, Ekonomická univerzita, BRATISLAVA
Škodný Jozef, Ing., riadite , ELTEC, a.s., PIEŠ ANy
Štefanec Mojmír, Ing., riadite , VÁHoSTAV–Sk, a.s., ŽILINA
Tkáč Jozef, Ing., prezident a predseda predstavenstva, J&T Finance Group, a.s., BRATISLAVA
Vaškovič Ladislav, Ing., CSc., AGAS, s.r.o., BRATISLAVA
Župíková Jarmila, Mgr., kongsberg Driveline Systems, s.r.o., VRÁBLE
* vzdal sa mandátu k 31. 8. 2008 a ** kooptovaný Ing. Wojnar
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dozorná rada slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k 31. 12. 2008
predseda:

Dobrodenka Ladislav, Ing., PhD., PRoGRAM, s.r.o., Trenčín

členovia:

krajčovič Viliam, Ing., riadite , WESTAR, a.s., BRATISLAVA
Lelkes Juraj, Ing., predseda predstavenstva, kooperativa pois ov a, a.s.,
VIG, BRATISLAVA
Líška Ján, Ing., konzultant, MoNDI BUSINESS PAPER SCP, a.s., RUŽoMBERok
Maceková Jaroslava, Ing., riadite ka, SLZ CHÉMIA, a.s., HNÚŠ A

regionálne zhromaždenia delegátov a predstavenstvá
regionálnych komôr sopk k 31. 12. 2008

región Banská Bystrica
zhromaždenie delegátov

Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
predseda:
Bočkay Ján, Ing.
Členovia:
Brumlich Miroslav, Ing.
Eiben Eugen, Ing.
Funiak Jaroslav, Ing.
Hyža Ján, JUDr.
karner Wolfgang, Ing.
krivá Július, Ing.
Sekereš Ján, Ing.
Schweigert Richard, Ing.
Slobodová ubomíra, Ing.

predstavenstvo regionálnej komory
HoTEL LUX B&B, s.r.o., BANSkÁ BySTRICA
I.G.C.STRoJAL, s.r.o., ŽIAR NAD HRoNoM
EIBEN, s.r.o., ZVoLEN
WAy INDUSTRy, a.s., kRUPINA
CoIMEX, a.s., BANSkÁ BySTRICA
küster – automobilová technika, s.r.o., VLkANoVÁ
Železiarne Podbrezová, a.s., PoDBREZoVÁ
VZoR, výrobné družstvo, ZVoLEN
Slovalco, a.s. , ŽIAR NAD HRoNoM
Banskobystrická regionálna komora SoPk

región Bratislava
zhromaždenie delegátov
Bezák Anton, Ing., CSc.
Bezák Rudolf, Ing.
Časnocha Gustáv, Ing.
Dvorecká klára, Ing.
Hajdu Adam, Ing.
Harsány Peter, Ing.
Havlovič Peter, Ing.
Husárik Pavol, Ing.
Junas Igor, Ing.
konštiak Pavol, Ing., CSc.
krajči Emil, Ing.
král Dušan, Ing.
kulla Andrej, Ing.
Letko Anton, Ing.,
Lônčík Milan, Ing.
Lupták Stanislav, Ing.
Markulják Jozef, Ing.
Masár Vladimír, Ing.
Mikula Miloslav, Ing.
Mrázová Anna, Ing.
Pivovarči Juraj, JUDr.
Porázik Juraj, Ing.

INGSTEEL, s.r.o., BRATISLAVA
BRENNTAG SLoVAkIA, s.r.o., BRATISLAVA
ELV PRoDUkT, a.s., SENEC
REMPo, s.r.o., BRATISLAVA
TENZoNA Bratislava, s.r.o., BRATISLAVA
ELZA – ELEkTRoMoNTÁŽNy ZÁVoD BRATISLAVA, s.r.o., BRATISLAVA
IMoS – ASEk, s.r.o., HAMULIAkoVo
ELEkToMAC BRATISLAVA, s.r.o. BRATISLAVA
kERAMETAL, a.s., BRATISLAVA
koN – RAD, s.r.o., BRATISLAVA
F & N AGRo SLoVENSko, s.r.o., BRATISLAVA
AXA, a.s., BRATISLAVA
ING. ANDREJ kULLA – ING. kATARÍNA kULLoVÁ, BRATISLAVA
ENERGoPRoJEkT SLoVAkIA, a.s., BRATISLAVA
ML Partners, s.r.o., BRATISLAVA
TRIToN, s.r.o., BRATISLAVA
DoMEX, s.r.o., BRATISLAVA
DELoITTE AUDIT, s.r.o., BRATISLAVA
CHÉMIA – SERVIS, BRATISLAVA
SCHENkER, s. r.o., BRATISLAVA
TATRAToUR, a.s., BRATISLAVA
SLOVDEKRA, s.r.o., BRATISLAVA

Výročná správa • 2008

36
Strelecký Ján, Ing., CSc.
Valovičová Margita
Vozárová Darina
Zúbek František, Ing.
predseda:
členovia:
Bezák Rudolf, Ing.
Havlovič Peter, Ing.
Horváthová So a, Ing.
konštiak Pavol, Ing., CSc.
Lônčík Milan, Ing.
Mrázová Anna, Ing.
Pivovarči Juraj, JUDr.
Porázik Juraj, Ing.
Strelecký Ján, Ing., CSc.
Vozárová Darina

BIC GRoUP, s.r.o., BRATISLAVA
koVEX, výrobné družtvo, PLAVECkÝ ŠTVRTok
STENDHAL, s.r.o., BRATISLAVA
S PoWER PRoDUCT, s.r.o., BRATISLAVA

predstavenstvo regionálnej komory

Junas Igor, Ing., kERAMETAL, akciová spoločnos , BRATISLAVA

BRENNTAG SLoVAkIA, s.r.o., BRATISLAVA
IMoS – Systemair, s.r.o., HAMULIAkoVo
SCHENkER, s.r.o., BRATISLAVA 5
koN – RAD, s.r.o., BRATISLAVA
EBVIS Partners, a.s., BRATISLAVA
GEBRÜDER WEISS, s.r.o., SENEC
TATRAToUR, a.s., BRATISLAVA
SLOVDEKRA, s.r.o., BRATISLAVA
BIC GRoUP, s.r.o., BRATISLAVA
STENDHAL, s.r.o., BRATISLAVA

región košice
zhromaždenie delegátov

Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
predseda:
členovia:
Adamec udovít, Ing.
Balco Vladimír, Ing.
Bílek Ján, JUDr.
Farkašovský Boris, Ing.
Grochová Mária, JUDr.
Illés Gejza, Ing.
Imeri Rami
Lapišák Milan, Ing.
Lukáč Jozef, Ing.
Matyás Tibor, Ing.
Ma ar Miroslav, Ing.
Michalko Dalibor, JUDr.
Mráz Štefan, Ing.
Reiprich Igor, Ing., CSc.
Smaržík Imrich, Ing.
Valentín Stanislav, Ing.

predstavenstvo regionálnej komory

Chlebo Vladimír, Ing., CSc., oTMS, s.r.o., koŠICE

Rudný projekt, s.r.o., koŠICE
CoMPLEX, s.r.o., koŠICE
kIMEX GRoUP, s.r.o., koŠICE
ELEkTRoVoD–Energie, s.r.o., koŠICE
IQ SERVIS, a.s., koŠICE
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., GEMERSkÁ HÔRKA
AIDA – IMERI RAMI, koŠICE
SLADoV A, a.s., MICHALoVCE
L & L TRADING, s.r.o., koŠICE
PCC SLoVAkIA, s.r.o., koŠICE
U.S. STEEL košice, s.r.o., koŠICE
LUMARkT, s.r.o., koŠICE
TERMoSTAV – MRÁZ, s.r.o., koŠICE
Dopravný podnik mesta košice, a.s., koŠICE
SEZ kRoMPACHy, a.s., kRoMPACHy
VÝCHoDoSLoVENSkÁ ENERGETIkA, a.s., koŠICE

región lučenec
zhromaždenie delegátov

Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
predseda:
členovia:
Alberty František, Ing.
Dová Martin, Ing.

predstavenstvo regionálnej komory

Dobrocký Juraj, Ing. arch., GAMART, s.r.o., LUČENEC

Cestné a stavebné mechanizmy, a.s., TISoVEC
IPE SkÉ TEHELNE, a.s., LUČENEC
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Husár karol
Jakubove Peter, Ing.
kaczoreková Ingrid, Ing.
kačáni Ján, Ing.
kelemen Miloš
kováčik tefan, Ing.
Mužila Vladimír, Ing.
Nováková Iveta, Ing.
Slávik karol, Ing.
Šeševička ondrej, Ing.
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ATLAS, s.r.o. , VE kÝ kRTÍŠ
PLAST MoNT – Ing. Peter Jakubove, LUČENEC
INWEX, Ing. kaczoreková Ingrid, MoDRÝ kAME
S.A.o., s.r.o. , LUČENEC
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., LUČENEC
BLooMSBURy PACIFIC SLoVAkIA, a.s., LUČENEC
AGRo CS Slovakia, a.s., LUČENEC
AGRoSPoL Hradová, s.r.o., TISoVEC
UNICoRN – ESk, s.r.o., ToRNA A
Slovenské magnezitové závody, a.s., JELŠAVA

región nitra
zhromaždenie delegátov

Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.

predstavenstvo regionálnej komory
predseda:

Župíková Jarmila, Mgr., kongsberg Driveline Systems, s.r.o., VRÁBLE

členovia:
Alaxa Imrich, Ing.
Bará Milan, Ing.
Bovoli Vito
Földesi Jozef
Gála Štefan, Ing.
Herda Juraj
kuník Jaroslav, Ing.
ondrejka Viliam
Porhajáš Milan, Ing.
Remiar Juraj, Ing.
Solár František, Ing.
Števčík Pavel, Ing.

HEINEkEN Slovensko, a.s., HURBANoVo
PLASTED, s.r.o., NoVÉ ZÁMky
DE MICLÉN, a.s., LEVICE
IDo EET, s.r.o., LEVICE
oPTIMA, a.s., NITRA
SEWS Slovakia, s.r.o., ToPo ČANy
NITRAGoLD, s.r.o., NITRIANSkE HRNČIARoVCE
Vion, a.s., ZLATÉ MoRAVCE
ToPoS ToVARNÍky, a.s., ToVÁRNIky
Allianz – Slovenská pois ov a, a.s., oZ Nitra, NITRA
MoNARFLEX, s.r.o., ŠTÚRoVo
S.T.S. NITRA, s.r.o., NITRA

región prešov
zhromaždenie delegátov
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.

predstavenstvo regionálnej komory
predseda:

Čorej Stanislav, Ing., RoTTeL, s.r.o., PREŠoV

členovia:
Babják Emil, Ing.
Bidovský Anton, JUDr.
Gleva áková Anna, Ing.
Hrobák Jozef, JUDr.
Jaš František, Ing., CSc.
koudelka Ladislav, Ing.
olejár ubomír, Ing.
Pavúk Ján, Ing.
Tomko Daniel, Ing.
Virčíková Helena, Ing.

CHEMES, a.s., HUMENNÉ
Hotel DUkLA, a.s., PREŠOV
GGP SLoVAkIA, s.r.o., PoPRAD – MATEJoVCE
SIGNUM, a.s., PoPRAD
RENoJAVA, s.r.o., PREŠoV
SVIk, s.r.o., SVIDNÍk
GoHR, s.r.o., VE kÝ ŠARIŠ
SANAS, a.s., SABINoV
ToMARk, s.r.o., PREŠoV
Prešovská regionálna komora SoPk
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región trenčín
zhromaždenie delegátov
Baranec Pavol, Ing.
Bielik Vladimír
Borovský Juraj, doc. Ing., PhD
Černická Petra
Dobiáš Emil, Ing.
Dobrodenka František, Ing., PhD.
Domen Ján, Ing.
uriš Vladimír, Ing.
Elko Ján, Ing.
Gerlich Martin, Ing.
Giliánová Jozefína
Grác Milan, Ing.
Hanzelová katarína
Hlaváč Ivan
Homola Július, Ing.
Hrdina karol, Ing.
Huba Martin, Ing.
Jalakša Miloslav, Ing.
Janega Pavel, Ing.
Janíček Július, Ing.
kahan Ján, Ing.
kašuba Jozef, Ing.
klačman Ladislav, Ing.
kočner Viktor
komárek Marián, Ing.
komora František, Ing.
kotian Matúš, Ing.
kovačech Ivan
kyselica Rastislav, Ing.
Lančaričová Jana
Lukáč Vladimír, Ing.
Michálek Tomáš, Ing.
Mikuláš Pavol, RNDr, Ing.
Mojto Vladimír, Ing.
Paulen Boris, Ing.
Pereszlényi karol, Ing.
Pinter Július, Ing.
Plačko Bohuslav, Ing.
Plško ubomír, Ing.
Podolský uboš, Ing.
Pospíšil Ji í, Ing.
Pravda Ivan, Ing.
Rosina Miroslav, Ing., CSc.
Satin Ján Ing.
Sirotná Margita, Ing.
Sládek uboš, Ing.
Srncová Mária, Ing.
Szedély Erich, Ing.
Škultéty Štefan, Ing., CSc.
Trstenská Eva, Ing.
Uhrín Milan, Ing.
Vačko Peter, Ing.
Zeman Vladimír, Ing.

FoRWARD, s.r.o., PoVAŽSkÁ BySTRICA
BoST Sk, a.s., TRENČÍN
CoMED IT, s.r.o., STARÁ TURÁ
B.o.S. – Plast, s.r.o., PoVAŽSkÁ BySTRICA
EXPo CENTER, a.s. , TRENČÍN
Trade Contact & Consulting, s.r.o., TRENČÍN
Mk koDRETA, s.r.o., MyJAVA
ZVS holding, a.s., DUBNICA NAD VÁHoM
MoToSAM, a.s., MyJAVA
HEITEC Slovensko, s.r.o., TRENČÍN
HANDIMEX, spol. s r.o., HANDLoVÁ
Po nohospodárske družstvo Vlára Nemšová, NEMŠoVÁ
Q - EX, a.s., TRENČÍN
HIToP PARTIZÁNSkE
LEoNI CABLE SLoVAkIA, s.r.o., STARÁ TURÁ
ENVItech, s.r.o., TRENČÍN
IBS SLOVAKIA, s.r.o., BoJNICE
CoMPAAN, s.r.o., NoVÁky
SENIoRTEAM, HRADIŠTE
VoD – Eko a.s., TRENČÍN
JASEk, s.r.o. , NoVÉ MESTo NAD VÁHoM
EBONA, s.r.o., PoVAŽSkÁ BySTRICA
koVAL SySTEMS, a.s., BELUŠA
VIS MAJoR CoRPoRATIoN, a,s,, BoJNICE
ZTS-LR NaJUS, a.s., DUBNICA NAD VÁHoM
AD-Sped, s.r.o., PÚCHoV
ing. Matúš kotian – PoRADENSTVo, PRIEVIDZA
koVoTEX, výrobné družstvo, TRENČÍN
HoEk Slovakia, s.r.o., TRENČÍN
SVEToM DoMoV, s.r.o., DUBNICA
PRoDUkT, s.r.o., PÚCHoV
NOVING Nováky, s.r.o., NoVÁky
kERAMoPRoJEkT Trenčín, a.s., TRENČÍN
SoU oDEVNÉ A TEXTILNÉ, TRENČÍN
Strojstav, a.s., NoVÉ MESTo NAD VÁHoM
CHAMoIS LEATHER –IMPoRT & EXPoRT, s.r.o., BoŠANy
MAJoMAX, s.r.o., PoVAŽSkÁ BySTRICA
PFS, a.s., BREZoVÁ PoD BRADLoM
koNŠTRUkTA – Industry, a.s., TRENČÍN
ALFAcon, s.r.o., SkALICA
PoLy SySTEM, s.r.o., PRIEVIDZA
PTX-SAWS, s. r. o., koŠECA
Continental Matador Rubber, s.r.o., PÚCHoV
SMART Management, s.r.o., TRENČÍN
eterna, s.r.o., BÁNoVCE NAD BEBRAVoU
NITRATEX, v.d. tkáčske, SVINNÉ
TECHSERVIS, s.r.o., NoVÉ MESTo NAD VÁHoM
FAIR BoJNICE, s.r.o., BoJNICE
Porcela plus Trenčín, s.r.o., TRENČÍN
ACE CENTRUM, s.r.o., PoVAŽSkÁ BySTRICA
GE Inspection Technologies, s.r.o., NoVÉ MESTo NAD VÁHoM
RoNA, a.s., LEDNICkÉ RoVNE
Myjavská obchodná agentúra, a.s., MyJAVA
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predstavenstvo regionálnej komory

predseda:

Paulen Boris, Ing., generálny riadite , STRoJSTAV, Nové Mesto n/Váhom, a.s.

členovia:
Baranec Pavol, Ing.
Dobiáš Emil, Ing.
Dobrodenka František, Ing.
Domen Ján, Ing.
uriš Vladimír, Ing.
Hanzelová katarína
Homola Július, Ing.
Janega Pavol, Ing.
Janíček Július, Ing.
kotian Matúš, Ing.
Sirotná Margita, Ing.
Srncová Mária, Ing.
Vačko Peter, Ing.

FoRWARD, s.r.o., PoVAŽSkÁ BySTRICA
EXPo CENTER, a.s., TRENČÍN
Trade Contact & Consulting, s.r.o., TRENČÍN
Mk koDRETA, s.r.o., MyJAVA
ZVS holding, a.s., DUBNICA NAD VÁHoM
Q - EX, a.s., TRENČÍN
LEoNI CABLE SLoVAkIA, s.r.o., STARÁ TURÁ
Ing. Pavel Janega – SENIoRTEAM, HRADIŠTE
VoD – Eko, a.s., TRENČÍN
Ing. Matúš kotian – PORADENSTVO, PRIEVIDZA
eterna, s.r.o., BÁNoVCE NAD BEBRAVoU
TECHSERVIS, s.r.o., NoVÉ MESTo NAD VÁHoM
RoNA, a.s., LEDNICkÉ RoVNE

región trnava
zhromaždenie delegátov

Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.
predseda:

predstavenstvo regionálnej komory
Škodný Jozef, Ing., ELTEC, a.s., PIEŠ ANy

členovia:
Čajko Juraj, Ing.
Fixek Roman, Ing.
Gazárek Igor, Ing.
Grgáč Peter, Prof., Ing., CSc.
kováč Štefan, MVDr.
krivošík Jozef, Ing.
kuba Peter, Ing.
Majerská Mária, Ing.
Polák Ivan, Ing.
Rusnák Ján, Ing .
Sedlák Michal, Ing., CSc.
Svíba Ján
Weiss Tomáš

región žilina
Balcárek Pavel, Ing.
Bariak Miroslav, Ing.
Bobek Stanislav, Ing.
Br ák František, Ing.
Bumbala Svatopluk, Mgr.
Čižmárik Ivan, Ing.
Daniš Igor, Ing.
Dorociak Ján, Ing.
urinová Zuzana, Ing
Fáberová Elena
Federič Jozef, Ing.
Frká Ján, Ing.

EURo – BREW, s.r.o., TRNAVA
TATRACHEMA, výrobné družstvo, TRNAVA
koVoTVAR, výrobné družstvo, kÚTy
Materialovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, TRNAVA
MILEX GALANTA, a.s., GALANTA
SoU energetické, TRNAVA
PRoTHERM PRoDUCTIoN, s.r.o., SkALICA
Ing. Mária Majerská – ANEX, MALŽENICE
AG NÁRADIE-AGRoDEÁL, s.r.o., TRNAVA
FoRM ENGINEERING, s.r.o., BoLERÁZ
SEDoS, s.r.o., PIEŠ ANy
Ján Svíba – S.A.F.A., HLoHoVEC
B.M. kávoviny, s.r.o., SERE

zhromaždenie delegátov
SLoVENSkÉ LIEČEBNÉ kÚPELE RAJECkÉ TEPLICE, a.s.
DREVoINDUSTRIA SM, a.s., ŽILINA
ŽILMoNT, s.r.o., ŽILINA
ING. FRANTIŠEk BR Ák, oRAVSkÁ LESNÁ
VEBEL SK, s.r.o., MARTIN
CoMPEL METAL, s.r.o., MARTIN
AFC–ZTS, a.s., VySokÁ NAD kySUCoU
DAS, s.r.o., MAkoV
SLoVENSkÉ LIEČEBNÉ kÚPELE TURČIANSkE TEPLICE, a.s.
BIoTERM, kRÁ oVA LEHoTA
CoLSPEDIA, s.r.o., ŽILINA
CoMPEL, a.s., MARTIN
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Gallik Jozef
Gra ák Július, Ing.
Habánik Slavomír, Ing.
Haluška Dušan, Ing.
Horniš Jozef, Ing.
Hýrošš Roman, Ing.
Chochú Juraj, Ing.
Janiš Jaromír, Ing.
kajánek František, Ing.
kapitulík Juraj, Ing.
koleják Ján, Ing.
kováč Ladislav, Ing.
kováčik Anton, Ing.
kuska Milan, Ing.
Langer Vladimír, Ing.
Lilge Alexander, Ing.
Majerský Ján, Ing., PhD.
Marek Michal, Ing., CSc.
Ma a a Jozef, Ing.
Mestický Cyril, Ing.
Michalková Danica, Ing.
Morgoš Ivan, Ing.
Novotný Milan, Ing.
Pagáč ubomír, Ing.
Pekara Ján, Ing.
Procházka Juraj, Ing.
Sedlák Daniel, Ing.
Šoška Milan, Ing.
Štrbák Alojz, Ing.
Stehlík Ján, Ing.
Strečková Anna, Ing.
Tišliar Roman, Ing.
Valenta Ján, Ing.
Vaniš Peter, Ing.
Va ko Miroslav, Ing.
Vítek Pavol, Ing.
Žiak Ján, Ing.
Žilinec Ján, Ing.
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PIVoVAR PoPPER, s.r.o., ByTČA
LESoSTAV, s.r.o., LIPToVSkÝ HRÁDok
ELkoP, s.r.o., DoLNÝ kUBÍN
AFC–ZTS, a.s., VySokÁ NAD kySUCoU
ČUČoRIEDkA, s.r.o., oŠČADNICA
INTERAUDIT BENETIP, s.r.o., ŽILINA
MoNTSERVIS, s.r.o., ŽILINA
GRANIT, s.r.o., ŽILINA
SoU STRoJÁRSkE ČADCA
k+k, a.s., ŽILINA
PokRok, v.d., ŽILINA
INGEo, a.s., ŽILINA
ENERGo CoNTRoLS, s.r.o., ŽILINA
STAVoINDUSTRIA LM, a.s., LIPToVSkÝ MIkULÁŠ
INŠTITÚT PRIEMySELNEJ VÝCHoVy, s.r.o., ŽILINA
NEoGRAFIA, a.s., MARTIN
PRoMA, s.r.o., ŽILINA
DEXTRADE ŽILINA, s.r.o., ŽILINA
DoLkAM ŠUJA, a.s., RAJEC
DELTA-ML, s.r.o., PoDVySokÁ
SEVIS ADMINISTRATÍVA, s.r.o., ŽILINA
STATON, s.r.o., TURANy
AUTo MARTIN, a.s., MARTIN
ToPCHEM, s.r.o., RUŽoMBERok
VINUTA, s.r.o., RAJEC
ELTECo, a.s., ŽILINA
DEXWooD, s.r.o., ŽILINA
TRANSMISIE MT, s.r.o., MARTIN
HoTEL kRIVÁ , s.r.o., kySUCkÉ NoVÉ MESTo
LETISkoVÁ SPoLoČNoS ŽILINA, a.s., DoLNÝ HRIČoV
MoDEX, a.s., ŽILINA
T PLUS T, s.r.o., MARTIN
oSoS VRÚTky, a.s., VRÚTky
CEMENTÁRE LIETAVSkÁ LÚČkA, a.s., LIETAVSkÁ LÚČkA
GELIMA, a.s., LIPToVSkÝ MIkULÁŠ
ALUMA CS, s.r.o., kRAS ANy
DURoPACk TURPAk oBALy, a.s., MARTIN
HoTEL HUTNÍk – MALÁ LUČIVNÁ, a.s., ISTEBNÉ

predstavenstvo regionálnej komory
predseda:

Haluška Dušan, Ing., generálny riadite , AFC-ZTS, a.s., VySokÁ NAD kySUCoU

členovia:
Balcárek Pavel, Ing.
Habánik Slavomír, Ing.
kajánek František, Ing.
koleják Ján, Ing.
kováč Ladislav, Ing.
kováčik Anton, Ing.
Langer Vladimír, Ing.
Lilge Alexander, Ing.
Ma a a Jozef, Ing.
Novotný Milan, Ing.
Pekara Ján, Ing.
Stehlík Ján, Ing.
Strečková Anna, Ing.
Vaniš Peter, Ing.

Slovenské liečebné kúpele, a.s., RAJECkÉ TEPLICE
ELkoP, s.r.o., DoLNÝ kUBÍN
SoU STRoJÁRSkE ČADCA
PokRok, v.d., ŽILINA
INGEo, a.s., ŽILINA
ENERGo CoNTRoLS, s.r.o., ŽILINA
INŠTITÚT PRIEMySELNEJ VÝCHoVy, s.r.o., ŽILINA
NEoGRAFIA, a.s., MARTIN
DoLkAM ŠUJA, a.s., RAJEC
AUTo MARTIN, a.s., MARTIN
VINUTA, s.r.o., RAJEC
LETISkoVÁ SPoLoČNoS ŽILINA, a.s., HRIČoV
MoDEX, a.s., ŽILINA
CEMENTÁRE LIETAVSkÁ LÚČkA, a.s., LIETAVSkÁ LÚČkA
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predsedníctvo rozhodcovského súdu sopk
predseda:

kubíček Pavol, Prof. JUDr, CSc., Právnická fakulta Uk, Bratislava

členovia:

Antalič Pavol, Ing., riadite , EXIMA, s.r.o., Banská Bystrica
Arendacký Peter, JUDr, advokát, Ak Bratislava
Dzian Ján, JUDr., advokát, Nové Mesto nad Váhom
Fogaš ubomír, Doc. JUDr., CSc., Právnická fakulta Uk, Bratislava
koscelanský Peter, JUDr., advokát, Ak Nitra, podpredseda RS SoPk
Mihóková Elena, JUDr., tajomníčka Rozhodcovského súdu SoPk, Bratislava
Nagy ondrej, JUDr., advokát, Bratislava
Poredoš František, Doc. JUDr, CSc., Právnická fakulta Uk, Bratislava
Suchoža Jozef, Prof. JUDr, DrSc., Právnická fakulta UPJŠ, košice

náhradníci:

Bičan Jozef, JUDr., advokát, Ak Trenčín
Borec Tomáš, JUDr., advokát, Ak Bratislava
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zmiešané obchodné komory v gescii sopk

slovensko – ma arská obchodná komora pri lučeneckej rk sopk
predseda: Ing. Husár karol
Vajanského 2, 984 01 Lučenec, tel.: 047/4333 938, fax: 047/4333 937
slovensko – po ská obchodná komora pri žilinskej rk sopk
predsedky a: Doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.
Hálkova 31, 010 01 Žilina, tel.: 041/7235 102, fax: 041/7235 653
slovensko – ruská obchodná komora
riadite : Ing. Gabriel kostka
Riečna 4, 811 02 Bratislava, tel.: +0903 139 785

zmiešané hospodárske výbory sopk
slovensko – český hospodársky výbor
predseda: Ing. Jozef Tkáč
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/5413 1136, fax: 02/5443 0754
slovensko – srbský hospodársky výbor
predseda: (Ing. ubomír Plško)
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
slovensko – indický hospodársky výbor
predseda: Ing. Igor Junas
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
slovensko – taiwanský hospodársky výbor
predseda: Ing. Vladimír kestler
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
slovensko – iránsky hospodársky výbor
predseda: Ing. Zden k Varga
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
slovensko – turecký hospodársky výbor
predseda: Ing. Ján kukučka
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
slovensko – rumunský hospodársky výbor
predseda: Ing. Július kostolný
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
slovensko – ukrajinská spoločná rada
predseda: Ing. Marián Choma
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
slovensko – kórejský hospodársky výbor
predseda: Ing. Jozef Federič
Hálkova 31, 010 01 Žilina, tel.: 041/7235 655, fax: 041/7235 653

preh ad o zastúpení sopk v štátnych orgánoch, vládnych a mimovládnych inštitúciách
členovia predstavenstva sopk a zástupcovia alších orgánov sopk
doc. Ing. peter mihók, csc., predseda sopk:
• prezident Národného výboru Mok v SR
• predseda Cenovej rady vlády SR
• člen Vedeckej rady centra pre hospodársky rozvoj
• predeseda Slovensko – rakúskeho hospodárskeho fóra
• čestný predseda Taliansko – slovenskej obchodnej komory
• čestný predseda Rusko – slovenskej obchodnej komory
• viceprezident Svetovej federácie obchodných komôr v Paríži
• viceprezident Eurochambres
• predseda Hospodárskeho a sociálneho výboru SR
• člen Národného konventu pre EÚ
• člen Hospodárskej rady vlády SR
• člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave
• člen Poradného výboru Junior Achievement Slovensko
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Ing. martin hrivík, generálny tajomník sopk:
• člen Rady MH SR pre podnikate ské prostredie
• člen Hodnotiacej komisie sú aže Európske podnikate ské ocenenia 2008 pri NARMSP
Ing. ladislav dobrodenka, csc., predseda dozornej rady sopk
• člen Expertnej skupiny Európskej komisie – Enterprise Policy Group – Brusel
• člen pracovnej skupiny MPSVaR SR pre zmenu platného mechanizmu minimálnej mzdy
Ing. dušan haluška, predseda žilinskej rk sopk – člen Parlamentu podnikate ov Eurochambres
Ing. adrián

urček, člen predstavenstva sopk – člen pracovnej skupiny MH SR pre obchod

Ing. ladislav vaškovič, csc., predseda ekonomického výboru sopk – člen poradného orgánu MŠ SR – Národné
fórum pre celoživotné poradenstvo
Ing. Ivan trančík, člen ekonomického výboru sopk – člen komisie MH SR pre tvorbu systému stredoškolského
odborného vzdelávania
Judr. Juraj pivovarči, predseda sekcie cestovného ruchu sopk – člen pracovnej skupiny MH SR pre cestovný ruch
Ing. peter klamo, predseda sekcie výskumu a vývoja sopk – člen pracovnej skupiny MH SR pre inovácie
Ing. František korenčík, predseda sekcie sopk odcv
• člen Rady ministra školstva pre odborné vzdelávanie
• člen odbornej komisie pre odbory 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba (ŠIoV)
• člen odbornej komisie pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63 a 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
• člen Rady pre Európsky kvaliikačný rámec v podmienkach SR pri MŠ SR

zamestnanci Úradu sopk
Ing. Juraj pa a, riadite Útvaru eÚ
• člen Národného monitorovacieho výboru pre rámec podpory Spoločenstva (MVRR SR)
• člen Monitorovacieho výboru pre SoP – Zamestnanos a soc. inklúzia (MPSVaR SR)
Ing. Jozef rajtar, riadite Útvaru ms – člen Národného monitorovacieho výboru pre Národný strategický referenčný
rámec (MVRR SR)
Ing. Juraj knopp, csc. – konzultant – špecialista na pravidlá medzinárodného obchodu, clá a pre systém ATA karnetov
Judr. Ing. pavel kopál, konzultant špecialista
• člen stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre inančné právo
• člen stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre občianske a obchodné právo
• člen Pracovnej skupiny MPSVaR SR pre odpojenie minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny od súvisiacich zákonov
Ing. Ján lipiansky, konzultant špecialista – člen Monitorovacieho výboru SoP Priemysel a služby (MH SR)

zamestnanci regionálnych komôr sopk
rk sopk Bratislava
Ing. Juraj majtán, riadite
• člen monitorovacieho výboru JPD NUTS II – Bratislava, cie 2 (MVaRR)
• člen monitorovacieho výboru JPD NUTS II – Bratislava, cie 3 (MPSVaR)
• člen riadiaceho tímu ISTP (Integrovaný systém typových pozícií – MPSVaR)
Ing. miroslav zimek – predseda komisie krajskej sú aže ZENIT v strojárstve
rndr. Juraj poledna – člen monitorovacieho výboru pre oP BSk MVaRR
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rk sopk Banská Bystrica
Ing. ubomíra slobodová, riadite ka
• členka Správnej rady Podnikate ského inkubátora a technologického centra Banská Bystrica
• členka vedenia klubu podnikavých žien Banská Bystrica v rámci Združenia žien v podnikaní
• členka Riadiaceho výboru BaBy RIS pri Banskobystrickom samosprávnom kraji
• členka pracovnej skupiny pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho
kraja na roky 2007 – 2013
• členka koordinačnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica a členka
pracovnej skupiny pre ekonomiku
Jarmila kurucová, samostatný odborný pracovník špecialista – členka Regionálnej vzdelávacej komisie pri
Banskobystrickom samosprávnom kraji
rk sopk košice
Ing. Ing. Ivan pezlár, riadite – člen zboru poradcov predsedu VÚC košice
Ing. daniela kleinová, riadite ka kancelárie sopk v spišskej novej vsi
• členka hospodárskej komisie Euroregiónu Tatry
• členka Rady Partnerstva sociálnej inklúzie pre okresy SNV a GE
• členka štátnicovej komisie pre ŠZS inžinierskeho štúdia pri EU v BAA – Podnikovohospodárska fakulta košice
rk sopk lučenec
Ing. vladimír Bystriansky, riadite
• člen riadiaceho výboru Regionálnej inovačnej stratégie v Banskej Bystrici (BaBy RIS)
• člen Predstavenstva Regiónu Neogradiensis
• člen Poradného výboru Banskobystrického VÚC pre Program susedstva (Ma arsko – Slovensko – Ukrajina)
rk sopk nitra
Ing. miroslav masarik, riadite – člen Správnej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Nitre
Ing. Štefan Gála – člen Správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v Nitre
Ing. pavel Števčík – člen Správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v Nitre
rk sopk trenčín
Ing. Štefan Bucha, riadite
• člen Správnej rady Euroregiónu Biele – Bíle karpaty
• člen Správnej rady Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry
• člen Správnej rady Regionálnej a rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja
• člen Správnej rady Regionálnej a rozvojovej agentúry Hornej Nitry
rk sopk trnava
Ing. Jana Gallová, riadite ka – národná koordinátorka systému celoživotného vzdelávania EBC*L na Slovensku
rk sopk žilina
Ing. Ján mišura, riadite
• člen Monitorovacieho výboru Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky
2007 – 2013
• člen Medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu Slovensko – Po sko
• člen Medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu Slovensko – Česko
• člen Rady Euroregiónu Beskydy
Ing. katarzyna Bieliková – členka Medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu Slovensko – Po sko
mgr. anna cabajová, tajomníčka sekcie o cv sopk
• členka Regionálnej štvorpartity pre vzdelávanie pri ŽSk
• členka pracovnej skupiny pre akreditáciu vzdelávacích programov a kvality vzdelávacích inštitúcií pri MŠ SR
• zástupky a ŽRk SoPk v Územnej školskej rade
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stretnutia podnikate ov na slovensku a misie v zahraničí
orGanIzácIa
Úrad sopk

stretnutIe na slovensku

stretnutIe v zahranIčí

slovinsko - 31. 1.

tchajvan, hong kong – 21.- 26. 6.

ve ká Británia - 26. 2.

luxembursko - 24. - 26. 6.

Španielsko - 7. 3.

chorvátsko – 28. - 30. 10.

česká republika - 27. 3.

Grécko - 18. - 20. 11.

taliansko - 2. 4.
rakúsko - 16. 4.
taliansko - 6. 6.
litva - 10. 6.
portugalsko - 4. – 5. 9.
ukrajina – 24. 9.
taliansko - 31. 10.
Banskobystrická rk

ruská federácia - 15. 4.
Francúzsko - 8. 7.

Bratislavská rk

chorvátsko - 1. 4.

Irán - 20. – 24. 7.

rakúsko - 12. 4.

slovinsko - 16. – 17. 1.

chorvátsko - 28. 4.

slovinsko – 23. 10.

slovinsko - 23. 10.

nemecko – 11. 11.

ruská federácia - 25. 11.
košická rk

Irán - 24. 1.

ukrajina - 19. - 20. 2.

Indonézia - 13. 2.

ukrajina - 25. - 26. 3.

po sko - 28. 3.

ukrajina - 11. – 2. 11.

nemecko - 4. 4.
rakúsko - 18. 6.
po sko - 29. 9.
po sko - 27. -. 28. 11.
lučenecká rk

Irán - 11. 3.
ma arsko – 14. 10.

nitrianska rk

srbsko - 22. 8.

chorvátsko - 8. 6. – 11. 6.
srbsko - 8. 6. – 11. 6.
Španielsko - 22. - 25. 10.

prešovská rk

po sko - 22. – 23. 4.

holandsko - 2. – 5. 4.

ukrajina - 22. – 23. 4.

po sko - 9. – 10. 10.

ma arsko - 22. – 23. 4.
česká republika - 8. – 9. 10.
trenčianska rk

nórsko - 11. - 14. 6.

trnavská rk

India - 18 – 23. 11.

žilinská rk

Bielorusko - 3. 4.

po sko – 9. - 12. 6.

srbsko – 8. 4.

nórsko – 12. 9.

Bosna a hercegovina – 21. 5.

slovinsko – 15. - 19. 9.

Bielorusko – 20. 8.

chorvátsko – 15. - 19. 9.

po sko – 27. 10.

rumunsko – 8. - 11. 10.
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Účas na výstavách na slovensku
orGanIzátor

termín

názov výstavy

mIesto poduJatIa

Banskobystrická rk

23. - 24. 9.

II. kooperačná burza sarIo 2008

Banská Bystrica

Bratislavská rk

košická rk

12. 11.

Burza informácií Úpsvar sr

Banská Bystrica

22. - 31. 8.

77. medzinárodný ve trh

Izmir (turecko)

1. - 5. 4.

coneco

Bratislava

16. - 17. 9.

kontrakt – kontakt 2008 – msv

Brno (česká rep.)

11. 11.

B2Fair

stutgart (nemecko)

13. - 15. 7.

ve trh nábytku

spišská nová ves

27. 11.

cestovný ruch

spišská nová ves

7. - 10. 4.

Bulding

ukrajina

11. - 13. 9.

tour eurocentrum

ukrajina

16. - 17. 10.

euroexpo

ma arsko

lučenecká rk

november

stavba dom nábytok

trenčín

apríl

construma

Budapeš (ma arsko)

prešovská rk

2. 10.

Burza práce

prešov

9. – 10. 10.

eurotool

krakov (po sko)

28. - 29. 2.

tmm jarná čas

trenčín

trenčianska rk

20. - 23. 5.

msv

nitra

3. - 5. 9.

tmm jesenná čas

trenčín

13. - 15. 2.

styl-kabo

Brno (česká rep.)

1. - 5. 4.

mostar 2008

mostar (Bosna
a hercegovina)

21. - 25. 4.

hannover messe

hannover (nemecko)

21. - 25. 4.

urbis Invest

Brno (česká rep.)

24. 5.- 1. 6.

metalloobrabotka

moskva (ruská fed.)

4. - 8. 6.

autotec

Brno (česká rep.)

19. - 21. 8.

styl

Brno (česká rep.)

14. - 19. 9.

msv

Brno (česká rep.)

trnavská rk

20. - 23. 5.

msv

nitra

žilinská rk

18. - 21. 1.

ItF slovakia tour

Bratislava

1. - 5. 4.

coneco

Bratislava

21. - 25. 8.

agrokomplex

nitra

10. - 13. 1.

region tour

Brno (česká rep.)

14. - 17. 2.

region World

praha (česká rep.)

5. - 9. 3.

romtherm

Bukureš (rumunsko)

19. - 22. 3.

turistický ve trh mItt

moskva (ruská fed.)

21.- 24. 4.

romenvirotec

Bukureš (rumunsko)

9. - 11. 5.

twoj dom

Bielsko Biala (po sko)

9. - 12. 6.

machtool Itm

pozna (po sko)

5. - 7. 9

targy Budownictwa

Bielsko Biala (po sko)

7.- 11. 10.

tIB

Bukureš (rumunsko)

realizácia projektov
Úrad sopk
1.
2.
3.
4.

Gateway to Japan III
Executive Training Program (ETP)
BIC – IRC Innovation Relay Centre
Projekt technickej pomoci TAIEX

Výročná správa • 2008

47

5. Mentoring Transfer Business
6. Enterprise Europe Network (EEN)

rk Banská Bystrica

1. Regionálna inovačná stratégia BBSk – BABy RIS (ukončený v r. 2008)
2. Mentoring Business Transfer (Eurochambres – realizuje sa)
3. Innovation Relay Centre (IRC – doba realizácie 2006 – 2008)

rk Bratislava
1.
2.
3.
4.
5.

INTERREG IIIA – Cezhraničná spolupráca iriem – k úč k hospodárskemu rastu (ukončený 2008)
INTERREG IIIA – Podmienky podnikania v Rakúsku (ukončený 2008)
INCUBA TRAIN (schválený 2008)
Centris (schválený 2008)
Region Femme (schválený 2008)

rk košice

1. AGRoBIoTECH XCHANGE – program CADSES – INTERREG IIIB (skončil 2008)
2. e- PLAToN SLoVAkIA, UkRAINE AND FLANDERS – program spolupráce medzi Flámskom a novými členskými
štátmi v strednej a východnej Európe, Slovensko - Ukrajina) (skončil 2008)
3. ZVÝŠENIE koNkURENCIE SCHoPNoSTI A ZAMESTNATE NoSTI V BSk (skončil 2008)
4. Interaktívne podporné centrum Slovensko – Čierna Hora SAMRS 2007/02/02, Slovak Aid (skončil 2008)

rk prešov

1. INTERREG IIIA SR-PL – Posilnenie Sk-PL spolupráce prostredníctvom marketingových aktivít (skončil 2008)
2. INTERREG IIIA SR-PL-HU – Posilnenie konkurencieschopnosti MSP v prihraničných regiónoch Sk-UA-HU (skončil
2008)
3. IS Equal – Dovzdelávanie šité na mieru ako cesta k posilneniu adaptability udských zdrojov (skončil 2008)
4. 6. rámcový program – Malé a stredné podniky vstupujú na elektronický trh rozšírenej Európy prostredníctvom infraštruktúry inteligentných služieb (SEAMLESS – Project 026476 – skončil 2008)

rk trenčín

1. ESF-EQUAL Tvoj dom, tvoj podnik v E-urope (skončil 2008)
2. ESF – Učiaci sa región Trenčianskeho samosprávneho kraja (skončil 2008)
3. Leonardo da Vinci – INNo – AT: Innnovative Accounting Training and Assessment Tools for SMEs - Podpora vzdelávania oblasti IAS (do 31. 10. 2009)
4. oP CS SR/CR (Interreg IVA) Chambernett – Spolupráca komôr a podnikate ov medzi ČR a SR (do 30. 9. 2010)
5. Slovak Aid – Ukrajina v medzinárodnom obchode po vstupe do WTo (do 31. 12. 2010)
6. Leonardo da Vinci – Euro Craft21 – Podpora adaptability mikropodnikov a živnostníkov v globálnom prostredí (do 30. 9.
2010)
7. EURoCHAMBRES – Partners for investment promotion - Spolupráca komôr a podnikate ov medzi Srbskom, BaH, Talianskom a SR (do 30. 10. 2009)
8. Flámska bilaterálna pomoc – Platform (Platon 3) Spolupráca komôr strednej a východnej Európy a Flámska (do 30. 9.
2009)

rk trnava

1. Zahraničná odborná prax študentov oA Hlohovec
2. Tools for Transnational Innovation Support in Centrope
3. TourEast – vzdelávanie žien v strednom veku pre zamestnanie v turistickom sektore – Multilaterálny projekt Leonardo da
Vinci
4. Informace, inovace, vzdelávaní = rozvoj podnikání
5. IBEX ENTEC – kooperačná burza
6. EBC*L on the road

rk žilina

1. Cestou vzdelávania – SAMRS Srbsko (od 9/2008)
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