Výročná správa • 2009

1

Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora

výročná správa
sopk za rok 2009

2

Výročná správa • 2009

Výročná správa • 2009

3

PREDSLOV
Rok 2009 bude ešte dlho predmetom hodnotení a nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Sú aj úvahy o tom, že kríza, ktorej dopady stále ešte pociťujeme bude meniť mnohé ekonomické učebnice a dá podnety na vznik
nových ekonomických teórií.
Toto všetko je zrejme pravda,
avšak rozhodujúce je a bude,
či práve na základe historicky
jednej z najničivejších ekonomických kríz sme schopní
urobiť sebareflexiu, prehodnotiť svoje politické, ekonomické a manažérske prístupy a vyvodiť individuálne, ale
aj globálne rozhodnutia. Čakať a spoliehať sa na to, že
kríza raz skončí (čo je pravda) a všetko sa vráti do starých „dobrých“ koľají je najväčším omylom najmä tých,
ktorí za krízu nesú najväčšiu zodpovednosť. Každá veľká kríza začala preto, že vznikla nerovnováha v ekonomike a spoločnosti. Treba
vytvoriť nové hodnotové pravidlá a kritériá pre etablovanie novej rovnováhy, ktorá sa však už nachádza v inej rovine, akou bola tá predchádzajúca.
Základnou príčinou súčasnej krízy je skutočnosť, že v globálnej
mierke sa spoločnosť a ekonomika výrazne posunula do virtuálneho
sveta, ktorý začal uplatňovať diktát úplne odtrhnutý od skutočného
života a od skutočných hodnôt. Virtuálne produkty sa stali najvýnosnejšou finančnou investíciou, často niekoľkonásobne presahujúcou
výnosy z kapitálových vkladov investovaných do reálnej ekonomiky.
Trh veľmi jednoznačne a nemilosrdne reagoval na takéto narušenie hodnotových kategórií a výsledok reakcie trhu môžeme sledovať od jesene r. 2008 prakticky až dodnes. Hodnotové kategórie,
ktoré v rámci nastolenia novej rovnováhy si zaslúžia najväčšiu pozornosť z hľadiska ich prehodnotenia sú najmä hrubý domáci produkt
(HDP) ako hlavný ukazovateľ rastu či poklesu národnej a globálnej
ekonomiky. Ďalej burzové indexy ako prejav zdravosti kótovaných firiem, finančných inštitúcií a ďalších trhových operátorov. Nesmieme
zabúdať na to, že burzy sú najmä miestom špekulácií najrôznejšieho charakteru a snaha objektivizovať špekulačné procesy do polohy hodnotenia zdravosti firiem je viac ako odvážne. Napokon je treba, v období nesmierne vysokej koncentrácie kapitálu a dominancie
veľkých nadnárodných spoločností prehodnotiť pôsobenie trhu ako
samoregulátora v ekonomických vzťahoch. Trh 21. storočia nie je trhom klasickej voľnej súťaže, tak ako ho hodnotia všetky súčasne
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uznávané ekonomické teórie. Je to trh, na ktorom často podmienky
nastoľujú kľúčoví hráči a nie konkurencia, a preto jeho samoregulačná funkcia sa neprejavuje v danom čase, ale oneskorene až pri výrazných narušeniach jeho rovnováhy. Z hľadiska budúcnosti nemôžeme hovoriť len o raste – ten napokon nemôže ísť do nekonečna,
ale kritériom úspešnosti ekonomiky a spoločnosti sa musí stať kategória lepšej kvality života.
Pozícia Slovenska v týchto procesoch je charakterizovaná nasledovnými skutočnosťami:
• absolútna otvorenosť siahajúca až do tej miery, že väčšina ekonomických procesov je ovplyvňovaná zvonku a nie zvnútra,
• členstvo v EÚ a eurozóne s prevodom časti právomoci na úroveň EÚ a zatiaľ veľmi slabý potenciál na ich ovplyvňovanie,
• stále výrazne industriálny charakter ekonomiky výrazne posilnený aj zahraničnými investíciami. Slabý podiel vlastného výskumu, sofistikovanej výroby a nevýrazný podiel znalostnej ekonomiky.
Preto Slovenská obchodná a priemyselná komora vo svojom stanovisku predloženom vláde a parlamentným politickým stranám upozorňuje na nutnosť reálnych krokov smerujúcich k budúcej konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky. Jednoznačne sa budúci
ekonomický rast bude odvíjať od vzdelanostnej štruktúry mladej generácie nie vo voluntaristicky vytváranej, avšak profesijne orientovanej aj prostredníctvom finančných pohnútok pre vybrané študijné
obory. Je nevyhnutné skoncovať s masovou „výrobou“ vysokoškolsky vzdelaných ľudí, orientovať sa na kvalitu a pokúsiť sa vychovávať
aj nové elity, a pritom sa ich nebáť. Ďalším faktorom ekonomického
rastu budú dnešné investície do vývoja a inovácií s výraznou podporou domácich inovatívnych firiem. Napokon o našej budúcej konkurenčnej schopnosti bude rozhodovať kvalitné podnikateľské prostredie, znižovanie administratívnej náročnosti, vymožiteľnosť práva
a transparentná legislatíva. Bez týchto atribútov Slovensko nebude
v budúcnosti schopné byť zaujímavým priestorom ani pre domácich
ani pre zahraničných investorov.
Slovenská obchodná a priemyselná komora vyvinie maximálne úsilie, aby investície do kvalitného vzdelania, inovatívna politika
a motivačné podnikateľské prostredie sa stali základom programu
budúcej vlády, sme presvedčení o tom, že toto je správna cesta k
budúcej kvalite nášho života. Ja osobne využijem vlastné významné medzinárodné postavenie k tomu, aby Slovensko bolo takto vnímané.
Bratislava, apríl 2010
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda SOPK
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vývoj výkonnosti iriem v roku 2009

I. vývoj ekonomIky a stav podnIkate ského
prostredIa
vývoj ekonomiky v roku 2009

Slovensko za posledné štyri roky až do roku 2008 malo jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík v rámci krajín Európskej únie.
Pod výrazný pokles výkonnosti ekonomiky v roku 2009 sa podpísali najmä vonkajšie faktory, teda dopady svetovej hospodárskej krízy, dopady tzv. plynovej krízy na začiatku roka a značné oslabenie zahraničného dopytu, čo spôsobilo klesajúcu dynamiku slovenského exportu,
produkčnej stránky, trhu práce i celkového domáceho dopytu. Zavedenie eura a vstup Slovenska do eurozóny od 1. 1. 2009 malo na slovenskú ekonomiku pozitívny vplyv.
Príčinou prenosu hospodárskej krízy na Slovensko bol najmä výrazný pokles slovenského exportu, ktorý pri vysokej otvorenosti ekonomiky
mal tvrdý dopad aj na pokles HDP, pričom najvýraznejší prepad v odbyte sa prejavil najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle,
ktoré sú nosnými exportnými odvetviami. Príčinou recesie bolo tiež výrazné zníženie objemu zahraničných investícií s následnou stratou tvorby nových produkčných centier, pokles zamestnanosti a zníženie rozpočtových príjmov v dôsledku vyššie uvedených faktorov, sprísnenie postupov bankového sektora pri poskytovaní úverov podnikateľskému sektoru, ako aj rast prvotnej a druhotnej platobnej neschopnosti vo vzájomných obchodných vzťahoch podnikateľského sektora.
Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách EÚ, boli prijaté viaceré opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, ktoré však
len minimálne eliminovali uvedené negatívne dopady.

stav podnikate ského prostredia
Kvalitu podnikateľského prostredia zásadným spôsobom ovplyvňuje politická stabilita a stabilita ekonomiky a jej rast, ako aj úroveň legislatívy a reálna vymáhateľnosť práva. Slovenská obchodná a priemyselná komora pred koncom roka 2009 znova zorganizovala anketu - ekonomický prieskum – o očakávaniach podnikateľskej sféry k vývoju slovenskej ekonomiky a podnikateľského prostredia v roku 2009 a 2010.
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).
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 • názory na zavedenie eura
• riziká pre podnikateľskú činnosť vrátane rizík na trhu EÚ •využívanie štátnej pomoci zo zdrojov EÚ.
V súvislosti s globálnou finančnou a hospodárskou krízou komora vykonala aj tri samostatné prieskumy k dopadu hospodárskej krízy na
podnikateľský sektor v Slovenskej republike a uvedenú problematiku zaradila aj do aktuálneho prieskumu. Na prieskume so 41 otázkami, ktorý bol ukončený v novembri 2009, sa zúčastnilo 170 firiem, z toho 90 výrobných (priemysel, stavebníctvo, pôdohospodárstvo) a 80 obchodných spoločností a firiem podnikajúcich v službách.
Z celkového počtu podnikov, ktoré vyplnili dotazník, bolo 52 % malých (do 50 zamestnancov), 38 % strednej veľkosti (od 50 do 500 zamestnancov) a 10 % veľkých podnikov s počtom viac ako 500 zamestnancov. Podľa charakteru spoločnosti, teda prevažujúceho predmetu
činnosti zúčastnených firiem pôsobí 48 % v priemysle, 31 % v službách, 12 % v obchode, 4 % v stavebníctve, 4 % v doprave, 1 % v pôdohospodárstve a 1 % v odbornom školstve. Z hľadiska vlastníctva najväčší podiel už tradične tvorili podniky vlastnené domácim kapitálom (64 %),
podniky s účasťou zahraničného kapitálu tvorili 19 % a zvyšné firmy (17 %) 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:

očakávané hospodárske výsledky
podnikov v roku 2009 a 2010
Pohľad podnikateľov – respondentov - na aktuálnu ekonomickú situáciu, ako aj na výkonnosť vlastných firiem podľa hodnotenia vybraných ekonomických ukazovateľov a očakávaných hospodárskych výsledkov v roku 2009 a 2010 bol podľa výsledkov
prieskumu aj v dôsledku dopadov hospodárskej krízy pomerne pesimistický. V roku 2010 však, ako vyplýva z prehľadu nižšie, podnikatelia
už očakávajú určité oživenie.

Ukazovate

rast

stagnácia

pokles (v %)

obrat - tržby

18

13

69

príjmy z predaja na domácom trhu

19

19

62

hospodársky výsledok po zdanení

22

15

63

príjmy z vývozu

8

39

53

počet pracovníkov

14

25

61

priemerná nominálna mzda

27

44

29

Úrove investícií

21

21

58

očakávaný vývoj vybraných ukazovate ov v roku 2010
Ukazovate

rast

stagnácia

pokles (v %)

obrat - tržby

39

32

29

príjmy z predaja na domácom trhu

28

46

26

hospodársky výsledok po zdanení

38

29

33

príjmy z vývozu

22

59

19

počet pracovníkov

15

68

17

priemerná nominálna mzda

31

58

11

Úrove investícií

24

42

34

zadlženos a vývoj poh adávok po lehote splatnosti
Zadlženosť podnikov v porovnaní s minulým rokom má rastúcu tendenciu. Rast zadlženosti očakáva 28 % respondentov (v minulom roku to
bolo 19 %), 32 % očakáva pokles (v minulom roku to bolo 37 %) a u 48 % podnikov zostane výška zadlženosti na úrovni minulého roka. Zhoršenie očakávaní v porovnaní s prieskumom v minulom roku nastalo aj v kategórii pohľadávok po lehote splatnosti, kde 38 % podnikov očakáva ich rast (v minulom roku to bolo 21 %). Pokles pohľadávok po lehote splatnosti očakáva 17 % (v roku 2008 to bolo 31 %) a pohľadávky na
úrovni predchádzajúceho roka očakáva 45 % opýtaných.
V ankete 35 % respondentov uviedlo, že plánujú uplatniť v ďalšom období inštitút exekúcie voči svojim dlžníkom, 40 % respondentov uviedlo že neplánujú uplatniť exekúciu voči dlžníkom a 25 % respondentov nevedelo posúdiť túto otázku.

hodnotenie podnikate ského prostredia
Celkové podnikateľské prostredie a jeho vplyv na rozvoj podnikania v roku 2009 považovalo len 2 % respondentov za priaznivé (v minulom
roku to bolo 10 % respondentov), 71 % za nepriaznivé (26 % v minulom roku) a 27 % respondentov uviedlo (v minulom roku 60 %), že zostalo na úrovni predchádzajúceho roka. Oproti názorom vyjadrených v prieskume v minulom roku bolo zaznamenané zníženie pozitívnych odpovedí a výrazné zvýšenie negatívnych odpovedí.
Ani v roku 2010 neočakávajú podnikatelia významne zmeny vo vývoji podmienok pre rozvoj podnikania, keď 59 % uviedlo, že vplyv celkového podnikateľského prostredia sa nezmení a len 6 % očakáva zlepšenie. Pomerne vysoký je však podiel podnikateľov – 35 %, 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 hľadiska podnikania? tiež zhoršenie.
Realizované legislatívne podmienky rozvoja podnikania na Slovensku v roku 2009 považovalo len 41 % za primerané a až 59 % respondentov považuje legislatívne podmienky za nevyhovujúce.
Ešte kritickejší pohľad, ktorý dlhodobo pretrváva, majú podnikatelia na časté zmeny legislatívy. Na otázku Spôsobujú vám časté zmeny
legislatívy problémy? odpovedalo kladne 78 % opýtaných a 22 % respondentov uviedlo, že im časté zmeny legislatívy nespôsobujú problémy.

hodnotenie hospodárskej politiky
V rámci ekonomického prieskumu SOPK na otázku Ako hodnotíte po troch rokoch činnosti vlády SR súčasnú hospodársku politiku?
odpovedalo len 5 % respondentov, že pozitívne. 35 % respondentov hodnotilo hospodársku politiku neutrálne, 55 % negatívne a 5 % respondentov neposúdilo uvedenú otázku.
Komunikáciu vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora považuje 8 % respondentov za pozitívnu, 22 % za neutrálnu, 56 % za negatívnu a 14 % nevedelo posúdiť uvedenú otázku.
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zavedenie eura

Zavedenie meny euro a jej vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku v roku 2009 hodnotia podnikatelia veľmi pozitívne, keď len 15
% respondentov uviedlo, že zavedenie eura malo negatívny dopad na podnikateľské prostredie. Až 66 % respondentov konštatovalo, že zavedenie eura nespôsobilo v ich firme žiadne problémy, 26 % uviedlo, že im spôsobilo mierne problémy a zvyšných 8 % uviedlo, že zavedenie eura im spôsobilo veľké problémy.

riziká pre podnikate skú činnos
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 výsledkov ekonomického prieskumu vyplynulo, že predstavitelia
podnikateľskej sféry za rozhodujúce a vysoké riziká, ktoré negatívne ovplyvňujú podnikateľskú činnosť považujú najmä tieto riziká (nad 50 %
z počtu respondentov):
PORADIE

Ukazovate

PERCENTO

Poradie v roku 2008

1.

svetová hospodárska kríza

85 %

(-)

2.

vysoká odvodová za aženos

83 %

(1.)

3.

klientelizmus a korupcia

76 %

(5.)

4.

nízka vymáhate nos práva

74 %

(4.)

5.

pokles zahraničného dopytu

67 %

(8.)

6.

pokles domáceho dopytu

64 %

(7.)

7.

vysoká da ová za aženos

61 %

(6.)

8.

spôsob obstarávania štátnej a verejnej správy

54 %

(-)

9.

tolerancia vlády, verejnej správy a orgánov činných v trestnom
konaní pri porušovaní zákonov

52 %

(-)

Za riziká, ktoré majú mierny alebo žiadny vplyv na podnikateľskú činnosť považujú respondenti nasledovné riziká (pod 50 % z počtu respondentov):
10.

nedostatok kvaliikovanej pracovnej sily

39 %

(3.)

11.

rast cien vstupov

37 %

(2.)

12.

výška minimálnej mzdy

34 %

(-)

13.

kurzová pozícia eura k doláru a iným menám

32 %

(-)

14.

vysoké úrokové miery

32 %

(10.)

15.

politika odborov

28 %

(11.)

16.

sociálne nepokoje

21 %

(-)

17.

činnos podnikate ských inštitúcií

16 %

(-)

Pozn.: Riziká vyznačené (–) neboli do prieskumu v roku 2008 zaradené.

Z prieskumu vyplýva, že za najväčšie riziká považujú podnikatelia negatívne dopady svetovej hospodárskej krízy a naďalej pomerne vysokú a komplikovanú odvodovú zaťaženosť. Veľmi kritickí sú respondenti aj voči pretrvávajúcemu klientelizmu a korupcii, ktoré zaradili na tretie
miesto najväčších rizík pre podnikanie, pričom tento nešvár v našej spoločnosti považuje 35 % podnikateľov za rozhodujúce a 41 % za vysoké riziko. Nízka vymáhateľnosť práva za ktorú vinia podnikatelia najmä súdy, bola v minulom roku i teraz na štvrtej priečke. Navyše sa medzi vysoké riziká pre podnikanie dostali ďalšie prekážky, ktorými je spôsob obstarávania verejnej správy (8. miesto) a tolerancia vlády a ďalších subjektov verejnej správy, ako aj orgánov činných v trestnom konaní pri porušovaní zákonov (9. miesto).
Medzi pomerne vysoké riziká pre podnikanie, a to aj v súvislosti s dopadmi globálnej hospodárskej krízy na podnikateľský sektor na Slovensku, zaradili respondenti pokles domáceho dopytu a tiež pokles zahraničného dopytu, ktoré sa umiestnili na 5., resp. 6. mieste medzi najväčšími rizikami. Vysoká daňová zaťaženosť, ktorá je v medzinárodnom kontexte považovaná za primeranú, zaradili respondenti na 7. miesto.
Za riziká, ktoré nemajú významný vplyv na rozvoj podnikania považujú respondenti v súčasnom prieskume jednak nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily, ktorý sa v minulom roku umiestnil na 3. mieste medzi najväčšími rizikami, ale aj rast cien vstupov, ktorý bol v minulom prieskume na 2. mieste. Medzi riziká, ktoré nemajú významný vplyv na rozvoj podnikania patrí aj výška minimálnej mzdy, ďalej kurzová pozícia eura
voči iným menám a výška úrokových sadzieb, ktoré sa v súvislosti so zavedením eura na Slovensku udržiavali v žiaducich dimenziách.
Politiku odborov, prípadne sociálne nepokoje, nevnímajú podnikatelia ako prekážky pre rozvoj podnikania.

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 a vstup Slovenska do eurozóny od 1. 1. 2009. Mnohé firmy však
naďalej vnímajú mnohé prekážky, ktoré im bránia v rozširovaní ich aktivít v ďalších krajinách únie.

Výročná správa • 2009

7

V rámci rizík v podnikaní na jednotnom trhu EÚ, ktoré majú rozhodujúci a vysoký vplyv sa na prvé miesto dostal dopad hospodárskej krízy
na zníženie odbytu (80 %) a na druhom mieste je to silná konkurencia a sťažená možnosť presadiť sa (56 %). Nad 50 % zaradili respondenti
ešte nepružný, byrokratický postup európskych inštitúcií uprednostňujúci subjekty starých členov EÚ (52 %), vyššiu cenu výrobkov a služieb
(51 %) a rast cien energií v SR (50 % respondentov).
Za riziká, ktoré nemajú významný vplyv pre presadenie sa na jednotnom trhu EÚ zaradili respondenti legislatívne požiadavky pre tovary
a služby (40 %) , neznalosť trhov členských krajín (41 %), nekonkurencieschopný výrobný program (44 %), nedostatočný servis a informácie
pre podnikateľov (30 %), ale už aj nedostatočná ochrana domáceho trhu v SR (48 %).

využívanie inančných zdrojov európskej únie
Obdobne ako v predchádzajúcich troch rokoch, aj v aktuálnom prieskume bol monitorovaný záujem podnikateľskej sféry o využívanie finančných zdrojov EÚ. Ako vyplýva z prieskumu, 52 % respondentov uviedlo, že sa uchádzali a aj využívali zdroje z fondov EÚ a 55 % 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 – 65 % uviedlo, že má dostatok relevantných informácií o využívaní euro fondov, ale len
24 % respondentov očakáva, že celý proces využívania euro fondov bude transparentný. Účastníci prieskumu, obdobne ako v predchádzajúcich prieskumov navrhli niektoré zlepšenia pre využívanie euro fondov a odporúčania na zjednodušenie celého procesu.

dopad globálnej hospodárskej krízy na podnikate ský sektor v sr
V súvislosti s nepriaznivým a neočakávane rýchlym šírením svetovej hospodárskej krízy a jej dopadmi na ekonomiku krajín Európskej únie
vrátane Slovenska SOPK v spolupráci so svojimi členmi kontinuálne monitorovala túto extrémne nepriaznivú ekonomickú situáciu s cieľom čo
najviac znížiť mieru neistoty, aby rozhodnutia podnikateľov, ale aj štátnej administratívy boli robené čo najpresnejšie a umožnili zmierňovať nepriaznivé dopady tejto krízy. Z porovnania aktuálneho prieskumu s prieskumami v marci a v júni vyplynulo, že výsledky sú na približne rovnakej
úrovni, pričom pri porovnaní s prieskumom v novembri 2008 vyplýva, že dopady krízy na podnikateľský sektor sú intenzívnejšie a nálady predstaviteľov podnikateľského sektora sú pesimistickejšie oproti situácii v novembri 2008.

dopad krízy na podnikate ov
Dopady svetovej hospodárskej krízy na vlastný podnik v roku 2009 pociťovalo viac ako 95 % podnikateľov, (v minulom roku to bolo 78 %
respondentov), ktoré sa prejavujú najmä v znížení zákaziek od odberateľov – 79 %, zhoršením platobnej disciplíny odberateľov – 64 % a tiež
výrazným tlakom na zníženie cien výrobkov a služieb – 73 %.

Pokles odbytu – výrazné zníženie odbytu sa prejavilo najmä v poklese domácej spotreby, keď najväčšie zníženie zákaziek identifikovali respondenti u zákazníkov a spotrebiteľov zo Slovenska – 71 %, v minulom roku to bolo len 28 %. Druhé najvyššie zníženie zákaziek evidujú podnikatelia u zákazníkov z krajín eurozóny – 27 %, tretie – 15 % u zákazníkov v Ruskej federácii a bývalých štátoch SNŠ a štvrté – 14 %
v krajinách V 4.
Dostupnosť finančných zdrojov – pokiaľ ide o dostupnosť finančných zdrojov pre podnikanie, tu sa situácia s predchádzajúcimi
prieskumami výraznejšie nezmenila. 71 % podnikateľov v novembri 2009 potvrdilo, že dostupnosť finančných zdrojov sa zhoršila (v novembri
to bolo 61 %), pričom najvýraznejším faktorom je sťaženie podmienok bánk a iných subjektov pre poskytnutie úverov – 52 %. Zníženie finančných zdrojov v podnikateľskej sfére však výrazne spôsobuje najmä insolventnosť zákazníkov, teda zníženie platobnej schopnosti odberateľov, ktorú eviduje 49 % podnikateľov (v minulom roku to bolo 39 % podnikateľov).
Vývoj zamestnanosti – čo sa týka úsporných opatrení podnikov a znižovania nákladov v oblasti zamestnanosti, v dôsledku nižších výkonov a strate zákazníkov 43 % podnikov uvažuje so znížením počtu zamestnancov, pričom s primeraným znížením počtu pracovníkov uvažuje 27 % podnikov a 16 % plánuje výrazne zníženie počtu pracovníkov. I napriek negatívnym dopadom krízy 56 % podnikateľov zatiaľ predpokladá ponechať súčasný stav zamestnancov a 11 % podnikov uvažuje o zvýšení počtu zamestnancov.
Postup EÚ a vlády SR na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy – oproti prieskumu v novembri 2008 sa výrazne zmenil
názor podnikateľov na postup EÚ, ale aj vlády SR na elimináciu, resp. zmiernenie dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku a podnikateľský sektor. Postup vlády SR a prijímané opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy považuje len 6 % respondentov za dostačujúci
(v minulom roku, kedy boli prijímané prvé balíčky opatrení to bolo až 44 %). 41 % respondentov považuje postup vlády SR za nedostačujúci,
26 % za nesprávny a 15 % respondentov za zbytočný. 12 % respondentov nevedelo túto otázku posúdiť.

príspevok sopk k zmierneniu dopadov hospodárskej krízy na
ekonomiku a na zlepšenie podnikate ského prostredia v sr
V záujme dlhodobého udržania ekonomického rastu a zlepšenia podnikateľského prostredia SR v roku 2009 i v ďalšom období Zhromaždenie delegátov SOPK na svojom zasadaní 23. apríla 2009 schválilo „Odporúčania SOPK na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy a na
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zlepšenie podnikateľského prostredia v SR“, ktoré boli dané k dispozícii prezidentovi SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR a ďalším
členom vlády SR. Z odporúčaní vyberáme:
Námety na zlepšovanie podnikateľského prostredia – v tejto oblasti komora odporúčala venovať osobitnú pozornosť: vytváraniu
znalostnej spoločnosti na Slovensku s osobitným zreteľom na realizáciu komplexnej reformy vzdelávacieho systému z hľadiska zlepšenia jeho
kvality a prispôsobenia obsahu vzdelávania dlhodobým potrebám trhu práce, ako aj na podporu projektového financovania vedy a výskumu,
predovšetkým aplikovaného výskumu v záujme posilnenia technologického a inovačného rozvoja na Slovensku • zlepšeniu podmienok pre
vymáhateľnosť práva • znižovaniu nákladov na administratívne činnosti v oblasti podnikania • realizácii takých reformných krokov ekonomického a sociálneho systému, ktoré budú zlepšovať podmienky pre rozvoj podnikania • vytvoreniu motivačného systému pre zlepšenia ponuky kvalifikovanej pracovnej sily v primeranej štruktúre pre potreby trhu práce a pre rozvoj regiónov Slovenska • podpore investovania do infraštruktúry a do high-tech a do rozvoja finálnych produktov a služieb • presadzovaniu proexportnej politiky zameranej hlavne na politiku podpory
malého a stredného podnikania, prepojenú na politiku podpory tohto stavu ako takého.

Okrem týchto opatrení dlhodobého charakteru SOPK odporúčala:
V oblasti daňového a odvodového zaťaženia podnikateľov pripraviť návrh na zníženie najmä odvodového zaťaženia, urýchlene vytvoriť podmienky na platenie daní a odvodov do jedného centra, zjednodušiť celý sociálny systém v záujme motivácie k zamestnanosti, pripraviť analýzu
dopadu rozdielnych možnosti eliminácie neprimeraného rozsahu nákupov slovenských občanov v prihraničných oblastiach, hlavne v dôsledku rozdielnej DPH a na základe vyhodnotenia zvážiť úpravu DPH pre potravinárske tovary aspoň na prechodné obdobie, realizovať už navrhnuté skrátenie lehoty na vrátenie DPH na 30 dní • Zabezpečiť, aby malí a strední podnikatelia s viac ako 50 % podielom exportu nemuseli platiť preddavky dane z príjmov právnických osôb, ktoré sa počítajú z dosiahnutého zisku v predchádzajúcom roku, keďže sa očakáva, že
väčšina firiem musí odvádzať viac ako momentálne produkuje.
V oblasti znižovania administratívneho zaťaženia: SOPK v tejto oblasti odporúča zabezpečiť znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov, ale aj občanov informatizáciou verejnej správy, elektronizáciou verejného obstarávania, reformou daňovej a colnej správy.
V rámci verejného obstarávania – štátne tendre a tendre obcí a VÚC - neuprednostňovať v neodôvodnených prípadoch zahraničné dodávky
a dodávky cez sprostredkovateľov, ale naopak ak vyhovujú kritériám, domácich výrobcov. SOPK navrhlo, ako stabilizačné opatrenie a jeden
z podporných nástrojov zvyšovania odbytu firiem, vytvorenie systému pre komplexnú ponuku slovenských firiem najmä pre domácu spotrebu
– projekt Portál ponuky produktov slovenských firiem na báze registra právnických osôb.
V oblasti finančného trhu a bankového sektora – vzhľadom na skutočnosť, že vláda SR a NBS nemajú dostatočný manévrovací
priestor na ovplyvňovanie chovania bankového sektora na Slovensku, keďže tu pôsobia prevažne dcérske spoločnosti zahraničných bánk,
je potrebné aby ďalšia stratégia bankového sektora na Slovensku bola konzultovaná s ich materskými bankami. Cieľom je, aby bola kontinuálne zabezpečená dostupnosť úverových a ďalších finančných zdrojov pre podnikateľský sektor, vrátane jeho proexportných aktivít, aby nedošlo k odlivu úverových zdrojov zo Slovenska do materských spoločností, ktorých problémy vznikli mimo Slovenska, aby boli permanentne
monitorované marže bankového sektora.
V oblasti financovania výroby a predaja, pokiaľ ide o podporu exportu a podporu malého a stredného podnikania, odporúčame naďalej
posilňovať fondy Eximbanky SR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, s ktorými sa začalo už v prvej etape opatrení na zmiernenie dopadov krízy.
Vláda SR môže konkurovať súkromnému bankovému sektoru vydaním štátnych dlhopisov za výrazne výhodnejších podmienok, ako je
zhodnotenie úspor v komerčných bankách, čím by podporila zlepšovanie infraštruktúry a vyťaženie výrobných kapacít na Slovensku.
V oblasti zamestnanosti a sociálnych opatrení – SOPK v tejto oblasti minimálne na prechodné obdobie odporúčala upraviť Zákonník práce, ktorého novela by mala spružniť trh práce. Ako jedno z navrhovaných opatrení, je vhodné upraviť poskytovanie odstupného, aby
podnikatelia mohli rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu a bez obáv z vysokých nákladov na odstupné zamestnávať viac pracovníkov.
Zabezpečiť podporu zamestnávateľov na zriaďovanie nových pracovných miest. Za každého novo prijatého pracovníka, ktorý by ináč musel byť financovaný zo sociálnej siete štátu, vyplatiť podnikateľovi jednorazový príspevok napr. 25 tis. Sk. Aby sa predišlo špekuláciám, podmienkou vyplatenia príspevku by okrem reputácie firmy a jej výrobného programu, bolo uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú, napr.
minimálne na jeden rok.
Vytvoriť podmienky na tzv. regionálne predaje tak, aby regionálni výrobcovia a poskytovatelia služieb boli v rámci daného regiónu uprednostňovaní za podmienok, že budú ponúkať kvalitné a cenovo dostupné produkty.
Novelou zákona o minimálnej mzde zabezpečiť, aby minimálna mzda musela byť vyplatená v plnej alebo alikvotnej výške iba v prípade, že
zodpovedá primeranému rastu produktivity práce.
Obmedziť náklady na sociálnu výpomoc formou vytvorenia podmienok pre drobné podnikanie namiesto poberania podpory v nezamestnanosti, napr. umožnením pouličných predajov, zariadení rýchleho občerstvenia, poskytovania drobných služieb ap.
V oblasti vymáhateľnosti práva – zásadnou reformou by mala prejsť aj legislatíva upravujúca vymáhateľnosť práva, aby z dôvodu dlhých lehôt vymoženia pohľadávok zbankrotovaných podnikov tieto nestiahli so sebou aj tých, ktorí môžu krízu prežiť.
V oblasti spotreby vlády a verejného sektora – komora odporúčala pokračovať v investovaní verejného sektora do infraštruktúry,
do energetiky, najmä do obnoviteľných a netradičných zdrojov energií, ako aj do nových rozvojových programov inovatívneho charakteru založených na domácom aplikovanom výskume, pokračovať v PPP projektoch. Prioritou by mala byť dôsledná analýza rozpočtu verejnej správy
na rok 2009 s cieľom vylúčenia všetkých investičných výdavkov, nákupov a spotreby, ktoré nie sú nevyhnutné.
V oblasti podpory zaostávajúcim regiónom Slovenska – investičné stimuly na rozvoj podnikateľských aktivít v zaostávajúcich regiónoch Slovenska poskytovať nielen zahraničným, ale aj slovenským podnikateľským subjektom.
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II. čInnos voLenýCh orGánov komory
zhromaždenie delegátov sopk
Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na svojom treťom zasadaní 4. funkčného obdobia na roky 2007
– 2012 dňa 23. apríla 2009 sa zaoberalo aktuálnym stavom a vývojom ekonomiky a podnikateľského prostredia Slovenskej republiky a úlohami SOPK.
Osobitná pozornosť bola venovaná nepriaznivému a neočakávane rýchlemu šíreniu svetovej hospodárskej krízy a jej dopadom na ekonomiku krajín Európskej únie, vrátane Slovenska a stanoveniu takých priorít a odporúčaní, ktoré znížia mieru neistoty a prispejú k zmierneniu negatívnych dopadov svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku, k zlepšeniu podnikateľského prostredia a k opätovnému oživeniu
ekonomiky, ako aj domáceho a zahraničného odbytu v ďalšom období.
Súčasná svetová finančná a hospodárska kríza, ktorá je krízou globálnou, krízou z nadvýroby, krízou hodnotovou a systémovou, ako aj krízou dôvery, sa na Slovensku prejavila najmä ako kríza odbytová. Pri koncipovaní a realizácii jednotlivých opatrení na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti sa preto musí stať základnou prioritou zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, jej trvalo udržateľný rast a vytváranie motivačného prostredia pre rozvoj podnikania.
Na Slovensku je vážnym problémom v súčasnosti, ale najmä z hľadiska budúcnosti, najmä úzke výrobné portfólio slovenskej ekonomiky
s výraznou dominanciou dvoch odvetví – automobilového priemyslu a elektrotechniky, výrazný pokles zahraničného dopytu v dôsledku teritoriálnej monokultúry, energetická labilita, nárast nezamestnanosti, limitovaný vnútorný trh a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v primeranej štruktúre pre potreby trhu práce.
Z hľadiska navrhovaných opatrení, ktoré postupne prijímala vláda SR a v oblasti súvisiacich nevyhnutných legislatívnych opatrení aj Národná rada SR, Zhromaždenie delegátov SOPK upozornilo na nasledujúce faktory:
• Opatrenia sociálneho charakteru musia byť striktne viazané na udržanie ekonomických aktivít, lebo len v rámci výkonnej a efektívnej ekonomiky sa dá robiť zodpovedná sociálna politika.
• Udržanie primeranej úrovne zamestnanosti je podmienené najmä opatreniami v oblasti Zákonníka práce vytvorením podmienok pre flexibilné pracovné právo a zavedením inštitútu skrátenej pracovnej doby.
• Prehodnotiť priority Národného strategického referenčného rámca na čerpanie fondov EÚ z hľadiska súčasných potrieb slovenskej spoločnosti a ekonomiky, ktorými sú najmä oživenie ekonomiky, využitie produkčných kapacít a vytvorenie primeranej miery zamestnanosti.
• Prijímať opatrenia s celoplošným charakterom, ako napr. skrátenie lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov DPH zo 60 dní na 30 dní,
zrýchlenie odpisovania hmotného majetku, efektívna proexportná politika pre všetkých podnikateľov a realizácia jedného miesta pre výber daní a odvodov.
• Pozitívne využívať zdroje najmä na investície verejného sektora do infraštruktúry (diaľnice, železnice a regionálne letiská), ďalej na investície do energetiky, najmä do obnoviteľných a netradičných zdrojov energií, ako aj na nové rozvojové programy inovatívneho charakteru založené na domácom aplikovanom výskume, čo je podmienené aj v oblasti bankovo-finančnej politiky vytvorením schém štartovacieho a rizikového kapitálu.
• Pokračovať v reforme vzdelávania, najmä zvyšovaním jeho kvality a smerovaním do oblastí, ktoré sú viazané na potreby ekonomiky, na podnikanie a samozamestnávanie, ako aj na odborné a technické povolania.
• Nepripustiť, aby súčasný zlý stav v riešení obchodných sporov prispel k zhoršeniu stavu podnikovej sféry, k reťazeniu druhotnej platobnej
neschopnosti a reťazeniu bankrotov, ale naopak, aby došlo k zásadnému zlepšeniu vymáhateľnosti práva a uplatňovaniu princípov reštrukturalizácie, ako prijateľnejšej formy v porovnaní s konkurzom.
• Opatrenia na vládnej úrovni by nemali ani počas krízy deformovať trhové prostredie, využité by mali byť štandardné a globálne akceptované regulačné a kontrolné mechanizmy a mali by zabezpečovať udržanie silných a perspektívnych podnikov.
V záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti ekonomického rastu a zlepšenia podnikateľského prostredia Slovenskej
republiky v roku 2009 a v ďalšom období Zhromaždenie delegátov SOPK odporučilo i v čase krízy, venovať osobitnú pozornosť aj: zlepšeniu podmienok pre vymáhateľnosť práva • znižovaniu nákladov na administratívne činnosti v oblasti podnikania • presadzovaniu proexportnej politiky zameranej hlavne na politiku podpory malého a stredného podnikania a na zvýšenie zahraničného
dopytu • vytvoreniu motivačného systému pre zlepšenia ponuky kvalifikovanej pracovnej sily v primeranej štruktúre pre potreby trhu
práce a pre rozvoj regiónov Slovenska.
Zároveň odporučilo pokračovať v prijímaní krátkodobých, ale efektívnych opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, ktoré budú rešpektovať nasledovné tri zásady: zabezpečovať budúcu konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky • riešiť sociálnu dimenziu krízy • vytvárať vnútorný dopyt so zameraním na oživenie ekonomiky.
Zhromaždenie delegátov SOPK schválilo nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 1: vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadania ZD SOPK, konaného dňa 24.4.2008 a konštatovalo ich plnenie.
Uznesenie č. 2: zvolilo mandátovú komisiu v zložení: JUDr. Mária Grochová, Ing. Peter Klamo, CSc., Ing. Ivan Trančík. Ďalej volebnú komisiu v zložení: Ing. Jaroslava Maceková, Ing. Viliam Krajčovič, Ing. Štefan Bratko a návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.,
Jarmila Župíková, Ing. Adrián Ďurček.
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Uznesenie č. 3: kooptovalo do Zhromaždenia delegátov SOPK v regióne Bratislavskej RK SOPK Ing. Bohdana Wojnara, člena predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava, Ing. Vladimíra Slezáka, generálneho riaditeľa spoločnosti Siemens, s.r.o. Bratislava ako významných predstaviteľov hospodárskej sféry.
Uznesenie č. 4: zvolilo za podpredsedu SOPK Ing. Vladimíra Slezáka, generálneho riaditeľa spoločnosti Siemens, s.r.o. Bratislava.
Uznesenie č. 5: schválilo Výročnú správu SOPK za rok 2008.
Uznesenie č. 6: schválilo Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2008.
Uznesenie č. 7: schválilo Správu Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2008.
Uznesenie č. 8: schválilo Plán aktivít a činnosti SOPK na rok 2009.
Uznesenie č. 9: schválilo Rozpočet SOPK na rok 2009.
Uznesenie č. 10: schválilo Novelizáciu Stanov SOPK, novelizáciu Rokovacieho poriadku SOPK.
Uznesenie č. 11: schválilo predložený návrh na zaokrúhlenie výšky členských príspevkov SOPK s účinnosťou od 1. 1. 2010.
Uznesenie č. 12: schválilo uznesenia zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK, komuniké zo zasadania a odporúčania SOPK na
zmiernenie dopadov hospodárskej krízy a na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR.
Uznesenie č. 13: uložilo Predstavenstvu SOPK schválené uznesenie, komuniké a odporúčania na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy
na podnikateľský sektor 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.
Druhej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK za účasti hostí sa zúčastnili aj predstavitelia politickej scény na Slovensku, menovite predseda vlády SR Robert Fico, predstavitelia Národnej rady SR a vlády SR: Jozef Burian, predseda Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu, Maroš Kondrót, predseda Výboru NR SR pre hospodársku politiku, Juraj Horváth, člen Zahraničného výboru NR SR, Emília
Kršíková, štátna tajomníčka MPSVaR SR, ďalších predstavitelia štátnej správy a samosprávy, predstavitelia partnerských inštitúcií, predstavitelia diplomatického zboru akreditovaného v SR, predstavitelia firiem zapojených do súťaže „Veľká cena SOPK“, zástupcovia médií, delegáti
Zhromaždenia delegátov SOPK a ďalší hostia.
Po vystúpení predsedu SOPK Petra Mihóka a predsedu vlády SR Roberta Fica nasledovalo slávnostné odovzdanie ocenení, a to slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Veľká cena SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2008, odovzdanie čestných uznaní SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania, odovzdanie ocenenia „TOP študentský tím Aplikovanej ekonómie 2009“.

ve ká cena sopk
V doterajších 7-mich ročníkoch súťaže „Veľká cena SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní bolo hodnotených celkovo 96
podnikateľských subjektov, ktoré splnili kritériá a podmienky tejto súťaže. V 7. ročníku súťaže „Veľká cena SOPK“ za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní za rok 2008 bolo hodnotených 12 spoločností – členov SOPK, ktorí splnili podmienky a kritériá súťaže. Hodnotiaca komisia na svojom zasadaní posúdila prihlášky a sprievodnú dokumentáciu zúčastnených organizácií a navrhla predsedovi SOPK udeliť „Veľkú
cenu SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2008 v kategórii „výrobných organizácií“ spoločnosti Minerálne vody, a.s,.
Prešov a v kategórii „organizácií podnikajúcich v obchode a službách“ spotrebnému družstvu COOP Jednota Slovensko, s. d. Bratislava.
Čestné uznanie za splnenie podmienok a kritérií súťaže „Veľká cena SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2008
prevzali nasledovné spoločnosti:
• v kategórii „výrobných organizácií“ Hriňovské strojárne, a.s. Hriňová, I.TRAN, s.r.o. Turzovka, Považská cementáreň, a.s. Ladce, SCA
Hygiene Products, s.r.o. Gemerská Hôrka, Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače, ŠVEC a spol. s r.o., Vráble, TATRACHEMA, výrobné družstvo, Trnava,
• v kategórii „obchod a služby“ OTC, s.r.o. Hlohovec, COOP Jednota Bratislava, s. d. Bratislava, RENOJAVA, s.r.o. Prešov.

Čestné uznanie SOPK – na ZD SOPK boli odovzdané čestné uznania SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj ekonomiky a podnikania
v Slovenskej republike týmto dvom osobám a jednej spoločnosti: pánovi Janovi Telenskému, Bc. h. c. konateľovi a majoritnému vlastníkovi
AGUAPARK Poprad, predsedovi predstavenstva akciovej spoločnosti SIGNUM Poprad, ktorý je aj delegátom ZD SOPK, pánovi JUDr. Martinovi Katriakovi, podpredsedovi predstavenstva COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo a členovi Výboru SOPK pre právnu infraštruktúru podnikania aspoločnosti Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR Bratislava.
TOP tím Aplikovanej ekonómie 2009 – na záver rokovania zhromaždenia delegátov bol vytvorený priestor na odovzdanie ocenenia
JAS – Mládež pre budúcnosť – TOP študentskému tímu aplikovanej ekonómie. V roku 2009 bola ocenená študentská spoločnosť EQUALITE z Gymnázia na Školskej ul. v Dubnici nad Váhom, ktorá patrila k víťazom na Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave a získala aj
cenu HP Responsible Business za spoločensky zodpovedné podnikanie. Títo študenti budú následne reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži The Company Competition 2009 v Rotterdame. Študentskú spoločnosť vedie pani Adriana Vančová a jej biznis konzultantom je
pán Marián Osúch z firmy Marpex. Ocenenie študentskému tímu odovzdali predseda vlády SR Robert Fico a predseda SOPK Peter Mihók.

predstavenstvo sopk
Predstavenstvo SOPK v roku 2009 zasadalo trikrát: 6. zasadnutie Predstavenstva SOPK (5. februára 2009 v Rajeckých Tepliciach). K jednotlivým bodom programu boli schválené nasledovné uznesenia:
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• Uznesenie č. 80/6/2009 – Predstavenstvo SOPK vzalo na vedomie plnenie uznesení z 5. spoločného zasadnutia Predstavenstva a Dozornej rady SOPK, konaného dňa 8. októbra 2008 v Podkylave a plnenie uznesení a konštatovalo ich plnenie a uložilo predsedovi SOPK
pripraviť pracovné stretnutie s Ministrom školstva SR k účasti SOPK na odbornom vzdelávaní a príprave a predsedom regionálnych komôr
SOPK zaslať písomné stanovisko k výsledkom rekognoskácie budov štátnej správy v sídlach RK SOPK vhodných na umiestnenie pracovísk komory sekretariátu predsedu SOPK.
• Uznesenie č. 81/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie „Návrh odporúčaní Ekonomického výboru SOPK na zmiernenie dopadov svetovej ekonomickej krízy na ekonomiku SR,“ „Návrh opatrení Rady vlády SR pre hospodársku krízu na zmiernenie dopadov hospodárskej
krízy,“ a závery „Prognózy vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR z pohľadu podnikateľov v roku 2009“. Prediskutovalo aktuálnu hospodársku situáciu SR a návrh odporúčaní doplnilo o ďalšie námety na zmiernenie dopadov svetovej hospodárskej krízy na Slovensko a oživenie ekonomiky. Uložilo predsedovi SOPK v spolupráci s Ing. Vaškovičom, CSc. doplniť odporúčania SOPK na zmiernenie
dopadov svetovej ekonomickej krízy na ekonomiku SR o ďalšie námety, ktoré vyplynuli z diskusie predstavenstva, zaslať ich predsedovi
vlády SR a následne medializovať.
• Uznesenie č. 82/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie predložený návrh výročnej správy SOPK za rok 2008 a u l o ž i l o predsedovi SOPK
návrh výročnej správy SOPK za rok 2008 doplnený o predslov a hodnotenie činnosti Rozhodcovského súdu SOPK predložiť na rokovanie Dozornej rady SOPK a na schválenie Zhromaždeniu delegátov SOPK.
• Uznesenie č. 83/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie predložený návrh plánu aktivít bez pripomienok a uložilo predsedovi SOPK návrh
plánu aktivít SOPK na rok 2009 predložiť na rokovanie Dozornej rady SOPK a na schválenie ZD SOPK.
• Uznesenie č. 84/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie predložený materiál bez pripomienok predsedovi SOPK plnenie rozpočtu SOPK za
rok 2008 – definitívne výsledky doplnené o správu audítora predložiť na rokovanie Dozornej rady SOPK a na schválenie ZD SOPK.
• Uznesenie č. 85/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie predložený materiál bez pripomienok a uložilo predsedom regionálnych komôr
SOPK predložiť návrh rozpočtu regionálnych komôr na rok 2009 zosúladený s predloženým materiálom na schválenie regionálnym valným zhromaždeniam a predsedovi SOPK návrh rozpočtu SOPK na rok 2009 predložiť na rokovanie Dozornej rady SOPK a na schválenie ZD SOPK.
• Uznesenie č. 86/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie predložený návrh novelizácie Stanov SOPK, súhlasilo s úpravami Stanov SOPK bez
pripomienok a uložilo predsedovi SOPK predložiť odsúhlasený návrh na novelizáciu Stanov SOPK pre informáciu na rokovanie DR SOPK
a na schválenie zhromaždeniu delegátov, upraviť vnútrokomorové dokumenty, ktoré majú väzbu na novelizované Stanovy SOPK. Predstavenstvo SOPK zrušilo „Podmienky pre zriaďovanie regionálnych komôr SOPK“ (uznesenie č.203/16/2007 z 21.2.2007).
• Uznesenie č. 87/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie „Návrh projektu podpory exportu v podmienkach SOPK“ a súhlasilo s návrhom
odporúčaní Zahraničnoobchodného výboru SOPK uvedených v materiáli v oblastiach zjednodušenia podmienok obchodu, určenia teritoriálnych priorít, zabezpečenia jednotnej propagácie SR v zahraničí, skvalitnenia inštitucionálneho rámca podpory exportu, rozšírenia finančných služieb, vzdelávania a poradenstva. Uložilo predsedovi SOPK v spolupráci s Ing. Kostolným návrh odporúčaní SOPK doplnený
o závery z diskusie využiť ako podklad pre rokovanie s predsedom vlády SR a s ministrom zahraničných vecí SR a problematiku podpory
exportu zahrnúť aj do stanoviska Predstavenstva SOPK pre predsedu vlády SR.
• Uznesenie č. 88/6/2009 – P SOPK potvrdilo prijatie 44 nových členov do SOPK, vrátane dvoch mladých podnikateľov a uložilo predsedovi SOPK zaslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena SOPK a zahrnúť ich do databázy členov.
• Uznesenie č. 89/6/2009 – P SOPK schválilo udelenie Zlatej medaily SOPK pre p. Jeffrey L. S. Koo, Tchajwan, pre p. J. M. Primakova,
Ruská federácia a pre p. Ing. Slávka Habánika. Ďalej udelenie Čestného uznania SOPK pre VÚZ – PI SR Bratislava, pre p. JUDr. Martina
Katriaka a pre p. Jan Telensky Bc. h. c. a splnomocnilo predsedu SOPK v spolupráci s navrhovateľmi odovzdať ocenenia v termíne, mieste a spôsobom dohodnutom s ocenenými osobami a s predstaviteľmi ocenených spoločností.
• Uznesenie č. 90/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu o činnosti Rozhodcovského súdu SOPK a uložilo predsedovi SOPK zaslať predsedovi Rozhodcovského súdu SOPK schválené uznesenie P SOPK.
• Uznesenie č. 91/6/2009 – P SOPK zvolalo Zhromaždenie delegátov SOPK dňa 23. apríla 2009 v Bratislave, Hotel Crowne Plaza
a schválilo program.
• Uznesenie č. 92/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu o plnení uznesenia P SOPK č. 47/4/2008 – Dopadová štúdia na využívanie potenciálu Schengenskej hranice pre potreby regiónov.
• Uznesenie č. 93/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie predloženú informáciu plnení podmienok pre činnosť a zriaďovanie regionálnych
komôr a záväzok predsedu Lučeneckej RK SOPK nahradiť výpadok členských príspevkov minulého roka v roku 2009. Uložilo predsedovi Trnavskej RK SOPK pripraviť rokovanie predsedu SOPK s predstavenstvom Trnavskej RK SOPK a ďalšími podnikateľmi regiónu k uvedenej problematike a Výkonnému výboru SOPK pripraviť definitívny návrh riešenia pre obe regionálne komory.
• Uznesenie č. 94/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie predloženú informáciu o zavedení meny euro v podmienkach SOPK bez pripomienok.
• Uznesenie č. 95/6/2009 – P SOPK súhlasilo s predloženým návrhom na zaokrúhlenie členských príspevkov smerom nadol od 1. 1.
2010 a uložilo predsedovi SOPK návrh na zaokrúhlenie členských príspevkov predložiť na schválenie zhromaždeniu delegátov.
• Uznesenie č. 96/6/2009 – P SOPK vzalo na vedomie predloženú informáciu o 7. ročníku súťaže „Veľká cena SOPK“ a uložilo predsedom RK SOPK a predsedom sekcií SOPK osobným kontaktom s predstaviteľmi členských firiem zapojiť väčší počet členov do súťaže,
ktorej uzávierka je 27. 2. 2009.
• Uznesenie č. 97/6/2009 – P SOPK zvolalo 7. zasadnutie Predstavenstva SOPK v 3. dekáde júna 2009 do regiónu Trnavskej RK SOPK
a uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK a Ing. Jozefovi Škodnému organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie predstavenstva v stanovenom termíne.
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• Uznesenie č. 98/6/2009 – P SOPK uložilo Výkonnému výboru SOPK posúdiť materiály na zasadanie Zhromaždenia delegátov SOPK na
svojom rokovaní dňa 31. 3. 2009 v Trenčianskych Tepliciach.
• Uznesenie č. 99/6/2009 – P SOPK uložilo predsedovi SOPK pripraviť návrh na kooptáciu Ing. Vladimíra Slezáka, generálneho riaditeľa
Siemens, s.r.o. Bratislava za delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK a návrh na jeho voľbu za podpredsedu SOPK.
7. zasadnutie Predstavenstva SOPK (23. júna 2009 v Piešťanoch). K jednotlivým bodom programu boli schválené nasledovné uznesenia:
• Uznesenie č. 101/7/2009 – Predstavenstvo SOPK vzalo na vedomie plnenie uznesení zo 6. zasadnutia Predstavenstva SOPK, konaného dňa 7. februára 2009 v Rajeckých Tepliciach a konštatovalo ich plnenie.
• Uznesenie č. 102/7/2009 – P SOPK vzalo na vedomie závery z diskusie na zasadaní Zhromaždenia delegátov SOPK a uložilo predsedovi SOPK predložiť predsedovi vlády SR a predsedom parlamentných politických strán stanovisko predstavenstva k poslaneckému návrhu novely zákona o cenách v súlade so závermi diskusie, v spolupráci s predsedom Trnavskej RK SOPK Ing. Gabrielom pripraviť pracovné stretnutie predstaviteľov Sekcie obchodu a Agropotravinárskej sekcie SOPK k riešeniu východísk vo vzájomných vzťahoch medzi
prvovýrobcami, spracovateľmi a obchodníkmi.
• Uznesenie č. 103/7/2009 – P SOPK vzalo na vedomie návrh materiálu na rokovanie Rady vlády SR pre hospodársku krízu „Návrh opatrení SOPK zameraných na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor“ a výsledky júnového prieskumu SOPK k dopadom hospodárskej krízy na podnikateľský sektor. Uložilo predsedovi SOPK v spolupráci s Ing. Kostolným predložiť materiál upravený
o závery z diskusie (doplnenie systémovej podpory cestovného ruchu) na rokovanie Rady vlády SR pre hospodársku krízu, Ing. Vaškovičovi, CSc. upraviť dotazník prieskumu k dopadom hospodárskej krízy v zmysle pripomienok.
• Uznesenie č. 104/7/2009 – P SOPK zriadilo Výbor SOPK pre vzdelávanie, schválilo Štatút Výboru SOPK pre vzdelávanie, vymenovalo Ing. Petra Kollárika za predsedu výboru, predsedov regionálnych komôr SOPK, rektora EU v Bratislave R. Siváka a predsedu Sekcie
OĎCV p. Korenčíka za členov výboru. Uložilo predsedovi SOPK informovať p. Kollárika o jeho vymenovaní za predsedu výboru a odovzdať
menovacie dekréty ďalším členom výboru, Ing. Petrovi Kollárikovi v spolupráci s predsedami sekcií predložiť návrh na vymenovanie ďalších
členov výboru predsedovi SOPK, predsedovi SOPK odovzdať menovacie dekréty ďalším členom výboru a menovať tajomníka výboru.
• Uznesenie č. 105/7/2009 – P SOPK vzalo na vedomie plnenie rozpočtu SOPK za január – apríl 2009 a uložilo predsedovi a generálnemu tajomníkovi SOPK predložiť správu o plnení rozpočtu SOPK za január – august 2009 a očakávané plnenie rozpočtu do konca roka
2009 na októbrové spoločné zasadanie Predstavenstva a Dozornej rady SOPK a uložilo generálnemu tajomníkovi a predsedom regionálnych komôr prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu SOPK na rok 2009.
• Uznesenie č. 106/7/2009 – P SOPK potvrdilo prijatie 32 nových členov SOPK, z toho 3 v rámci Platformy mladého podnikateľa a uložilo predsedovi SOPK zaslať novým členom osvedčenia o členstve a zahrnúť ich do databázy členskej základne a predsedom regionálnych
komôr SOPK uložilo spracovať a predložiť analýzu vývoja členskej základne na prvé zasadanie Predstavenstva SOPK v roku 2010.
• Uznesenie č. 107/7/2009 – P SOPK schválilo udelenie Čestného uznania SOPK pre SLOVAKODATA, a.s., Bratislava, PPA ENERGO,
s.r.o., Bratislava, Optocon technologies, s.r.o., Bratislava, Ing. Tomáša Malatinského – ELEKTROVOD Holding, a.s. Bratislava, Ing. Dušana Kráľa – AXA, a.s. Bratislava, VULKAN, a.s. Partizánske, Jána Svíbu – majiteľa spoločnosti S.A.F.A. Hlohovec a pre Obchodnú akadémiu v Trnave. Splnomocnilo predsedu SOPK v spolupráci s Ing. Igorom Junasom, Ing. Borisom Paulenom a Ing. Jánom Gabrielom odovzdať čestné uznania oceneným osobnostiam a spoločnostiam v termíne, mieste a spôsobom dohodnutom s ocenenými.
• Uznesenie č. 108/7/2009 – P SOPK vyhlásilo 8. ročník súťaže „Veľká cena SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní pre rok
2009, schválilo upravené Pravidlá súťaže „Veľká cena SOPK“ od roku 2009 a uložilo predsedovi SOPK: vyhlásenie súťaže zverejniť v komorovom časopise Obchod, priemysel, hospodárstvo a na internetovej stránke SOPK, prípadne i v ďalších médiách, vyžiadať nominácie
do hodnotiacej komisie súťaže od MF SR, MH SR, Daňového riaditeľstva SR, Colného riaditeľstva SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie,
Sekcie bánk a poisťovní SOPK a menovať členov hodnotiacej komisie vrátane 3 zástupcov podnikateľskej sféry – členov Predstavenstva
a Dozornej rady SOPK, a to Ing. Ladislava Dobrodenku, CSc., Ing. Pavla Antaliča a Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc. Zabezpečiť zasadnutie
hodnotiacej komisie pre vyhodnotenie výsledkov súťaže a odovzdať Veľkú cenu SOPK a čestné uznania účastníkom, ktorí splnili podmienky a kritériá súťaže za rok 2009. Ďalej uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK, predsedom sekcií SOPK propagovať súťaž prostredníctvom regionálnych médií a prostredníctvom akcií organizovaných pre podnikateľov v regiónoch a sekciách.
• Uznesenie č. 109/7/2009 – P SOPK zrušilo Lučeneckú regionálnu komoru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k 31.12.2009
podľa Čl. 7, bod 5), písm. b) Stanov SOPK. Uložilo predsedovi Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory predložiť písomný návrh na spôsob zabezpečenia plnenia úloh zrušenej Lučeneckej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vrátane možnosti vytvorenia kancelárie v Lučenci a majetkového vyrovnania, predsedovi Trnavskej regionálnej
komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory uložilo prijať účinnejšie nástroje na stabilizáciu a rast počtu členov a zvýšenie príjmov z členských príspevkov.
• Uznesenie č. 110/7/2009 – P SOPK vzalo na vedomie informáciu o plnení opatrení Dozornej rady SOPK k záverom kontroly hospodárenia v Košickej RK SOPK, Príkaz č. 1/2009 na poskytovanie úveru resp. pôžičky v SOPK na financovanie projektov, Smernicu č. 8/2008
Financovanie projektov v SOPK a uložilo predsedovi Košickej RK SOPK p. Ing. Chlebovi, CSc. predložiť generálnemu tajomníkovi SOPK
návrh na personálnu zmenu riaditeľa Košickej RK SOPK v termíne do 30. 8. 2009, predložiť plnenie opatrení a harmonogram splácania
dlžnej sumy na spoločné zasadanie Predstavenstva a Dozornej rady SOPK v októbri 2009.
• Uznesenie č. 111/7/2009 – P SOPK schválilo novelizáciu Štatútu RS SOPK, novelizáciu Rokovacieho poriadku RS SOPK a novelizáciu
Pravidiel o trovách rozhodcovského konania RS SOPK s účinnosťou od 1. 7. 2009 a uložilo predsedovi SOPK oboznámiť s týmto uznese-
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ním Predsedníctvo RS SOPK a zabezpečiť zverejnenie novelizácie interných predpisov RS SOPK v Obchodnom vestníku.
• Uznesenie č. 112/7/2009 – P SOPK vzalo na vedomie Dokumenty SOPK – úplné znenie zákona o SOPK, novelizované Stanovy SOPK,
novelizovaný Rokovací poriadok SOPK, platný Volebný poriadok SOPK, Zásady hospodárenia SOPK a Výška členských príspevkov
SOPK, ktoré boli pre informáciu odovzdané členom predstavenstva.
• Uznesenie č. 113/7/2009 – P SOPK vzalo na vedomie námietku voči pripravovanej novele zákona č. 429/2008 Z. z. o podaní cenových návrhov obchodných spoločností a novele zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii, ktorú predložil p. Ing. Lapuník, ktorý bol informovaný, že uvedenú námietku v rámci pripomienkového konania predložil predseda SOPK listom č. 56/2009 – sekr. dňa 17. júna 2009 ministrovi hospodárstva SR.
• Uznesenie č. 114/7/2009 – P SOPK zvolalo spoločné zasadanie P a DR SOPK, ktoré sa bude konať v 2. dekáde októbra 2009 v regióne Prešovskej RK SOPK a uložilo generálnemu tajomníkovi a predsedovi Prešovskej RK SOPK organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadanie.
8. spoločné zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady SOPK (20. október 2009 na Štrbskom Plese). K jednotlivým bodom
boli prijaté nasledovné uznesenia:
• Uznesenie č. 117//2009 – Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK vzali na vedomie plnenie uznesení zo 7. zasadnutia Predstavenstva
SOPK, konaného dňa 23. júna 2009 v Piešťanoch a konštatovali ich plnenie s výnimkou uznesenia č. 102/7/2009 bod 2. týkajúceho
sa pracovného stretnutia predstaviteľov Sekcie obchodu a Agropotravinárskej sekcie k riešeniu východísk vo vzájomných vzťahoch medzi
prvovýrobcami, spracovateľmi a obchodníkmi, ktoré sa uskutoční v novom termíne.
• Uznesenie č. 118/8/2009 – P a DR SOPK vzali na vedomie predložený materiál Ekonomického výboru SOPK „Návrh východísk z krízy
a pre obnovenie ekonomického rastu na Slovensku“ a „Návrh stanoviska SOPK k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2010“. Prediskutovali aktuálnu hospodársku situáciu v SR a uložili predsedovi SOPK v spolupráci s Ing. Vaškovičom, CSc. upraviť v zmysle záverov z diskusie „Odporúčania SOPK k východiskám z krízy a pre obnovenie ekonomického rastu na Slovensku“, „Odporúčania...“ zaslať predsedovi vlády SR ako podklad pre stretnutie predsedu vlády SR s predstavenstvom a medializovať, konkretizovať nosné témy na rokovanie
s predsedom vlády SR, „Odporúčania...“ koordinovať aj s RÚZ a AZZZ SR. Ďalej predsedovi SOPK iniciovať pracovné stretnutie predstavenstva s predsedom vlády SR pracovné stretnutia predstavenstva s relevantnými parlamentnými politickými stranami k uvedenej problematike, JUDr. Grochovej v spolupráci s predsedom Rozhodcovského súdu SOPK pripraviť podklad a témy na pracovné stretnutie s predsedom Najvyššieho súdu SR p. Harabinom.
• Uznesenie č. 119/8/2009 – P a DR SOPK vzali na vedomie predloženú aktualizáciu plánu aktivít SOPK na rok 2009 a súhlasili s doplnením nových aktivít nad rámec schváleného plánu aktivít SOPK na október – december 2009.
• Uznesenie č. 120/8/2009 – P a DR SOPK vzali na vedomie plnenie rozpočtu SOPK za 1. polrok 2009 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 2009 a pripraviť návrh rozpočtu SOPK na rok 2010, v ktorom budú premietnuté úsporné a racionalizačné
opatrenia.
• Uznesenie č. 121/8/2009 – P a DR SOPK potvrdili prijatie 36 nových členov do SOPK, vrátane 5 mladých podnikateľov a uložili predsedovi SOPK zaslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena SOPK a zahrnúť ich do databázy členov.
• Uznesenie č. 122/8/2009 – P a DR SOPK schválili udelenie Čestného uznania SOPK pre Ing. Miroslava Lapuníka, SPP, a.s. Bratislava,
Ing. Viliam Krajčoviča, WESTAR, a.s. Bratislava, Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc., AGAS, a.s. Bratislava, Ing. Ľubomíra Lišku, UNIVOLT –
REMAT, s.r.o. Bratislava, Ing. Jaroslavu Macekovú, SLZ CHÉMIA, a. s. Hnúšťa, Považské cementárne, a.s. Ladce, písomne schválili udelenie Zlatej medaily SOPK pre Komoru zahraničného obchodu Bosny a Hercegoviny (Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina). Splnomocnili predsedu SOPK v spolupráci s Ing. Junasom, Ing. Dováľom a Ing. Paulenom odovzdať čestné uznania v termíne, mieste
a spôsobom dohodnutom s ocenenými osobami a spoločnosťou a predsedu SOPK odovzdať Zlatú medailu SOPK pri príležitosti 100. výročia založenia „Komory ZO Bosny a Hercegoviny“ dňa 30. 10. 2009.
• Uznesenie č. 123/8/2009 – P a DR SOPK schválili úlohy vyplývajúce zo zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a ďalšej platnej legislatívy v rámci pôsobnosti SOPK v odbornom vzdelávaní a odporúčania Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania a Výboru SOPK pre vzdelávanie uvedené v predloženom materiáli. Uložili predsedovi SOPK, predsedom RK SOPK a členom
Výboru SOPK pre vzdelávanie zabezpečiť úlohy vyplývajúce z citovaného materiálu.
• Uznesenie č. 124/8/2009 – P a DR SOPK vzali na vedomie návrh na spôsob zabezpečenia plnenia úloh zrušenej Lučeneckej RK SOPK
v rámci Banskobystrickej RK SOPK, uložili Ing. Bočkayovi a Ing. Dováľovi zabezpečiť všetky úlohy súvisiace so začlenením Lučeneckej RK
SOPK do Banskobystrickej RK SOPK k 31. 12. 2009 a odporučili Ing. Bočkayovi stretnutie s primátorom Lučenca.
• Uznesenie č. 125/8/2009 – P a DR SOPK vzali na vedomie vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému SOPK za 1. polrok 2009
a uložili generálnemu tajomníkovi SOPK doplniť predložený materiál o výsledky kontrol a o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a zaslať ho všetkým členom predstavenstva a dozornej rady.
• Uznesenie č. 126/8/2009 – P a DR SOPK vzali na vedomie informáciu o plnení opatrení DR SOPK k záverom kontroly hospodárenia
Košickej RK SOPK a harmonogram splácania dlžnej sumy a uložili predsedovi Košickej RK SOPK Ing. Chlebovi, CSc. doplniť informáciu
o plnenie opatrení DR SOPK k záverom kontroly a predložiť ju predsedovi SOPK a všetkým členom Dozornej rady SOPK do 31. októbra 2009 a zabezpečiť splatenie dlžnej sumy.
• Uznesenie č. 127/8/2009 – P a DR SOPK zvolali 9. zasadnutie Predstavenstva SOPK v 1. dekáde februára 2010 v regióne Banskobystrickej RK SOPK a 10. zasadanie v júni 2010 v regióne Košickej RK SOPK. Uložili generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedom Bansko-
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bystrickej a Košickej RK SOPK organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie predstavenstva v stanovených termínoch. Po ukončení
rokovania bola členom Predstavenstva a Dozornej rady SOPK predstaviteľmi spoločnosti BHP - Best Hotel Properties, a.s. a spoločnosti TMR - Tatry Mountains Resorts, a.s. pp. Branislavom Bábikom a Bohuslavom Hlavatým prezentovaná hotelová sieť a lyžiarske a turistické strediská Vysokých a Nízkych Tatier, vrátane pripravovaných investičných aktivít.
Uznesenia Predstavenstva SOPK schválené písomným hlasovaním:
• Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 100/PH/2009 z 20. februára 200 – Predstavenstvo SOPK schválilo návrh na vymenovanie Ing. Ladislava Dobrodenku, CSc. do Komisie na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych Vyznamenaní za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru a uložilo predsedovi SOPK predložiť návrh na vymenovanie člena komisie za SOPK Kancelárii prezidenta SR.
• Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 101/PH/2009 z 20. februára 2009 - Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Čestného uznania
SOPK pre Ing. Imricha Alaxu, manažéra pre verejný a obchodný styk spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. a splnomocnilo predsedu
SOPK v spolupráci s predsedníčkou Nitrianskej RK SOPK Jarmilou Župíkovou odovzdať Čestné uznanie SOPK v termíne, mieste a spôsobom dohodnutom s oceneným.
• Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 115/PH/2009 z 12. júna 2009 - Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Čestného uznania SOPK
pre Ing. Milana Cagalu, prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR a splnomocnilo predsedu SOPK odovzdať ocenenie dňa 22. júna
2009 pred zasadaním Predstavenstva SOPK v Grand hoteli Sergijo v Piešťanoch.
• Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 116/PH/2009 z 23. júla 2009 - Predstavenstvo SOPK schválilo návrh na menovanie Ing. Igora Lichnovského za predsedu Sekcie bánk a poisťovní SOPK a uložilo predsedovi SOPK odovzdať menovací dekrét menovanému a o menovaní
informovať všetkých členov Sekcie bánk a poisťovní SOPK.Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 128/PH/2009 z 10. decembra 2009 Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Čestného uznania SOPK pre Hotel Lux v Banskej Bystrici a splnomocnilo predsedu SOPK odovzdať ocenenie pri príležitosti 40. výročia od otvorenia hotela dňa 10. 2. 2010.

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 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 2009.
V marci 2009 DR SOPK v Bratislave posúdila materiály, ktoré sa v súlade so zákonom a stanovami SOPK predkladali na schválenie Zhromaždeniu delegátov SOPK, a to výročnú správu SOPK za rok 2008, plnenie rozpočtu SOPK za rok 2008, ročnú účtovnú závierku za rok
2008 a správu audítora, návrh plánu aktivít SOPK na rok 2009, návrh rozpočtu SOPK a regionálnych komôr na rok 2009, správu DR SOPK
k hospodáreniu a vyrovnaniu výsledku hospodárenia za rok 2008. Ďalej vzala na vedomie vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému za
rok 2008, návrh plánu vnútorných kontrol na rok 2009 a výsledky kontrol hospodárenia v Košickej a Žilinskej RK SOPK a v Úrade SOPK.
V októbri 2009 na 8. spoločnom zasadaní predstavenstva a dozornej rady boli posúdené spoločné materiály a z pohľadu dozornej rady najmä vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému SOPK za I. polrok 2009 a informácia o plnení opatrení DR na odstránenie zistených nedostatkov k záverom kontroly Košickej RK SOPK.

činnos výborov pri sopk
V uplynulom roku pri SOPK pôsobilo sedem odborných poradných orgánov. Ekonomický výbor, Zahraničnoobchodný výbor, Výbor pre
priemysel, Výbor pre právnu infraštruktúru podnikania, Výbor pre digitalizáciu, Výbor pre inovácie a euro fondy a Výbor pre vzdelávanie, ktorý
bol zriadený na júnovom zasadaní Predstavenstva SOPK.
Činnosť výborov sa orientovala na posúdenie zásadných koncepčných materiálov, ako aj legislatívno-právnych noriem a úprav, ktoré by v dlhodobom horizonte mali ovplyvňovať vývoj ekonomiky a podnikateľského prostredia. Návrhy na riešenie problémov sa premietali do pripomienok a stanovísk k materiálom vypracúvaným štátnymi orgánmi tak, aby tieto z pozície predstaviteľov podnikateľských subjektov a odborníkov
teoretickej sféry mohli byť ovplyvnené už v etape ich prípravy. V odôvodnených prípadoch výbory formulovali závery s návrhmi riešení a východísk pre volené orgány komory, ktoré boli zasielané vedúcim činiteľom 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.
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ekonomický výbor sopk
Predsedom Ekonomického výboru SOPK je Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., funkciu tajomníka výboru vykonáva Ing. Ján Vlčko. Ekonomický
výbor SOPK má 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 2009 výbor zasadal päťkrát.
• Na 10. zasadnutí (22. 1. 2009) prerokovali členovia výboru aktuálnu hospodársku situáciu SR a vypracovali „Odporúčania SOPK na
zmiernenie dopadov svetovej ekonomickej krízy na ekonomiku SR“, ktoré boli predložené na rokovanie Predstavenstva SOPK. Schválili podklady do publikácie „Prognóza vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR z pohľadu podnikateľov v roku 2009“ vrátane vyhodnotenia ekonomického prieskumu a schválili plán činnosti výboru na rok 2009.
• 11. zasadnutie výboru (26.3. 2009) bolo venované diskusii k aktuálnej hospodárskej situácii SR a k vypracovaniu nasledovných materiálov: výsledky prieskumu SOPK k dopadu svetovej hospodárskej krízy na podnikateľský sektor • návrh systémových projektov na obnovenie domáceho dopytu a vyžitie produkčných kapacít, ktorý bol predložený na rokovanie vlády SR v apríli 2009 • návrh odporúčaní na
zmiernenie dopadov svetovej hospodárskej krízy na ekonomiku SR, ktorý bol predložený na zasadanie Zhromaždenia delegátov SOPK
v apríli 2009 a na rokovanie Rady vlády SR pre hospodársku krízu.
• Na 12. zasadnutí výboru (16. 6. 2009) boli prerokované a vypracované nasledovné materiály pre rokovanie Predstavenstva SOPK: „Návrh opatrení SOPK zameraných na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor“, Výsledky 3. – júnového prieskumu
SOPK k dopadom hospodárskej krízy, Očakávaný vývoj ekonomiky SR do konca roka 2009 – prieskum Ifo Institute for Economic Research, stanoviská k novele zákona o dani z príjmov a k návrhu zákona o službách na vnútornom trhu.
• Na 13. zasadaní (22. 9 2009 a 7. 10 2009) boli prerokované a vypracované nasledovné materiály: Vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2009 a očakávaný vývoj v ďalšom období, Názor na vnútorné a vonkajšie faktory a východiská z krízy na Slovensku, predbežné
výsledky ekonomického prieskumu SOPK, stanoviská výboru k poslaneckému návrhu novely zákona o cenách, k návrhu zákona o odpadoch, k návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní, k návrhu zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu a k návrhu novely
Zákonníka práce. Dopracovaný bol materiál na spoločné rokovanie Predstavenstva a Dozornej rady SOPK Návrh odporúčaní SOPK k východiskám z krízy a pre obnovenie ekonomického rastu na Slovensku.
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.
Členovia ekonomického výboru realizovali v priebehu roka tri prieskumy k dopadu hospodárskej krízy na podnikateľský sektor a zabezpečili vyhodnotenie ekonomického prieskumu SOPK v roku 2009 a očakávania podnikateľskej sféry k vývoju ekonomiky a podnikateľského prostredia v roku 2010, ako podklad do publikácie Prognóza vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR v roku 2010 z pohľadu podnikov a ku konferencii SOPK dňa 28. januára 2010.

zahranično-obchodný výbor
Pracoval v rozšírenom zložení - pribudli zástupcovia dvoch nových členských organizácií. Predsedom výboru je i naďalej Ing. Július Kostolný, podpredseda SOPK, GR Martimexu Holding, a. s. Martin. Výbor na svojom zasadnutí prerokoval a zaujal stanovisko k nasledujúcim tematickým okruhom: rozboru ukazovateľov ZO SR 2009 • vyhodnoteniu účinnosti vplyvu proexportnej politiky vlády SR na roky 2007 – 2013
na exportnú výkonnosť Slovenskej republiky • aktuálnym otázkam zahraničného obchodu SR z pohľadu členov výboru a výhľadové tendencie na rok 2010.
Výsledky zahraničného obchodu sú charakterizované v čase hospodárskej recesie 2009 znížením vývozu vzhľadom na nižší dopyt u našich najväčších odberateľov, ale na druhej strane aj znížením dovozu a to ešte vo väčšej dynamike ako pri vývoze. Tieto dve hlavné tendencie
mali pozitívny vplyv na celkové saldo zahraničného obchodu. Výbor konštatoval, že na znížení dovozov malo najväčší vplyv zníženie investičných dovozov ako dôsledok nižšej ochoty investorov v čase finančnej krízy a v podstate aj krízy z nadvýroby investovať do rozširovania alebo
budovania nových výrobných materiálových kapacít.
Pri rozbore teritoriálnej štruktúry ZO sa konštatovala vysoká závislosť od partnerov v EÚ – až 86 % vývozu smeruje na spoločný trh, čo je na
druhej strane zákonité, lebo v rámci jednotného trhu neexistujú v rámci EÚ žiadne prekážky voľnému pohybu tovaru. Ostatné teritoriálne toky
súvisia najmä v dovoze s teritoriálnym pôvodom veľkých investorov (príkladom je Kórea), všeobecne potom s teritóriami, s ktorými sú v rámci
spoločnej obchodnej politiky podpísané dohody o voľnom obchode.
Vyhodnotenie účinnosti proexportnej politiky vlády nevyznelo priaznivo, pričom boli konštatované dve zásadné okolnosti brániace uplatneniu proexportnej politiky: 1. financie a 2. kontinuita. Prvá okolnosť znamená, že v čase napätého štátneho rozpočtu vláda nevyčlenila na podporu dodatočné prostriedky oproti minulým obdobiam. Druhá okolnosť znamená nedostatok personálnej kontinuity, teda časté striedanie
personálu na príslušných orgánoch a pozíciách a vo viacerých prípadoch stranícke, namiesto odborných nominácií pracovníkov. V tejto súvislosti sa navrhuje prehodnotenie siete obchodno-ekonomických oddelení pri zastupiteľských úradoch v zahraničí, najmä ich postupné uzatváranie v krajinách EÚ a otváranie alebo posilňovanie v krajinách perspektívnych trhov z hľadiska zamerania nášho vývozu. Navrhuje sa i prehodnotenie charakteru a pôsobnosti agentúry SARIO.
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výbor pre priemysel

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, sa z dôvodu personálnych zmien v roku 2009 zišiel len raz.
Členovia výboru na svojom zasadnutí identifikovali oblasti, v ktorých by výbor mohol byť prínosom pre podnikateľov. Ide najmä o oblasť 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. Musíme konštatovať veľmi malý záujem členov SOPK o účasť a aktívnu prácu v tomto výbore.

výbor pre právnu infraštruktúru podnikania
Výbor sa aktívne podieľal na príprave a rozpracovaní podkladov k stanoviskám komory najmä v oblasti novelizácie obchodného zákonníka, o konkurze a reštrukturalizácií, občianskeho zákonníka. Podporoval zámery komory na urýchlenie zabezpečenia vymáhateľnosti práva v
obchodnoprávnych vzťahoch aj participáciou na definovaní prekážok vymáhateľnosti práva pre účely podkladov a výstupov komory a znižovaní administratívnej náročnosti podnikania. Taktiež podporoval vytváranie poradných legislatívnych výborov pri regionálnych komorách. Konštatoval potrebu dosiahnutia dynamickej stability právneho prostredia podnikania a akceptovania vyššej účasti podnikateľskej sféry pri príprave relevantných právnych noriem.

výbor pre digitalizáciu
Koordinoval vzťahy zainteresovaných subjektov pre oblasť digitalizácie a informatizácie spoločnosti. Taktiež pripravoval stanoviská k tejto
problematike z hľadiska ich aplikácie pri digitalizácii a informatizácii spoločnosti a podnikateľského prostredia.

výbor pre inovácie a eurofondy
Aktívnu činnosť výbor vykonáva od januára 2008. Aj v priebehu roka 2009 sa jeho členovia stretli, aby prerokovali vyhodnotenie projektov
za rok 2008, diskutovali o pokračovaní iniciatívy JEREMIE pre roky 2007-2013, zaoberali sa pripomienkami k návrhu Zákona o podporiteľných zdrojoch energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla, ďalej špecializáciou expertov delegovaných v jednotlivých komisiách, informovali o aktuálnych výzvach a dokumentoch, zhodnotili realizované projekty a v neposlednom rade sa venovali plánu aktivít výboru.

výbor pre vzdelávanie:
V roku 2009, v ktorom výbor vznikol, zriadil sektorové rady v študijných odboroch, kde má SOPK gesciu a predložil personálne a lokalizačné návrhy na sektorové rady. Ďalej pomocou regionálnych komôr iniciatívne kontaktoval predstaviteľov samosprávnych krajov a navrhol personálne obsadenie do krajských rád.

Účas sopk v medzinárodných štruktúrach
Pri organizovaní vlastných aktivít smerujúcich k zlepšovaniu stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa komora angažovala aj v medzinárodných štruktúrach. Ide o tieto aktivity:

medzinárodná obchodná komora (paríž)
V súlade so stanovami Medzinárodnej obchodnej komory Slovensko (MOK SR) sa 28. mája uskutočnilo zasadnutie Rady Národného výboru MOK SR (za rok 2009 eviduje členská základňa NV MOK SR 18 členov), pričom boli schválené správy o činnosti, hospodárení, plán
činnosti na rok 2010 a rozpočet. International Chamber of Commerce (ICC) pravidelne informuje NV MOK SR o podujatiach, ktoré sa konajú v rámci jej kompetencií a priebežne distribuujú členským organizáciám.
Kľúčového Valného zhromaždenia ICC spojeného so 6. Svetovým komorovým kongresom v Kuala Lumpur, v Malajzii sa spolu s predsedom zúčastnil aj novo kooptovaný člen NV MOK SR – p. Karoly Hodossy za spoločnosť Evergreen Consulting. Tohtoročný kongres sa zaoberal problematikou dopadov globálnej krízy ako aj identifikovaním problémov a následných krokov na stabilizáciu finančných trhov. SOPK
má v rámci ICC silnú a výraznú pozíciu. Predseda SOPK je šiestym rokom zastúpený v svetových štruktúrach ICC. V októbri 2009 bol zvolený za I. podpredsedu WCF, o dva roky bude zastupovať funkciu predsedu Svetovej komorovej federácie.

eurochambres (Brusel)
Slovenská obchodná a priemyselná komora aktívne vystupovala v Európskom združení obchodných komôr Eurochambres. Prostredníctvom svojho predsedu Petra Mihóka, zastupovala záujmy slovenskej podnikateľskej verejnosti na jej zasadnutiach. Vyjadrovala sa k predlo-
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ženým 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.

hospodársky a sociálny výbor
Základným poslaním Hospodárskeho a sociálneho výboru SR je prispievať k prehlbovaniu 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 aktívne práce výboru zúčastňovali predseda SOPK Peter Mihók vo funkcii podpredsedu výboru, generálny tajomník SOPK Martin Hrivík na Valnom zhromaždení výboru a Ján Lipiansky vo funkcii tajomníka výboru.
V hodnotenom období sa členovia Výboru stretli na valnom zhromaždení 5.októbra a sústredili sa na dopady hospodárskej krízy na jednotlivé členské organizácie HSV SR. Na výročnom valnom zhromaždení 10.decembra bolo prijaté zameranie činnosti v roku 2010. Predmetom
rokovania boli aj otázky ďalšieho rozširovania členskej základne, s cieľom zvyšovať reprezentatívnosť a akčnosť jeho orgánov. Rokovania prebiehajú so Združením miest a obcí Slovenska a Jednoty dôchodcov Slovenska.
Hospodársky a sociálny výbor SR je inštitúciou, ktorá ešte nie je vo verejnosti príliš známa ako reprezentant občianskej spoločnosti, a preto
bola využitá každá príležitosť na jeho zviditeľňovanie. Činnosť výboru bola orientovaná predovšetkým na plnenie jednotlivých bodov z Memoranda o spolupráci medzi Hospodárskym a sociálnym výborom SR a Vládou SR, podpísaného 25.marca 2008. V tomto rámci sa 1. decembra uskutočnilo rokovanie s podpredsedom vlády – koordinátorom Vlády SR vo vzťahu k HSV SR Dušanom Čaplovičom.
Výbor tiež intenzívne spolupracoval s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom v Bruseli. Naši zástupcovia sa aktívne zúčastňovali práce v európskom pléne, grémiu i jednotlivých odborných sekciách. Stanoviská k rozhodujúcim témam boli k dispozícii členom HSV SR.
Zástupcovia Výboru sa aktívne zúčastnili bruselského podujatia v Soproni (7. – 8. októbra) – medzinárodné Fórum o úlohách občianskej spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pre členov HSV SR sa 14.októbra uskutočnil Workshop na tému Prekonávanie rodových stereotypov – za účasti podnikateľov i zástupcov subjektov organizovanej občianskej spoločnosti.

spolupráca so zahraničnými opk
V oblasti zmluvných vzťahov medzi SOPK a zahraničnými OPK je evidovaných 89 (zatiaľ posledná medzi SOPK a Jordánskou obchodnou
komorou - jún 2009), ďalej evidujeme ďalších 13 dohôd s príslušnými hospodárskymi výbormi daných krajín. Jednotlivé regionálne komory
SOPK vykazujú celkom 123 uzatvorených dohôd o spolupráci so zahraničnými OPK.
regionálna komora

počet dohôd

Banská Bystrica

14

Bratislava

22

Košice

11

Lučenec

3

Nitra

16

Prešov

17

trenčín

14

Trnava

8

Žilina

18

spolu

123

Na veľmi dobrej úrovni udržuje pracovné kontakty s partnerskými obchodnými komorami v zahraničí. Sú to najmä komory v Luxembursku, Grécku,
Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Nemecku a Rakúsku. Mimo EÚ sa spolupráca s partnerskými komorami vždy prirodzene aktivizuje pri príprave obchodných misií a ekonomických/obchodných fór u nás alebo v partnerskej
krajine. Týmto spôsobom vyvrcholila spolupráca najmä so Srbskou hospodárskou komorou a to hneď dvakrát pri príprave fóra v Bratislave v septembri
a v Belehrade v decembri 2009. S Vietnamskou OPK sme spolupracovali pri
príprave fóra v Bratislave pre početnú vietnamskú a slovenskú obchodnú delegáciu. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Jordánskou obchodnou komorou bola podpísaná na obchodnom Slovensko-jordánskom obchodnom fóre
v júni 2009 v Bratislave.

Iné formy spolupráce – Čínsky nový rok – na základe ponuky vládnej agentúry Hong Kong Economic and Trade Office v Berlíne sme
organizovali 13. februára 2009 recepciu pri príležitosti čínskeho nového roka. Pozvanie prijalo a zúčastnilo sa vyše 120 zástupcov zo strany
štátnych orgánov, bankovej a podnikateľskej sféry, ako aj mimovládnych organizácií. Hongkonský partner si vybral SOPK ako domáceho organizátora už po druhýkrát vzhľadom na svoju spokojnosť s našimi službami. Pre SOPK je to predovšetkým imidžová záležitosť, ktorá taktiež
napomáha udržiavať prestíž našej komory pred domácim publikom.
Seminár – dňa 19. 3. 2009 sme s naším partnerom Hong Kong Trade Development Council spoluorganizovali seminár o Hong Kongu
ako spoľahlivom partnerovi pre podnikanie v Číne pre potenciálnych, ale už aj zabehaných slovenských záujemcov o obchodovanie a podnikanie v Číne. Seminára sa zúčastnilo vyše 40 slovenských podnikateľských subjektov.

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 formou konzultácií, resp. poradenstva, či už osobne v našej kancelárii, resp. 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.
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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).

zmiešané hospodárske výbory
SOPK obhospodaruje desať zmiešaných hospodárskych výborov, z toho tri sú v rámci spoločného trhu EÚ (s Českom, Portugalskom
a Rumunskom) a mimo tento priestor ide o sedem zmiešaných hospodárskych výborov – menovite:
• Slovensko-ukrajinská spoločná rada – jej zasadnutie bolo plánované na jeseň na Ukrajine, avšak v dôsledku epidemiologickej situácie u
východných susedov sa neuskutočnilo;
• Slovensko-turecký hospodársky výbor – jeho zasadnutie sa uskutočnilo v rámci Slovensko-tureckého ekonomického seminára v novembri 2009 v Bratislave;
• Slovensko-tchajvanský hospodársky výbor uskutočnil už svoje 11. zasadnutie v roku 2009 v Bratislave;
• Slovensko-indický hospodársky výbor – slovenská časť výboru má od roku 2007 nového predsedu;
• Slovensko-srbský hospodársky výbor – síce v r. 2009 formálne nezasadal, avšak jeho členovia sa zúčastnili dvoch akcií: – ekonomického fóra v Bratislave v septembri pri príležitosti návštevy srbského predsedu vlády v SR a obchodnej misie a ekonomického fóra v Belehrade v decembri pri príležitosti návštevy prezidenta SR v Srbsku;
• Slovensko-iránsky hospodársky výbor nie je za súčasnej politickej situácie okolo Iránu aktivovaný;
• Slovensko-kórejský hospodársky výbor rozvíja svoju činnosť v rámci Žilinskej RK SOPK. Nutné je však poznamenať, že nie je vytvorený
jeho náprotivok na kórejskej strane.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe výročnej správy.

členská základ a
Činnosť členskej základne bola v roku
príslušná štruktúra sopk
počet členov
z toho *mp
2009 zameraná na organizovanie odÚrad
25
0
borných seminárov, obchodných misií a
Banská
Bystrica
91
4
stretnutí s predstaviteľmi hospodárskeBratislava
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10
ho života. Regionálne komory uskutočKošice
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1
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65
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3
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1
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234
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nikateľskej sféry a monitorovanie novovzniknutých firiem za účelom propagácie
1208
43
spolu
činnosti komory, ponuky jej služieb, vzájomnej spolupráce, ako aj členstva v SOPK. Regionálne komory zorganizovali stretnutia s mladými podnikateľmi, resp. záujemcami o podnikanie z radov vysokoškolákov. Zrealizoval sa nový projekt pre ženy podnikateľky a manažérky, ktorý vytvorí širokospektrálny priestor pre intenzívne fungovanie platformy v medzinárodnom kontexte.

platformy v sopk
Žena v podnikaní – v roku 2009 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 30. novembra 2009 a
veľkú pozornosť mu venovali elektronické aj printové média.
V rámci rozvoja vzťahov medzi slovenskými a talianskymi podnikateľkami sa v apríli t. r. uskutočnilo pracovné stretnutie s delegáciou žien z
regiónu Friuli, Taliansko.
Mladý podnikateľ – SOPK sa aj v roku 2009 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
V priebehu roka bolo poskytnutých viac ako 22 200 služieb v hodnote 1,053 mil. eur pre cca 3900 podnikateľských subjektov. Niektoré
služby komora poskytuje členom bezplatne, resp. so zľavou. Naďalej sa realizuje tzv. „Balíček služieb“, v rámci ktorého sa 39 členovia zapojili do tejto aktivity a poskytujú zľavy zo služieb, prípadne i z vlastnej produkcie iným členom komory.

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 206 stanovísk a pripomienok ku koncepčným materiálom a právnym normám na rôznej úrovni a v rôznej šírke v závislosti od času potrebného na ich spracovanie. Ďalej pracovníci komory poskytli 413 poradenských a konzultačných služieb podnikateľským subjektom (z toho bolo 81 konzultácií pre nečlenov a osobám zo zahraničia).
Legislatíva, direktívy EÚ – v roku 2009 sa sledovali 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. Predmetom záujmu bola najmä Smernica o službách, Smernica o oneskorených platbách a Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).

Legislatíva SR – operatívne sa zabezpečovali pripomienky a odborné stanoviská k predloženým návrhom právnych predpisov a koncepciám rozvoja ekonomiky a zamestnanosti. Bolo vypracovaných viac ako 206 stanovísk a pripomienok týkajúcich sa regulácie cien v plynárenstve, v elektroenergetike, preukazovania predpokladov na podnikanie v energetike, návrhu zákona o energetike, novelizácie obchodného
zákonníka, zákona o konkurze a reštrukturalizácií, občianskeho zákonníka, zákonníka práce, o platobných službách, o bankách, daňových
predpisov, poštových službách, o archívoch a registratúrach, o celoživotnom vzdelávaní, vyhláška o stredných školách a o zozname študijných odborov, návrh zákona o turizme, atď.
V rámci pripomienkového konania sa prihliadalo na podnety podnikateľskej verejnosti ako aj poznatky pracovníkov komory. Stanoviská a
pripomienky boli uplatňované aj prostredníctvom zástupcov Výboru pre právnu infraštruktúru podnikania, sekcií a príslušných pracovníkov komory v rámci legislatívneho procesu v kontexte vnútorného trhu Európskej únie. Účasť zástupcov SOPK v odborných pracovných skupinách
vytvoril kvalifikovaný spôsob realizácie podpory a ochrany oprávnených záujmov širšej podnikateľskej verejnosti.
Podnikateľská verejnosť bola priebežne informovaná o právnych podmienkach podnikania najmä prostredníctvom komorou organizovaných odborných seminárov, komorového časopisu, na web stránke SOPK ako aj formou účasti pracovníkov komory na rokovaniach odborných sekcii. Okrem externých právnych noriem boli priebežne posudzované materiáli týkajúce sa vnútorného chodu komory.

poradenská a konzultačná činnos
V právnej oblasti bolo v rámci Úradu SOPK poskytnutých 35 informatívnych služieb. Prevládali otázky z obchodno-záväzkových vzťahoch,
vymáhateľnosti plnenia záväzkov, náhrady škody a formy interpretácie zmluvnej pokuty, premlčanie práva, návrhy na riešenie sporov. Dôležité bolo aj riešenie otázok týkajúcich sa pracovne právneho zákonodarstva a posudzovania zhody výrobkov.
Poradenstvo a konzultácie podnikateľom boli zamerané na oblasť osvedčovania udalostí vis-major, čo súviselo s plynovou krízou v januári
a februári 2009. Tieto dopyty na osvedčovanie udalostí vyvrcholili v prvom polroku 2009. Preto bola vydaná aktualizovaná informácia o zásadách overovania udalostí vis major a náležitostiach žiadosti, ktorá bola zaslaná regionálnym komorám a tiež publikovaná na webovej stránke
SOPK už 19. 1. 2009 pre verejnosť.
Ako ďalší aktuálny okruh boli konzultované otázky určovania a osvedčovania pôvodu tovaru v extra- ale aj intrakomunitárnom obchode. Ťažiskom boli informácie o postupoch a dokladoch potrebných pre vydávanie najmä dlhodobého osvedčenia preferenčného pôvodu – tzv. LTSupplier Declaration. Tieto informácie boli žiadané jednak od RK SOPK, ale aj z podnikovej sféry. Colnej problematiky sa týkala tretia skupina
dopytov od podnikateľov, a to tak na podmienky dovozu do EÚ ( napr. textil, mrazená hydina, ale aj strojárske polotovary z Číny s finalizáciou
na území SR pre ďalší vývoz do RF a pod.), ako aj regulácia vývozu a prístupu na trhy v Brazílii, Chile, Rusku a Ukrajine.
V rámci verifikačného procesu osvedčení o pôvode vydaných SOPK boli riešené dve sporné osvedčenia pôvodu, kde bol nedostatočne preukázaný pôvod deklarovaný v Osvedčení (vydané KE-RK SOPK na Ukrajinu, resp. BA-RK SOPK do Bulharska). Dopyty smerovali aj
k uplatňovaniu INCOTERMS 2000 v praxi a vyskytli sa aj viaceré dopyty týkajúce sa posudzovania zhody a vyhlásenia o zhode (CE značka),
resp. otázky týkajúce sa nebezpečných výrobkov a ochrany spotrebiteľa (na základe zistení kontroly SOI).
Osobitnú skupinu tvorili otázky riešenia sporov so zahraničnými partnermi, kde sme pomohli slovenskej firme získať z RF skutočné doklady
(faktúry) za služby OPK RF za vydanie osvedčení a expertízu pôvodu, ktoré údaje zahraničný partner výrazne nadsadil a požadoval od slovenskej spoločnosti refundáciu neoprávnených nákladov za ich vystavenie. Ojedinelou bola požiadavka na preverenie potenciálneho obchodného partnera z Beninu, Afrika, pre slovenského výrobcu a exportéra, kde sme odhalili podvod nigérijského typu.
Celkove bolo evidovaných 52 dopytov (viac ako 0,5 hod konzultácie), z ktorých bolo cca 17 % osobných konzultácií a 50 % cez internet. Cca 33 % konzultácií malo písomnú formu stanoviska k danému problému. Platených bolo 10 konzultácií za úhrnnú sumu (bez DPH)
1 401,28 €. Z poradenstva bolo 8 konzultácií pre členov SOPK a 14 pre nečlenské organizácie, ostatné konzultácie boli pre RK SOPK, štátne inštitúcie alebo zahraničné subjekty, vrátane zahraničných OPK (RF, Thajsko, DE ap.).
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overovanie obchodných dokladov

V roku 2009 overila SOPK dovedna 18.468 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. Oproti minulému roku je celkový počet overených dokladov nižší o 6817 jednotiek. Vývoj za posledné roky bol nasledujúci:

rok

počet ks

2005

22 973

2006

20 484

2007

22 369

2008

25 285

2009

18 468

tabu ka: preh ad o vydaných certiikátov o pôvode tovaru a overených obchodných dokladov sopk – rok 2009
organizačná zložka

počet dokladov

Úrad sopk

226

Banská Bystrica

1905

Bratislava

1796

košice

2660

Lučenec

1050

nitra

1722

prešov

2398

trenčín

3074

trnava

1166

Žilina

2471

spolu:

18 468

Požiadavky na zabezpečovanie konzulárnych legalizácií ako jednej zo služieb
SOPK, sa postupne znižujú, a sú zo strany vývozcov veľmi sporadické. V roku 2009
boli požiadavky iba na tri takéto služby. 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 sa postupne
nahrádza 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.

činnos v oblasti ata systému
V roku 2009 bola činnosť zameraná na metodické riadenie systému ATA karnetov – vystavujúce RK SOPK a tiež koordinačnú činnosť, ako
národného záručného združenia (NGO) v rámci Medzinárodného záručného reťazca WATAC pri WCF/ ICC.
Začiatkom roka bol aktualizovaný zoznam členov ATA systému a tiež inovovaná informácia o karneroch ATA na webovej stránke SOPK. Ťažisko práce v oblasti spravovania ATA systému v SR bolo najmä v riešení prípadov operatívnych ťažkostí slovenských držiteľov karnetov pri tranzite a dovoze tovaru do členských krajín systému ATA. V priebehu roka sme riešili 9 naliehavých prípadov so zahraničnými NGO a ich colnými
správami pri dočasnom dovoze tovaru na slovenské karnety ATA, išlo najmä o Chorvátsko, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajinu a Rusko.
Problémy slovenských držiteľov karnetov boli spôsobené najmä skracovaním termínu spätného vývozu na 1 mesiac zo strany zahraničných
colných správ, hoci karnety boli vydané na 12 mesiacov (fy ENERGYCON, Rožňava – Srbsko; resp. SES Tlmače – Švajčiarsko – neakceptácia karnetu na výkon povolania), resp. rôzne obštrukcie najmä ukrajinských colných orgánov pri vstupe na územie Ukrajiny (aj pri tranzite do
RF), ktoré spôsobili až 6 hodinovú kusovú prebierku tovaru na karnet ATA ukrajinskými colníkmi, a to aj po intervencii Ukrajinskej OPK. Problémy s karnetmi na výkon povolania do Srbska ale i Švajčiarska sa riešili viac ako 6 týždňov, ale nakoniec boli lehoty predĺžené a karnety akceptované na uvedený účel po intervencií SOPK a zahraničných NGO v krajine určenia.
V rámci práce na projekte Slovak Aid: č. SAMRS/2008/03/31, ktorého partnermi sú Trenčianska a Nitrianska RK SOPK resp. Zakarpatská OPK, bola pripravená inovácia publikácie o systéme ATA, prezentácia o výhodách karnetu ATA pre podnikateľov na Ukrajine, ktoré budú
využité aj na Slovensku. Ďalej bolo vypracované zadanie na projekt elektronického portálu SOPK pre e-Osvedčenia pôvodu a vypĺňania e-karnetu ATA (cez internet) a predložené na zaradenie do OP IS na rok 2010 na MF SR.
V priebehu roka sa venovalo úsilie doriešeniu otvorených prípadov starých (r. 2004, 2005) reklamácií karnetov ATA , ktoré ostali otvorené
na CÚ SR (Žilina, Bratislava, Košice) a kde SOPK bola neprávom evidovaná ako dlžník na cle v systéme CS SR. V spolupráci s CR SR bola
väčšina prípadov doriešená spôsobom preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Na oplátku sme pomohli CR SR získať potvrdenie o ukončení vnútorného tranzitu EU pri šiestich zahraničných karnetoch, vydaných v členských štátoch EU, ktoré pri spätnom dovoze do
EU (SR) boli prepustené do tranzitu namiesto do voľného obehu colnými orgánmi SR na UA-SK hranici . Z hľadiska využívania karnetov ATA
slovenskými podnikateľmi, je vidieť určité oživenie po vstupe Ukrajiny do systému, ako aj smerom na RF s dopravou cez Ukrajinu.
SOPK sa nezúčastnila ani jedného riadneho zasadnutia WATAC, čo má nepriaznivý vplyv na vybavovanie reklamačnej agendy karnetov ATA
a implementáciu nových metód spolupráce medzinárodného záručného reťazca pre karnety ATA. Naliehavým problémom je vyriešenie elektronizácie systému karnetov ATA a osvedčenie pôvodu v SOPK v čo najkratšom čase v súlade s programom EÚ e-Customs a prechodom colnej deklarácie len na elektronické podávanie colných vyhlásení od 1. 7. 2009.
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako vystavujúca a záručná organizácia vydala v roku 2009 celkovo 207 karnetov ATA. Oproti roku 2008 bolo vydaných o 149 ATA karnetov menej. Medzi hlavné skupiny tovarov, na ktoré sa ATA karnety najviac využívali, boli ako aj po
minulé roky najmä obchodné vzorky, tovar na výstavy, elektronické a meracie zariadenia, zariadenia na výkon povolania.
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tabu ka: Údaje o ata karnetoch vydaných sopk a o počte reklamácií slovenských ata karnetov za rok 2009
rk sopk

počet vydaných ata karnetov v r. 2009

počet reklamácií

Banská Bystrica

22

–

Bratislava

97

6

košice

17

–

Lučenec

0

-

nitra

19

1

prešov

13

1

trenčín

9

–

trnava

10

–

Žilina

20

–

spolu

207

8

Slovenská obchodná a priemyselná komora, ako záručná asociácia za slovenské ATA karnety, v roku 2009 riešila celkovo osem nových
reklamácií slovenských ATA karnetov. Z toho päť reklamácií bolo v danom roku ukončených. Bez úhrady dovozných colných dávok boli
ukončené dve reklamácie a v troch prípadoch SOPK požadované platby za porušenie Dohovoru o karnetoch ATA uhradila. Z roku 2008 boli
na riešenie v r. 2009 prenesené reklamácie troch slovenských karnetov, z toho ani v jednom prípade sa neplatili colné dávky do zahraničia.
Reklamačné konanie zo strany slovenských colných úradov voči zahraničným ATA karnetom bolo začaté v roku 2009 v troch prípadoch
a všetky tri sa aj ukončili bez nároku na úhradu colného dlhu. V roku 2009 sa ukončovali prenosy reklamácií zahraničných karnetov ATA
v dvoch prípadoch, taktiež bez úhrady colného dlhu.
V rámci poisťovania slovenských ATA karnetov, ktoré je uskutočňované so zmluvným partnerom – Poisťovňou UNION, je vzájomná spolupráca plynulá, dodržiavajú sa zmluvné podmienky obojstranne.

podnikate ské misie
Uskutočnených bolo 21 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 138 slovenských firiem. Niektoré 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. Naopak až 494 zástupcov slovenských firiem sa zúčastnilo na 27 podujatiach pri príležitosti návštev zahraničných misií na Slovensku.
Z najdôležitejších podujatí uvádzame:
Sýria: v rámci návštevy sýrskeho prezidenta v SR, ktorého sprevádzala aj početná podnikateľská delegácia, sa dňa 30. apríla uskutočnilo v
Bratislava podnikateľské fórum, ktoré svojimi príhovormi otvorili prezident SR a prezident Sýrskej arabskej republiky. Obchodného fóra sa zúčastnilo 55 subjektov sýrskeho hospodárskeho života a 69 slovenských spoločností, ktoré mali navzájom intenzívne dvojstranné rokovania.
Podnikatelia tak mali príležitosť osobne si vymeniť kontakty, skúsenosti a informácie v oblastiach ako sú potravinárstvo, farmaceutický, textilný,
drevársky a nábytkársky, chemický, strojársky a elektrotechnický priemysel. Fórum poskytlo príležitosť na rokovanie o vodnom hospodárstve,
námornej doprave a turistike. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že veľký potenciál možného uplatnenia slovenských firiem je v poľnohospodárskom strojárstve, vodnom hospodárstve, ale aj energetike.
Čína: v rámci oficiálnej návštevy čínskeho prezidenta v SR sa uskutočnili dňa 19. júna v Bratislave za prítomnosti prezidenta ČĽR a prezidenta SR pracovné raňajky s predstaviteľmi slovenských podnikateľských kruhov, ktoré zastupoval predseda SOPK Peter Mihók a viaceré
členské firmy SOPK.
Jordánsko: pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu vlády Jordánskeho hášimovského kráľovstva (JOR), ktorej predchádzala návšteva
jordánskeho kráľa v apríli 2009, sa 26. júna konalo obchodné fórum zamerané na posilnenie obchodných stykov medzi JOR a SR. Fórum
otvoril predseda SOPK Peter Mihók. Slovenskú vládu zastupoval na fóre štátny tajomník MH SR, kdežto jordánsku samotný predseda jordánskej vlády. Následných bilaterálnych rokovaní sa zúčastnilo 138 slovenských podnikateľských subjektov (199 podnikateľov) a 2 jordánske
spoločnosti, hoci pôvodne bolo prihlásených 31. I napriek tejto skutočnosti sa bilaterálne rokovania konali. Neprítomné jordánske firmy zastupovali pracovníci partnerskej Jordánskej investičnej rady a prítomní podnikatelia.
Srbsko: pri príležitosti jednodňovej návštevy srbského predsedu vlády Mirka Cvetkoviča v SR sa 21.septembra konalo Ekonomické fórum
zamerané na upevnenie obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Srbskom. Premiéri Robert Fico a Mirko Cvetkovič otvorili fórum, ktorého spoluorganizátorom bola aj SOPK. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia 53 slovenských a 40 srbských firiem z mnohých odvetví hospodárstva oboch krajín.
Tchajvan: v Bratislave sa 9.októbra uskutočnilo už jedenáste zasadnutie Slovensko – tchajvanského hospodárskeho výboru – spoločného výboru SOPK a Čínskeho združenia pre medzinárodnú hospodársku spoluprácu (CIECA). Zasadnutia sa okrem najvyšších predstaviteľov
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SOPK zúčastnili aj zástupcovia MZV SR, MH SR a agentúry SARIO. Súčasťou zasadnutia výboru boli aj bilaterálne rokovania medzi zástupcami 17 slovenských a 5 tchajvanských firiem z oblasti solárnej energie a elektroniky.
Turecko: pri príležitosti návštevy tureckého prezidenta Abdullaha Güla v Slovenskej republike sa 2. novembra 2009 v Bratislave konal Slovensko – turecký obchodný seminár. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia 25 slovenských a 60 tureckých firiem z rozličných oblastí hospodárstva. Tento obchodný seminár organizovala výlučne SOPK. Seminár otvoril Ján Kukučka, predseda Slovensko – tureckého hospodárskeho výboru, ktorý konštatoval, že obchodná výmena medzi Slovenskom a Tureckom mala dynamický vývoj. Zdôraznil, že tí, ktorí konajú v
reálnej ekonomike, sú počas krízy povinní usilovať sa o nové kontakty a príležitosti, ako podnikať, ako zachovať pracovné miesta, ako udržať
svoje firmy na trhu. Po dvojstranných rokovaniach predstaviteľov prítomných firiem nasledovali príhovory predsedov partnerských obchodných komôr. Ako prvý vystúpil predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý privítal prezidenta Tureckej republiky a prezidenta SR. Vrcholnými a záverečnými bodmi seminára boli vystúpenia oboch prezidentov, v ktorých ocenili vzájomnú hospodársku spoluprácu a
vyzvali prítomných oficiálnych hospodárskych činiteľov a predstaviteľov firiem na jej zintenzívnenie.
Srbsko: podnikateľská delegácia SOPK, ktorú viedol jej podpredseda Ing. Július Kostolný, sprevádzala v dňoch 2. – 4. decembra prezidenta SR Ivana Gašparoviča na jeho oficiálnej návšteve Srbskej republiky. Podnikateľskú delegáciu tvorilo 26 predstaviteľov dvadsiatich
dvoch významných slovenských firiem. V spolupráci so Srbskou obchodnou komorou sa uskutočnilo v Belehrade slovensko-srbské obchodné fórum. Na fóre sa zúčastnili a k predstaviteľom podnikateľských kruhov oboch krajín sa prihovorili prezident SR a predseda vlády Srbskej
republiky, čím tejto udalosti vtisli pečať vážnosti a osobitného významu. Zo strany domácich podnikateľov sa fóra zúčastnilo vyše 80 predstaviteľov srbských firiem.
Vietnam: pri príležitosti návštevy vietnamského prezidenta Nguyena Minh Trieta v Slovenskej republike sa 17. decembra v Bratislave konalo Slovensko – vietnamské obchodné fórum. Na podujatie sa prihlásili zástupcovia 103 slovenských a 78 vietnamských spoločností z oblasti bankovníctva a finančníctva, metalurgie, cestovného ruchu, dopravy, odevného priemyslu, drevárskeho priemyslu, obuvníckeho priemyslu,
elektronického a elektrotechnického priemyslu, plastov, energetiky, poľnohospodárstva, farmácie, poradenstva, potravinárstva, IT, služieb,
stavebníctva, ťažobného priemyslu, vodného hospodárstva, a vzdelávania.
Zároveň 318 slovenských firiem sa zúčastnilo na 25 veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti. Ďalej regionálne komory organizačne umožnili účasť firiem s vlastným stánkom na piatich veľtrhoch a výstavách v tuzemsku.

vzdelávacie aktivity
Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v
sledovanom období 134 seminárov, konferencií a kurzov,
na ktorých sa zúčastnilo 2519 účastníkov, najmä zástupcov
16
385
Úrad sopk
podnikateľských subjektov.
8
85
Banskobystrická rk
Ťažiskovým podujatím bol už 12. ročník seminára Zá37
458
Bratislavská rk
kladné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky
25
440
košická rk
Slovenska v roku 2009 z pohľadu podnikov, ktorý sa za
5
94
nitrianska rk
účasti takmer 90 hostí uskutočnil 29. januára a bol prip14
645
prešovská rk
ravený v spolupráci s ratingovou agentúrou ECRAI. Závery a výsledky prieskumu a odbornej analýzy boli vydané aj
28
643
trenčianska rk
knižne.
9
97
trnavská rk
V rámci projektu Enterprise Europe Network sa uskutoč20
345
Žilinská rk
nili viaceré odborné semináre k 7. Rámcovému programu
134
2519
spolu:
Európskej komisie s cieľom informovať podnikateľskú verejnosť o možnostiach využitia toho projektu, podobne boli
zrealizované v rámci projektu „Prekonajte rodové stereotypy“ tri podnikateľské semináre, ktoré boli organizované v spolupráci so zastúpením
EU na Slovensku a za účasti hostí z EK z Bruselu. Zorganizované tiež boli otvorené odborné semináre (odborný garant) a 1 uzavretý podnikový seminár a pripravené dva semináre pre Ukrajinu.
zLoŽka
počet
projektov
Účas na projektoch
zLoŽka

počet semInárov

počet
ÚčastnÍkov

Úrad a regionálne komory v danom období realizovali 30 projektov, z ktorých väčšina bude končiť až v roku 2013. Jedná sa predovšetkým o projekty, ktoré umožňujú skvalitňovať poskytované služby komory v prospech podnikateľskej verejnosti.
Podľa tabuľky najvyšší podiel na realizácii projektov vykazuje Prešovská a Trenčianska RK (podrobný prehľad projektov je uvedený v prílohe).

Úrad sopk

3

Banskobystrická rk

1

Bratislavská rk

4

košická rk

1

nitrianska rk

1

prešovská rk

8

trenčianska rk

7

trnavská rk

1

Žilinská rk

3

spolu:

30
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Informatika a komunikácia
V tejto oblasti sa pokračovalo v zabezpečovaní nasledovných činností – aktualizovala sa web stránka úradu a regionálnych komôr, na web
stránke www.komora.sk sú informácie o projektoch realizovaných SOPK, preinštalovaný bol e-mailový server čím sa zlepšila prístupnosť
a bezpečnosť, v súvislosti s prechodom na euro bol aktualizovaný cenník na web stránke a ekonomický softvér. V systéme Lotus boli vytvorené nové aplikácie podľa požiadaviek regionálnych komôr a útvarov Úradu SOPK v súvislosti s používaním eura ako platidla a pokračovalo sa
vo zvyšovaní technickej vybavenosti komory výmenou zastaraných počítačov, čím sa zvýšila aj miera bezpečnosti centrálnych počítačov (serverov). Komora pokračovala v zapájaní sa do informačného systému celosvetovej siete obchodných komôr WCN (World Chambers Network)
s možnosťou pridávať obchodné ponuky a dopyty.

Knižnično-informačné služby – v priebehu roka 2009 sa pokračovalo v doplňovaní 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 komora vydala v roku 2009 nasledovné tituly: Prognózu vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR z pohľadu podnikateľskej sféry v roku 2009 + prieskum očakávania podnikov, Výročnú správu SOPK za rok 2008
a Katalóg veľtrhov a výstav v SR 2010. V súvislosti s novelizáciou zákona o SOPK a so zavedením meny euro na Slovensku boli aktualizované a vydané základné dokumenty SOPK (stanovy, volebný poriadok, rokovací poriadok a zásady hospodárenia). V rámci regionálnych komôr boli vydané najmä tlačoviny na podporu výstavných aktivít, zabezpečovala sa prezentácia akcií komory v tlači celoslovenského i miestneho významu.
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 2009) bolo vydaných 12 čísiel a okrem printového variantu je komorové periodikum k dispozícii
aj na internetovej stránke SOPK vo formáte pdf. K zvýšeniu propagácie regiónov sa všetky regionálne komory podieľali na spracovaní materiálov, ktoré boli zaradené ako samostatná príloha mesačníka Obchod, priemysel a hospodárstvo. Ďalším prínosom do kolekcie komorových
časopisov je Prešporský podnikateľ – v jeho vydávaní pokračuje Bratislavská RK SOPK formou samofinancovania prostredníctvom inzercie
a reklamy.

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 – zrealizované bolo zasadanie valného zhromaždenia a výkonného výboru sekcie a zmenilo sa aj obsadenie funkcie predsedu sekcie. Zaujímavou a účelnou akciou boli pracovné raňajky s ministrom financií SR za účasti členov sekcie.
Sekcia energetiky – sekcia zorganizovala Medzinárodný energetický seminár v Jasnej a podieľala sa ako spoluorganizátor na realizácii
konferencie ENEF 08. Zároveň bol aj vydaný odborný materiál – Kalendár povinnosti energetika.
Sekcia logistiky a zasielateľstva – členovia sa zúčastnili odbornej konferencii, ktorú zorganizoval Zväz logistiky a zasielateľstva SR v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií, Colným riaditeľstvom, sekciou logistiky a zasielateľstva Slovenskej obchodnej komory, Žilinskou univerzitou, ČESMAD a ZSSK Cargo. Zúčastneným tak ponúkli nové informácie o aktuálnych problémoch a potrebách ľudí z praxe a priestor na výmenu skúseností v tejto oblasti.
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 2010.
Sekcia obchodu – v rámci vzdelávacej činnosti sekcia pokračovala v partnerstve s organizátormi medzinárodnej konferencie o obchode
a marketingu - Intraco 2009. V oblasti legislatívy sekcia pripomienkovala:
• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/ 2008 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
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• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.
z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Ďalej bol spracovaný návrh opatrení na zmiernenie dopadov recesie na vnútorný obchod pre rokovanie Ekonomického výboru pri SOPK.
Podieľala sa na zorganizovaní odborného kolokvia o aktuálnych otázkach uplatňovania práv spotrebiteľov na vnútornom trhu EÚ (SR) z pohľadu obchodných organizácií. Pre svojich členov zorganizovala zahraničnú pracovnú cestu do Španielska, s cieľom zúčastniť sa prezentácie
nových technológií pre maloobchodné predajne a skladové hospodárstvo, ktorú organizovala firma Arneg S.p.A, IT Marsango v dňoch 18. 19. novembra v Barcelone.
Sekcia cestovného ruchu – v rámci svojich aktivít pripravila spoločné pripomienky k podkladovému dokumentu Spoločnej expertnej pracovnej skupiny pre prípravu legislatívneho zámeru Zákona o turizme. Podporila zorganizovanie Business fóra o ekoturizme a trvalo udržateľnom turizme. Zástupcovia sekcie sa zúčastnili Slovensko-slovinského ekonomického fóra organizovaného pri príležitosti návštevy predsedu
vlády Slovinskej republiky. Taktiež svojou účasťou podporili prezentáciu čínskej turistiky – Provincie Hainan.
Sekcia výrobcov chladiarenskej a klimatizačnej techniky – sekcia zorganizovala pre podnikateľov a prevádzkovateľov zariadení s fluórovanými skleníkovými plynmi odborný seminár na tému Povinnosti prevádzkovateľov zariadení s fluórovanými skleníkovými plynmi vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z.. Sekcia v spolupráci so Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú
techniku zorganizovala 7. medzinárodnú konferenciu Compressors 2009, pracovné cesty na výstavy, vydala 10 periodík, aktualizovala príručku kvality pre Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku (CO CHKT) a učebné texty pre F plyny. Preškolila 50 odborníkov podľa zákona na ochranu ovzdušia. 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 Aquatherm v Nitre.
Sekcia výskumu a vývoja – boli spracované pripomienky k materiálu Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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, najmä štátne programy výskumu a vývoja a medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu.
Sekcia nerudných surovín – 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. 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 všeobecnozáväzným právnym normám v záujme ich účinného pôsobenia. Sekcia rozšírila spoluprácu s výskumnými ústavmi a vysokými školami v záujme urýchlenia zavádzania inovácií do praxe.
Odborná sekcia životného prostredia – Sekcia životného prostredia realizovala v roku 2009 časť svojich aktivít v rámci projektu „Cezhraničné sieťovanie v oblasti ekologických technológií, priemyselnej ekológie a úspor energií – EKOnet“, ktorý je financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.
Cieľom projektu je podpora hospodárskej spolupráce, poradenstva a vzdelávania v oblasti ekologických technológií, priemyselnej ekológie a úspor energie pre firmy slovensko – poľského prihraničia vytvorením siete spolupracujúcich partnerov EKOnet a podporou týchto partnerov (členov siete EKOnet) poskytovaním služieb. Partnermi projektu sú poľské obchodné komory z Krosna a Rzeszowa, trvanie projektu je
20 mesiacov. Aktivity projektu boli v roku 2009 zamerané na vytvorenie úvodnej databázy 60-tich firiem tvoriacich sieť EKOnet a prípravu tematických okruhov pre poradenstvo a workshopy (prispôsobené potrebám firiem).
Okrem projektu EKOnet sa 16. 6. v spolupráci s Obchodným oddelením rakúskeho veľvyslanectva zorganizovali „Rakúske energetické
dni“, počas ktorých sa prezentovalo 12 rakúskych firiem zaoberajúcich sa alternatívnymi a obnoviteľnými zdrojmi energií a životným prostredím. Súčasťou akcie boli aj B2B stretnutia (záujem prejavilo 156 účastníkov).
Sekcia výrobných strojov a náradia – členom sekcie bol priebežne poskytovaný informačný servis z databázy SOPK, abonentskej služby, iných zdrojov, kooperačnej burzy. Členom sekcie sú pravidelne zasielané relevantné ponuky na spoluprácu, dodávky zariadení a služieb,
ako aj informácie a dopyty z veľtrhov a výstav. Ďalej členovia Sekcie sú informovaní o podporných programoch, ako aj o projektoch do ktorých je zapojená Trenčianska RK SOPK. Taktiež sú informovaní o možnostiach zapájať sa ako partner do projektov. O významných aktivitách
sekcie i o členoch boli zverejňované informácie v časopise Strojárstvo Strojírenství a v mesačníku SOPK. V priebehu roku boli ponúknuté členom sekcie nasledovné semináre: 16. 1. – Daň z príjmov právnických osôb, 21. 1. – Aktuálne otázky pracovného práva a soc. zabezpečenia, 10. 2.- Cestovné náhrady pri pracovných cestách, 26. 2. - Odborná správa registratúrnych záznamov vyraďovanie záznamov, 27. 2. –
DPH - predaj a nákup tovaru v rámci EÚ DPH po prechode na euro noví platitelia dane, 12. 3. – Ochrana osobných údajov – zákon 428, 26.
3. – Novela zákona o DPH, 21. 4. – Pokladnica, 13. 5 – Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008, 21. 5. – Konzultačný deň
so Sociálnou poisťovňou, 11. 6. – INTRASTAT-SK po zavedení EUR, 18. 6. – Verejné a elektronické VO v SR a v zahraničí, 25. 6. – Nové
diagnostické metódy nielen pri výbere ale aj pri hodnotení zamestnancov podľa najnovších poznatkov z praxe EÚ, 5. 8. – Odkiaľ získať peniaze v čase krízy.
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Spoločné stretnutie firiem a rokovanie sa uskutočnilo pri príležitosti konania MSV Nitra 2009. Ďalej bol zabezpečený stánok na Hannover
Mese 2009 a ponúknutá možnosť zúčastniť sa tejto výstavy za výhodných finančných podmienok. Priamo vystavovali členovia sekcie: Centrum B, s.r.o., Hriňovské strojárne a ZTS LR NaJUS. Podobné aktivity boli zrealizované aj na Strojárskom veľtrhu Brno 2009 so spoločným
stánkom pre firmy. Zúčastnili sa firmy: ZTS-LR NaJUS, a.s., TRENS, a.s., ŠVEC A SPOL, s.r.o., JHL - PRODUKT, s.r.o., FORM ENGINEERING, s.r.o.
Sekcia dodávateľov investičných celkov – členom Sekcie sú pravidelne zasielané relevantné ponuky na spoluprácu, dodávky zariadení a služieb. Členovia dostávali informácie a dopyty z veľtrhov a výstav a boli informovaní o podporných programoch, ako aj o projektoch do
ktorých je zapojená Trenčianska RK SOPK.
V priebehu roku boli ponúknuté členom sekcie nasledovné semináre: 16. 1. – Daň z príjmov právnických osôb, 21. 1. – Aktuálne otázky pracovného práva a soc. zabezpečenia, 10. 2.– Cestovné náhrady pri pracovných cestách, 26. 2. – Odborná správa registratúrnych
záznamov vyraďovanie záznamov, 27. 2. – DPH – predaj a nákup tovaru v rámci EÚ DPH po prechode na euro noví platitelia dane, 12.
3. – Ochrana osobných údajov - zákon 428, 26. 3. – Novela zákona o DPH, 21. 4. – Pokladnica, 13. 5 – Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008, 21. 5.–- Konzultačný deň so Sociálnou poisťovňou, 11. 6. – INTRASTAT - SK po zavedení EUR, 18. 6. – Verejné a elektronické VO v SR a v zahraničí, 25. 6. – Nové diagnostické metódy nielen pri výbere ale aj pri hodnotení zamestnancov podľa najnovších poznatkov z praxe EÚ, 5. 8. - Odkiaľ získať peniaze v čase krízy.
O významných aktivitách sekcie boli zverejňované informácie v časopise Strojárstvo Strojírenství a v mesačníku SOPK Obchod priemysel
hospodárstvo. V októbri sa tiež uskutočnilo stretnutie s maďarskými firmami v rámci výstavy ELOSYS. Informačný tok medzi členmi sekcie je
zabezpečovaný prostredníctvom tajomníka sekcie. V súčasnosti nie je internetová stránka funkčná z dôvodu zmeny organizácie komorových
stránok. Členské firmy sa zúčastnili buď priamo, alebo boli zastupované tajomníkom sekcie na veľtrhoch Hannover Messe (apríl), MSV Nitra
(máj), Elektro Moskva (jún) a MSV Brno (september).
Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu – členská základňa bola priebežne informovaná o akciách mailovou poštou, prostredníctvom OPH ako aj listovými zásielkami. Výbery z databáz a ďalších informačných zdrojov SOPK boli poskytované priebežne na základe požiadaviek členov. Bola zorganizovaná účasť na medzinárodných veľtrhoch STYL v Brne. Vo februári a v auguste v spoločnom stánku Trenčianskej RK SOPK sa prezentovalo sedem firiem sekcie (členské firmy sekcie mali možnosť vystavovať za zvýhodnené
ceny). Zorganizované boli i vzdelávacie akcie - semináre zamerané najmä na odbornú problematiku - 7. 4. seminár „Módne trendy - jeseň/
zima 2009/10“ (členom sekcie bola poskytnutá 50 % zľava z účastníckeho poplatku).
Členom sekcie boli zasielané informácie o vyhlásených výzvach na získanie NFP zo ŠF ako aj informácie o rôznych relevantných tendroch,
ktoré sa týkali výrobkov firiem sekcie. Poradenská činnosť bola poskytovaná na základe požiadaviek a v prípade záujmu o spracovanie projektu boli doporučené profesionálne firmy. V súlade s požiadavkami Úradu SOPK boli členovia sekcie priebežne informovaní o predkladaných
návrhoch zákonov a legislatívnych zmien a vyzývaní na ich pripomienkovanie.
Agropotravinárska sekcia – stretnutie členov výkonného výboru a následne stretnutie členov sekcie k oboznámeniu sa s plánom sekcie
na rok 2009 a zhodnotenie činnosti v roku 2008 sa uskutočnilo 20. mája. Okrem toho bolo vykonávané zastupovanie a koordinovanie členov
sekcie v oblasti ich podnikateľskej činnosti, individuálna účasť na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2009 (20. - 23. 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 a príprav plánu činnosti sekcie na rok 2010.
Sekcia zvárania – činnosť sekcie bola zameraná na sprostredkovanie ponúk a dopytov evidovaných Trnavskou RK SOPK. Boli poskytnuté aj informácie členským firmám sekcie zvárania a ich zapojenie do realizovaných projektov. Sekcia naďalej oslovovala firmy za účelom rozšírenia členskej základne (k 31. 12. 2009 sekcia zvárania eviduje 15 firiem). Členovia sekcie sa individuálne zúčastnili na zváračskej výstave v Nitre.
Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania – členovia boli aktívne zapájaní do pripomienkového konania návrhov zákonov a vyhlášok, sekcia predložila pripomienky k nasledovným právnym normám: Návrh legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdelávaní
a odbornej príprave, Návrh, pripomienky k plneniu harmonogramu a prioritám výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na hlavných európskych
koridoroch v SR. Začiatkom roka sa konalo výročné zasadnutie členov sekcie za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja. Ďalej sekcia zorganizovala odborný seminár Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave za účasti riaditeľa odboru stredných odborných škôl MŠ SR.
Sekcia technicko-organizačne pripravila a realizovala záverečné skúšky na SOŠ v školskom roku 2008/2009 za účasti odborníkov z praxe. Spracovala metodický pokyn SOPK k príprave a realizácii ZS podľa vzorových tém. V spolupráci s ÚPSVaR v Žiline pripravila študijný materiál k pracovno-právnym vzťahom k ZS. V spolupráci s garantmi boli skompletizované a distribuované vzorové témy pre 33 učebných odborov a 52 škôl a Osvedčenia SOPK na regionálne komory a jednotlivé školy. Následne prebiehalo delegovanie 145-ich zástupcov SOPK
– odborníkov z praxe na záverečné skúšky, ktoré absolvovalo 2704 žiakov (celkovo 37 403 žiakov). Osvedčenia SOPK dostalo 816 žiakov
(celkovo 20 760 žiakov).
Sekcia bola tiež spoluorganizátorom V. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ, financovanej Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie, poskytla darčekové predmety pre všetkých zúčastnených žiakov. Každý rok túto súťaž organizujú iné stredné odborné školy v rôznych učebných a študijných odboroch. Cieľom je podpora prípravy na povolania.

26

Výročná správa • 2009

Priebežne sa vykonáva i informovanie členov sekcie o zaujímavostiach z oblasti odborného a ďalšieho vzdelávania a pravidelne aktualizuje katalóg členov sekcie, ktorý poskytuje rôznym firmám a inštitúciám. Sekcia má svojich zástupcov v Zhromaždení delegátov SOPK, v
EUROCHAMBRES, v Rade MŠ pre odborné vzdelávanie, v Rade MŠ pre ďalšie a celoživotné vzdelávanie, v Akreditačnej komisii MŠ SR
pre ďalšie vzdelávanie, v Ústrednej maturitnej komisii, v odbornej komisii pre skupiny odborov Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba (ŠIOV), v pracovnej komisii pre spoluprácu odborného vzdelávania so zamestnávateľmi a organizáciami trhu práce (ŠIOV), v Rade pre
Európsky kvalifikačný rámec v podmienkach SR pri MŠ, v Územnej školskej rade pri ŽSK, Regionálnej štvorpartite pre vzdelávanie v ŽSK
a 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. 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.
TAJOMNÍK SEKCIE

TELEFÓN

PRACOVISKO SOPK

Sekcia bánk a pois ovní

NÁZOV SEKCIE

Ing.Igor Lichnovský, generálny riadite , Exportno-importná banka SR,
Bratislava

PREDSEDA SEKCIE

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 , AD – SPED, 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. Alexander Rozin, generálny riadite , Incheba, a.s., Bratislava

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

Anna Čemanová

047/4333 938

RK SOPK Lučenec

Sekcia dodávate ov investičných celkov

Ing. Ján Kukučka, konate , Altia, s.r.o., Levice

Ing. Marián Kolínek

032/6520 035

RK SOPK Trenčín

Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

Ing. Anton Rokaši, spoločník, Trentex Trenčín, s.r.o., 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 lesy – drevo – nábytok – okrem operatívnych rokovaní predsedu a tajomníka sekcie na príprava podkladov k získaniu nových členov sekcie boli rozoslané ponuky potenciálnym členom, uskutočnené boli prípravy podkladov a konanie seminára Problematika odpadov
a elektroodpadov (19. 10.). Výročné zasadnutie sekcie sa uskutočnilo 12. augusta.
Sekcia hutníctva a služieb s hutníckou produkciou – členovia sekcie sa prezentovali na veľtrhoch: Sajam Tehnike Beograd, Srbsko
(11. – 15. 5.), ITM 2009, Poľsko (16. až 19. 6.), Twoj dom (Bielsko-Biala, Poľsko, 11. až 13. 9), TIB, INVENTIKA, Rumunsko (28. až 31. 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
Odhliadnuc od minuloročných hodnotení, dovoľujeme si na tomto mieste konštatovať, že tunajší súd počas svojej 16-ročnej činnosti (od
rozdelenia federácie), pri veľmi zložitom legislatívnom procese v oblasti rozhodcovského konania, utvrdil (presvedčil) podnikateľskú verejnosť
o svojej serióznosti, k čomu nemálo prispela i taká ustanovizeň pre podnikateľskú verejnosť akou SOPK je.
Z rozhodovacej činnosti tunajšieho súdu sú známe prípady, keď si firma v zmluvných dokumentoch pre rozhodovanie sporov zvolila rozhodcovský súd, ktorý sa jej prezentoval ako jediný vhodný, nemal však tradíciu a najmä žiadnu prax. Plynutím času, ale najmä sledovaním
praxe jednotlivých rozhodcovských súdov pôsobiacich na našom území tento súd následne anulovala, resp. obsah uzavretej rozhodcovskej doložky, resp. rozhodcovskej zmluvy a dodatkom k zmluvnému dokumentu uzavrela novú rozhodcovskú doložku, resp. rozhodcovskú
zmluvu pre tunajší súd. Takýchto prípadov je nemálo a táto skutočnosť je pre nás veľmi potešujúca.
V súvislosti s vyššie uvedeným súd konštatuje, že sporová agenda sa značne znásobila (tu sa naša úvaha spája i so vznikom hospodárskej krízy) a rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z vnútroštátnych a medzinárodných obchodno-právnych vzťahov nie je
pre podnikateľskú verejnosť žiadne nóvum.
Predsedníctvo RS SOPK (ďalej len P RS SOPK) počas roku 2009 zasadalo v troch riadnych zasadaniach, predmetom ktorých bola
bežná činnosť RS SOPK, novelizácia interných predpisov súdu v súvislosti so zákonom č. 71/2009 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zák.
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (Predstavenstvom SOPK schválené 23.06.2009). Tieto interné predpisy vstúpili do platnosti 01.07.2009. Tento orgán sa zaoberal i ďalšími otázkami, ktoré počas roku v súdnej praxi tunajšieho
súdu bolo potrebné riešiť.
V mimoriadnych zasadaniach - uskutočnili sa dve - riešilo P RS SOPK námietky nepríslušnosti RS SOPK pre rozhodovanie daného
sporu a v jednom prípade i námietku voči jedinému rozhodcovi pre rozhodovanie konkrétneho sporu.
P RS SOPK dospelo počas roku k názoru, že je potrebná širšia novelizácia interných predpisov súdu v zmysle potrieb praxe (nemá súvis s predpokladanou novelou) v oblasti rozhodcovského konania. Tento zámer mieni zrealizovať koncom I. polroku tohto roku, resp. v prvých mesiacoch II. polroku. Počas roku 2009 boli riešené pred tunajším súdom spory z vnútroštátnych obchodných vzťahov vo výške
4,660.403,67 € (140,399.320,96 SKK) a spory z medzinárodných obchodných vzťahov vo výške 1,393.575,28 € (41,982.848,89
SKK), spolu 6,053.978,95 € (SKK).
Predmetom vyššie uvedených žalôb je opätovne neuhradenie finančných záväzkov vyplývajúcich najmä z neuhradených faktúr (za vykonané práce pre zmluvného partnera, dodávky tovaru, služieb a podobne), úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pod. Oproti uplynulému
roku sa zvýšil počet podaných žalôb vyplývajúcich z porušenia leasingových zmlúv. Žaloby s medzinárodným prvkom smerovali najmä proti účastníkom konania z ČR, Rumunska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, SR a ďalším a boli podávané žalobcami najmä zo SR, ČR, Rakúska, Seychelskej republiky, Maďarska a ďalších.
Poradenské služby tunajšieho súdu pre firmy (na základe ich záujmu) sa uskutočnili v rozsahu nezmenenom ako v uplynulom roku.
Tak ako po minulé roky sa tunajší súd naďalej zúčastňoval na činnosti Medzinárodného rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (MRS MOK) prostredníctvom účasti predsedu tunajšieho súdu, konkrétne v Európskej arbitrážnej skupine.
Tomuto orgánu i v tento rok predkladal súd vyhodnotenie sporovej agendy za stanovené obdobie. Tunajší súd sa prostredníctvom
svojho člena naďalej počas roku zúčastňuje Plenárnych zasadaní MRS MOK. Nemožno opomenúť skutočnosť, že viacerí rozhodcovia nášho súdu sa zúčastňujú na rozhodovacom procese v kauzách rozhodovaných pred MRS MOK a to či už ako členovia senátov,
alebo v pozícii jediného rozhodcu.

poznámky
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prÍLohy
zhromaždenie delegátov slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k 31. 12. 2009
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
BadŽGo Ján, Ing.
BeSedIČ Peter
BeSedIČ vojtech, JUdr.
BÔRIk tibor, Ing.
URČek adrián, Ing.
GaŠPaRÍk Ján, Ing.,
HIRNeR František, Ing.
HRIvÍk Martin, Ing.
JUNaS Igor, Ing.
JUSko Marián, Ing.
keStLeR vladimír, Ing.
kLaMo Peter, Ing., CSc.
koLLÁRIk Peter, Ing.
koNoPka Róbert, Ing.
kRaJČovIČ viliam, Ing.
kUCHÁRIk Ján, Ing.
LAPUNÍK Miroslav, Ing.
LeLkeS Juraj, Ing.,
LISekovÁ o ga, JUdr.
MaLatINSkÝ tomáš, Ing.
MIkLóS vojtech, Ing.
NeMeČek Miloš, Phdr.
PodMaNICkÝ Slavomír, Ing.
SLEZÁK vladimír, Ing.
tkÁČ Jozef, Ing.
vaLÚŠekovÁ Ivona, Mgr.
vaŠkovIČ Ladislav, Ing., CSc.
WoJNaR Bohdan, Ing.

Castor&Pollux, a.s., Bratislava
CLIMatRade, s.r.o., Bratislava
INSPEKTA SLOVAKIA, a.s., Bratislava
UNIoN pois ov a, a.s., Bratislava
CooP Jednota, Sd Bratislava
IStRokoN FG, s.r.o., Bratislava
zIPP Bratislava, s.r.o., Bratislava
Úrad SoPk, Bratislava
keRaMetaL, a.s., Bratislava
SLovNaFt, a.s., Bratislava (mandát ukončený 18. 4. 2009)
oMNIa kLF, a.s., Bratislava
vÚz-PI SR, Bratislava
SIeMeNS, s.r.o., Bratislava (mandát ukončený 23. 4. 2009)
aGRoFeRt Slovakia, a.s., Bratislava
WeStaR, a.s., Bratislava
vÚIS Mosty, s.r.o., Bratislava
SPP, a.s., Bratislava
kooPeRatIva pois ov a, a.s., vIG, Bratislava
oPtoCoN technologies, s.r.o., Bratislava
eLektRovod HoLdING, a.s., Bratislava
ŠPORT PROGRESS, s.r.o., Bratislava
eCoPReSS, a.s., Bratislava
ReMING CoNSULt, a.s., Bratislava
Siemens, s.r.o., Bratislava (od 23. 4. 2009)
J&t FINaNCe GRoUP, a.s., Bratislava
aUto vaLÚŠek, s.r.o., Bratislava
aGaS, s.r.o., Bratislava
voLkSWaGeN SLovakIa, a.s., Bratislava

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.

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 (mandát ukončený 30. 4. 2009)
SLadov a, a.s., Michalovce

30

Výročná správa • 2009

LUČkaNIČ daniel
SLOBODOVÁ katarína, Mgr.
SMaRŽÍk Imrich, Ing.

Lumarkt, s.r.o, košice
agentúra ISaC, s.r.o., košice
Sez krompachy, a.s.

región Lučenec
Predstavenstvo SoPk na svojom zasadaní d a 23. júna 2009 vyhodnotilo plnenie podmienok pre činnos regionálnych komôr
SoPk a svojim uznesením č. 109/7/2009 zrušilo Lučeneckú Rk SoPk k 31. 12. 2009 pod a čl. 7, bod 5), písm. b) Stanov SoPk
(nevykonáva činnos v súlade so zákonom a stanovami komory). zárove uložilo predsedovi Banskobystrickej Rk SoPk do
30. 9. 2009 predloži návrh na spôsob zabezpečenia plnenia úloh zrušenej Lučeneckej Rk SoPk vrátane vytvorenia kancelárie
v Lučenci.
všetky práva a povinnosti členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorí mali sídlo v regióne Lučeneckej Rk SoPk
zostávajú v súlade so Stanovami SoPk zachované a služby a servis poskytovaný Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
pre podnikate ské subjekty v regióne sú garantované tak, aby plne uspokojovali ich potreby a záujmy. delegátom zhromaždenia delegátov SoPk, ktorí boli zvolení v regióne Lučeneckej Rk SoPk v komorových vo bách v roku 2007, zostávajú mandáty zachované do konca volebného obdobia. v novo konštituovanom Predstavenstve Banskobystrickej Rk SoPk bude rešpektované pomerné
zastúpenie členov celého vyššieho územného celku.
DOBROCKÝ Juraj, Ing. arch.
dovÁ Martin, Ing.
kaČÁNI Ján, Ing.
KOŠÍN Jaromír, Ing.
kRIŠka Jozef, Ing.
MaCekovÁ Jaroslava, Ing.

GaMaRt, s.r.o., Lučenec (mandát ukončený 30. 7. 2009)
Ipe ské tehelne, a. s., Lučenec
S. a. o., s.r.o., Lučenec
KORO, s.r.o., Rimavská Sobota
Revúcke koberce syntetické, s.r.o., Revúca
SLz CHÉMIa, a. s., Hnúš a

región nitra
GÁL Jozef
HRdLÍk Milan, Ing. CSc.
kUkUČka Ján, Ing.
LAKTIŠ Štefan, Ing.
MIHók Peter, doc. Ing., CSc.
ORAVEC Milan, Ing., CSc.
vIŠ ovSkÝ Peter, Ing.
ŽUPÍkovÁ Jarmila, Mgr.

MICRoCoMP-Computersystém, s.r.o., Nitra
aMI, s.r.o., Nové zámky
ALTIA, s.r.o., Levice
FeNeStRa Sk, s.r.o., zlaté Moravce
HeINekeN Slovensko, a.s., Hurbanovo
aMo – PLUS, s.r.o., topo čany
PaStoRkaLt, a.s., Nové zámky
CoMPaCta aGRo, a.s., alekšince

región prešov
BIdovSkÝ anton, JUdr.
ČoP vladimír, Prof., Ing., drSc.
ČoReJ Stanislav, Ing
HLavINka vincent, Ing.
kaRaFFa Miloslav, Ing.
MURaJda Matúš, Ing.
SLIVOŠ Marián, Ing.
ŠNeIdeR dušan
teLeNSky Ján, Bc.h.c.
zIMa Juraj, Ing.

Hotel dukla, a.s., Prešov
Spinea, s.r.o., Prešov
Rotteel, s.r.o., Prešov
kovo, s.r.o., Raslavice
eLCoM, s.r.o., Prešov
GeMoR FaSHIoN, s.r.o., Prešov
CHedoS, a.s., Svit
kRoNoSPaN Sk, s.r.o., Prešov
aQUaPaRk PoPRad, s.r.o., Poprad
zIMLet, s.r.o., Stará Lubov a
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kadLeC Richard, Ing.
kMoŠeNa Ivan, Ing.
kRaUS Miloš, Ing.
LazaRovIČ tibor, Ing., MBa
PAULEN Boris, Ing.
RokÁŠI anton, Ing.
ŠVOREC Jaroslav, Ing.

tReNS, a.s., trenčín
Logman – Považan, a.s., Púchov
Sauer-danfos, a.s., Považská Bystrica
BC toRSIoN, s.r.o., Brezová pod Bradlom
Strojstav Nové Mesto nad váhom, a.s., Nové Mesto nad váhom
tReNteX tReNČÍN, s.r.o., trenčín
VIPO, a.s., Partizánske

región trnava
CveNGRoŠ Ivan, Ing.
GABRIEL Ján, Ing.
GaŽa Marián
NÉveRI alexander, Ing.
PavLovIČ vít, Ing.
SCHULtz oto, Ing.
toMÁŠIk Štefan, Ing.
vIdo dušan, Ing.

tSÚ Pieš any, š.p., Pieš any
PLASTIC PEOPLE, s.r.o., trnava
GRaFoBaL, a.s., Skalica
NEVITEL, a.s., dunajská Streda (od 16. 3. 2009)
aGRoFINaL, s.r.o., Hlohovec
vÚJe, a.s., trnava
toMa INdIStRIeS, S.R.o., trnava (do 16. 3. 2009)
Mobilier v.I.P., s.r.o., Pieš any

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. 2009
predseda:

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

podpredsedovia:

kollárik Peter, Ing, Bratislava (do 23. 4. 2009)
kostolný Július, Ing., generálny riadite , MaRtIMeX, a.s., Martin
Lučkanič daniel, prokurista, Lumarkt, s.r.o., košice
Slezák vladimír, Ing., generálny riadite , Siemens, s.r.o., Bratislava (od 23. 4. 2009)

Generálny tajomník:

Hrivík Martin, Ing,. SoPk, Bratislava

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*
dová Martin, Ing., riadite , Ipe ské tehelne, a.s., LUČeNeC**
urček adrián, Ing., predseda, CooP Jednota Bratislava Sd, BRatISLava

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
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Gabriel Ján, Ing., PLASTIC PEOPLE, s.r.o., BratislavaX
Grochová Mária, JUdr., predsedky a predstavenstva, IQ SeRvIS, a.s., koŠICe
Haluška dušan, Ing., generálny riadite , aFC-ztS, a.s., vySokÁ Nad kySUCoU
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
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
Wojnar Bohdan, Ing, člen predstavenstva, voLkSWaGeN SLovakIa, a.s.
Župíková Jarmila, Mgr., CoMPaCta aGRo, a.s., alekšince
* ukončil členstvo k 31. 7. 2009, ** od 1. 8. 2009, X od 23. 4. 2009

dozorná rada slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k 31. 12. 2009
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. 2009

región Banská Bystrica
zhromaždenie delegátov

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

predstavenstvo regionálnej komory

predseda:
Bočkay Ján, Ing.

HoteL LUX B&B, s.r.o., BaNSkÁ ByStRICa

členovia:
Brumlich Miroslav, Ing.
eiben eugen, Ing.
Funiak Jaroslav, Ing.
Hyža Ján, JUdr.
karner Wolfgang, Ing.
kornier Miroslav, Ing.
krch avý daniel, Ing.
Sekereš Ján, Ing.
Schweigert Richard, Ing.
Slobodová ubomíra, Ing.

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
CoPIa Slovakia, spol. s r.o., BaNSkÁ ByStRIa
SHP Harmanec, a.s., HaRMaNeC
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.

INGSteeL, s.r.o., BRatISLava
BReNNtaG SLovakIa, s.r.o., BRatISLava
eLv PRodUkt, a.s., SeNeC

Výročná správa • 2009
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.
Strelecký Ján, Ing., CSc.
valovičová Margita
vozárová darina
zúbek František, Ing.
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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
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

predseda:

Junas Igor, Ing., keRaMetaL, akciová spoločnos , BRatISLava

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
Majtán Juraj, Ing.

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
BRATISLAVSKÁ regionálna komora SoPk

región košice
zhromaždenie delegátov

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

predstavenstvo regionálnej komory

predseda:

Chlebo vladimír, Ing., CSc., otMS, s.r.o., koŠICe

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.

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
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Michalko dalibor, JUdr.
Mráz Štefan, Ing.
Pezlár Ivan, Ing.
Reiprich Igor, Ing., CSc.
Smaržík Imrich, Ing.
valentín Stanislav, Ing.
korotnoky udovít, Ing.

LUMaRkt, s.r.o., koŠICe
teRMoStav – MRÁz, s.r.o., koŠICe
CaSSovIa BIC, s.r.o., KOŠICE
dopravný podnik mesta košice, a.s., koŠICe
Sez kRoMPaCHy, a.s., kRoMPaCHy
vÝCHodoSLoveNSkÁ eNeRGetIka, a.s., KOŠICE
KOŠICKÁ regionálna komora SoPk

región Lučenec (podrobnosti na str. 30)
zhromaždenie delegátov

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

predstavenstvo regionálnej komory

predseda:

členovia:
alberty František, Ing.
dová Martin, Ing.
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.
Bystriansky vladimír, Ing.

dobrocký Juraj, Ing. arch., GaMaRt, s.r.o., LUČeNeC (ukončil členstvo k 31. 7. 2009)
dová Martin, Ing., riadite , Ipe ské tehelne, a.s., LUČeNeC (od 1. 8. do 31. 12. 2009)

Cestné a stavebné mechanizmy, a.s., tISoveC
IPe SkÉ teHeLNe, a.s., LUČeNeC
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
LUČeNeCkÁ regionálna komora SoPk

región nitra
zhromaždenie delegátov

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

predstavenstvo regionálnej komory
predseda:

Župíková Jarmila, Mgr., CoMPaCta aGRo, a.s., alekšince

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.
Masarik Miroslav, 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
NITRIANSKA regionálna komora SoPk
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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

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.

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
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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.

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

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.
Bucha Štefan, 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
tReNČIaNSka regionálna komora SOPK

región trnava
zhromaždenie delegátov

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

predstavenstvo regionálnej komory

predseda:

Škodný Jozef, Ing., eLteC, a.s., PIeŠ aNy (do 16. 3. 2009)
Gabriel Ján, Ing., PLASTIC PEOPLE, s.r.o., Bratislava (od 16. 3. 2009)

členovia:
Boleček udovít, RNdr.
Čajko Juraj, Ing.
dolník Jozef, Ing.
Fixek Roman, Ing.
Gazárek Igor, Ing.
Grgáč Peter, Prof., Ing., CSc.
Hodossy karoly, Ing.

BoMat, s.r.o., ve kÉ oRvIŠte (od 16. 3. 2009)
eURo – BReW, s.r.o., tRNava
INveSteFekt, s.r.o.., HLoHoveC (od 16. 3. 2009)
tatRaCHeMa, výrobné družstvo, TRNAVA
kovotvaR, výrobné družstvo, kÚty
Materialovotechnologická fakulta StU so sídlom v trnave, tRNava (do 16. 3. 2009)
eveRGReeN CoNSULtING, s.r.o., dUNaJSkÁ StReda
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kováč Štefan, Mvdr.
krivošík Jozef, Ing.
kuba Peter, Ing.
Majerská Mária, Ing.
Polák Ivan, Ing.
Rusnák Ján, Ing .
Sedlák Michal, Ing., CSc.
Svíba Ján
Škodný Jozef, Ing.
Weiss tomáš
tománková eva, Ing
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MILeX GaLaNta, a.s., GaLaNta (do 16. 3. 2009)
SoU energetické, tRNava
PRotHeRM PRodUCtIoN, s.r.o., SkaLICa (do 16. 3. 2009)
Ing. Mária Majerská – aNeX, MaLŽeNICe
aG NÁRadIe – aGRodeÁL, s.r.o., TRNAVA
FoRM eNGINeeRING, s.r.o., BoLeRÁz (do 16. 3. 2009)
SedoS, s.r.o., PIeŠ aNy
Ján Svíba – S.a.F.a., HLoHoveC
eLteC, a.s., PIeŠ aNy (od 16. 3. 2009)
B.M. kávoviny, s.r.o., SeRe (do 16. 3. 2009)
TRNAVSKÁ regionálna komora SoPk

zhromaždenie delegátov
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.
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.

región Žilina

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
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
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tišliar Roman, Ing.
valenta Ján, Ing.
vaniš Peter, Ing.
va ko Miroslav, Ing.
vítek Pavol, Ing.
Žiak Ján, Ing.
Žilinec Ján, Ing.

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.
Mišura Ján, 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
ŽILINSkÁ regionálna komora SoPk

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., generálna 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

Výročná správa • 2009
zmiešané obchodné komory v gescii sopk
slovensko – ma arská obchodná komora pri Lučeneckej rk sopk
predseda: Ing. Husár karol
Novohradská 1, 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

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 – portugalský hospodársky výbor
predseda: Ing. František vizváry
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/5413 1136, fax: 02/5443 0754
slovensko – srbský hospodársky výbor
t. č. bez predsedu
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
• I. podpredseda Svetovej federácie obchodných komôr v Paríži
• viceprezident eurochambres
• 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

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 koordinačnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica a členka
pracovnej skupiny pre ekonomiku

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

jarmila kurucová, samostatný odborný pracovník špecialista – členka Regionálnej vzdelávacej komisie pri
Banskobystrickom samosprávnom kraji

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
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rk sopk košice
•
•

Ing. udovít korotnoky, riadite
člen krajskej rady pre vzdelávanie pri vÚC košice
člen Štátnicovej komisie na ekonomickej fakulte technickej univerzity v košiciach

Ing. peter klamo, predseda sekcie výskumu a vývoja sopk – člen pracovnej skupiny MH SR pre inovácie

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 – Podnikovohospodárska fakulta košice

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

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)

jUdr. juraj pivovarči, predseda sekcie cestovného ruchu sopk – člen pracovnej skupiny MH SR pre cestovný ruch

zamestnanci Úradu sopk
Ing. juraj pa a, riadite Útvaru eÚ
• člen monitorovacieho výboru – konkurencieschopnos a hospodársky rast (MH SR)
• člen monitorovacieho výboru – zamestnanos a sociálna inklúzia (MPSvaR SR)
Ing. jozef rajtar, riadite Útvaru ms
• člen Národného monitorovacieho výboru pre Národný strategický referenčný rámec (MvRR SR)
• člen expertnej skupiny pre regionálnu politiku (MvRR SR)
•

Ing. juraj knopp, Csc. – konzultant – špecialista – člen Rezortnej koordinačnej skupiny ÚNMS SR

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
• predseda Slovenskej akreditačnej rady, SNaS
Ing. ján Lipiansky, konzultant špecialista – člen monitorovacieho výboru 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

rk sopk nitra
Ing. miroslav masarik, riadite
• podpredseda Správnej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Nitre
• člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu NSk
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. eva tománková, poverená výkonom funkcie riadite ky – krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu
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 – Česko
• člen Rady euroregiónu Beskydy
Ing. katarzyna Bieliková – členka Medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu Slovensko – Po sko
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Účas na výstavách

stretnutia podnikate ov na slovensku a misie v zahraničí
orGanIzáCIa

mIsIe na sLovenskU

mIsIe v zahranIčÍ

Úrad sopk

taliansko: 7. 4.

srbsko: 2. až 4. 12.

ÚčastnÍk

termÍn

názov výstavy

mIesto podUjatIa

BratIsLavská rk

10. – 14. 3.

motortec

madrid, Španielsko

slovinsko: 20. 4.
sýria: 30. 4.
rakúsko: 18. 5.
čína: 19. 6.

koŠICká rk

jordánsko: 26. 6.
taliansko: 17. 9.
srbsko: 21. 9.
tchajwan: 9. 10.
turecko: 2. 11.
vietnam: 17. 12.
BanskoBystrICká rk

slovinsko: 7. 9.

srbsko: 20. 8.

Ukrajina: 25. až 27. 3.
Ukrajina: 18. 3.

Ukrajina: 9. 11.

nemecko: 6. a 7. 5.

česká republika: 15. 10.

rakúsko: 17. 2.
Ukrajina: 26. 3.

srbsko: 30. 6.

Bielorusko: 6. až 8. 9.

srbsko: 19. až 21. 8.

Bosna a hercegovina a
srbsko: 12. až 15. 10.

krakov, po sko

hannover, srn
Brno, čr

19. – 22. 5.

medzinárodný strojársky ve trh

nitra, sr

8. – 11. 6.

elektro

moskva, rF

25. – 27. 8.

styl-kabo

Brno, čr

3. – 6. 9.

eko-BIs

Bihac, Bosna a hercegovina

14. – 18. 9.

medzinárodný strojársky ve trh

Brno, čr

13. – 16. 10.

eLo sys

trenčín, sr

17. – 20. 11.

mIdest

paríž, Francúzsko

19. – 22. 5.

medzinárodný strojársky ve trh

nitra, sr

trnavská rk

ŽILInská rk

nemecko: 4. až 7. 5.

srbsko: 11. až 14. 5.

po sko

hannover messe

česká republika: 17. 9.
Bielorusko: 5. až 8. 4.

prešov, sr

horeca

Urbis Invest, IBF

vietnam: 22. až 28. 10.

Bielorusko: 29. 6.

kooperačná burza

21. – 25. 4.

česká republika: 17. 9.

južná kórea: 13. 3.

10. 11.
19. – 20. 11.

20. – 24. 4.

slovinsko: 11. 9.

ŽILInská rk

krakov, po sko

Brno, čr

Chorvátsko: 28. 3.

trnavská rk

Ukrajina

eurotool

mostar, Bosna a hercegovina

Bosna a hercegovina: 17. až 19. 11.
srbsko: 25. až 27. 5.

tour eurocentrum

medzinárodný ve trh

po sko: 10. 11.
trenčIanska rk

10. – 12. 9.
22. – 23. 10.

31. 3. – 4. 4.

Chorvátsko: 19. 11.
rakúsko: 16. 6.

Birmingham, vB
plovdiv, Bulharsko

eurotool

Ukrajina: 20. až 21. 5.

preŠovská rk

subcon
medzinárodný ve trh

styl-kabo

Fínsko: 26. až 28. 10.

nItrIanska rk

8. – 11. 6.
28. 9. – 3. 10.

17. – 19 .2.

pobaltské krajiny: 14. až 17. 4.
Ukrajina: 17. až 18. 2.

hannover, srn

21. – 23. 10.

Irán: 2. 12.

juhoafrická republika: 21. 5.

Bratislava, sr

hannover messe

preŠovská rk
nemecko: 23. až 24. 4.

koŠICká rk

Coneco

19. – 23. 4.

trenčIanska rk

nemecko: 13. 10.
BratIsLavská rk

31. 3. – 4. 4.

20. – 23. 8.

agrokomplex

nitra, sr

14. – 18. 9.

medzinárodný strojársky ve trh

Brno, čr

13. – 16. 10.

elosys

trenčín, sr

22. – 25. 1.

ItF slovakia tour

Bratislava, , sr

3. – 7. 3.

romtherm

rumunsko

3. – 5. 3.

teX-styLe

po sko

8. 5.

tychy

po sko

11. – 15. 5.

Beogradski sajam

srbsko

16. – 19. 6.

Itm 2009

po sko

11. – 13. 9.

stavebný ve trh

Bielsko-Biala, po sko

28. – 31. 10.

tIB, InventIka

Bukureš , rumunsko

realizácia projektov
Úrad sopk

1. Combating Gender Stereotypes
2. Enterprise Europe Network
3. Mentoring transfer Business

rk Banská Bystrica

1. Mentoring Business transfer (eurochambres – realizuje sa)
2.

rk Bratislava

1. INCUBa-tRaIN (Leonardo da vinci) v spolupráci s Rakúskom, Ma arskom a Českom zameranom na tréning iriem v
oblasti inovácií (realizuje sa od 10/2008)
2. ReGIoNFeMMe (cezhraničná spolupráca SR – Rakúsko) – zameraný na spoluprácu a vzdelávanie podnikateliek (realizuje sa od 02/2009)
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3. CeNtRIS - podpora inovácií a technologického transferu v MSP (realizuje sa od 01/2009)
4. Slovak aid v spolupráci s Macedónskom – posilnenie MSP (realizuje sa od 10/2009)

rk košice

1. e- PLatform Carpathia – program spolupráce medzi Flámskom a novými členskými krajinami v strednej a východnej európe (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010)

rk nitra

1. Slovak aid (Ukrajina v medzinárodnom obchode po vstupe do Wto (spolu s trenčianskou Rk SoPk)

rk prešov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

eRaSMUS, Ulixes erasmus for young entrepreneurs (12/2008 – 05/2010)
ePLatform, co-operation programme between Flanders and Central and eastern europe (11/2008 – 10/2010)
ekonet, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL – ekonet (07/ 2009 – 02/2011)
PatRoN, Leonardo da vinci – medzigeneračné vzdelávanie a transfér manažérskych zručností (12/2007 – 11/2009)
SMe-trainet, Ldv - Program celoživotného vzdelávania (10/2008 – 09/2011)
tIteSSI, transfer of innovative training tools for entrepreneurial skills improvement (10/2009 – 09/2011)
eBCIL Ldv - Partnerstva PCv (08/2009 – 07/2011)
edMoULd, Ldv – Improvement of vocational education in ield of Injection Moulding (10/2009 – 03/2011)

rk trenčín
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leonardo da vinci, Innnovative accounting training and assessment tools for SMes (11/2007 – 10/2009)
Slovak aid, Ukrajina v medzinárodnom obchode po vstupe do Wto (03/2009 – 12/2010)
oP CS SR/ČR (Interreg Iv.a), Chambernett (10/2008 – 09/2010)
Leonardo da vinci, euro Craft 21 (10/2008 – 09/2010)
eURoCHaMBReS, Serbian – Bosnian Spa adventures (12/2008 – 11/2009)
Flámska bilaterálna pomoc, Platform – Platon 3 (03/2009 – 09/2009)
Leonardo da vinci, edMoULd – odovzdávanie skúsenosti v priemysle plastov (2008 – 2010)

rk trnava

1. Informácie, inovácie, vzdelávanie = rozvoj podnikania oP CS SR-CR (2007 – 2013)

rk Žilina

1. Cestou vzdelávania – Slovak aId, SaMRS
2. Cezhraničná spolupráca SR a ČR: Partnerstvo – rozvoj – príležitosti, Interrek
3. Podnikanie bez hraníc, Interrek
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Územné členenie sopk k 31. 12. 2009
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