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máme za sebou zaujímavé obdobie roku 2010, ktoré
z pohľadu ekonomiky Slovenska bolo poznačené najmä
dvomi skutočnosťami – voľbami do Národnej rady SR
a čiastočným hospodárskym oživením slovenskej
ekonomiky v druhej polovici minulého roka.
Výsledkom volieb bol vznik novej vládnej koalície,
nového vládneho programu a prijatie balíčka
smerujúceho k ozdraveniu verejných inancií. Určite
irmy a podnikatelia od novej vlády veľa očakávali a ešte
stále očakávajú,
k čomu ich oprávňovali volebné programy strán
súčasnej vládnej koalície.
Prvý polrok pôsobenia vlády však zatiaľ vyvoláva
viaceré otázniky o jej reálnej schopnosti a aj sile naplniť
ambíciu jej vlastného ekonomického programu a cieľa,
ktorým by mal byť rast konkurenčnej schopnosti
a potenciálu slovenskej ekonomiky a dlhodobá
udržateľnosť je rozvoja. Právom očakávame aj
výraznejšie kroky smerujúce k lepšej situácii vo
vymáhateľnosti práva, či v boji proti korupcii
a klientelizmu. Transparentnosť vo verejnom
obstarávaní, či v čerpaní fondov Európskej únie je
obľúbenou témou každej opozičnej strany, ale už oveľa
menej, keď sa takáto strana dostane do vlády.
Dominancia straníckosti pri obsadzovaní miest
v štátnom či verejnom sektore je hlavnou prekážkou
efektívneho fungovania štátnej a verejnej správy
či manažovania podnikov s účasťou štátu. Štát
prostredníctvom svojej vlády sa ukazuje nielen ako
zlý vlastník, ale aj ako zlý správca verejných inancií.
Vlastníctva sa dá zbaviť, aj keď to nie je vždy optimálne
riešenie. Avšak zlé spravovanie vecí verejných
a verejných inancií tu aj po odštátnení zostáva. Toto
konštatovanie platí obecne a nielen pre súčasnú vládu,
avšak pripomínam ho hlavne preto, že súčasná vláda
si prioritu transparentnosti dala do záhlavia svojho
pôsobenia v tomto volebnom období.
Rok 2011, na prahu ktorého stojíme, bude opätovne
na Slovensku ovplyvnený najmä vonkajším prostredím,
ktoré určite bude pôsobiť protichodne. Na jednej strane
vďaka oživeniu najmä nemeckej ekonomiky a ekonomík
niektorých susedných krajín – českej a poľskej, budeme
opätovne patriť ku krajinám s najvyšším hospodárskym
rastom v rámci Európskej únie a eurozóny.
Treba však súčasne aj dodať, že Európska únia bude
aj v roku 2011 patriť v rámci veľkých hráčov svetovej
ekonomiky medzi zoskupenia s najnižším rastom
HDP. Retardujúcim prvkom v našom raste bude prijatý
vládny balíček s viacerými nesystémovými opatreniami
negatívne ovplyvňujúcimi podnikateľské prostredie.
Turbulencie

v arabskom svete s otvoreným a nejasným koncom
určite vyvolajú cenovú nestabilitu na svetových
komoditných trhoch s dopadom na inlačný vývoj.
Negatívne sa bude minimálne v 1. polroku 2011
vyvíjať cena základných potravinových článkov,
čo môže ohroziť sociálnu stabilitu. Práve preto
očakávame zásadné kroky vlády v oblasti zlepšovania
podnikateľského prostredia a účinnej proexportnej
politiky, lebo práve prostredníctvom týchto krokov
vieme zmierniť negatívne dopady uvedených faktorov
a zabezpečiť udržateľný rast ekonomiky.
Slovenská obchodná a priemyselná komora tak
vo vecnej, ako aj vo inančnej oblasti úspešne zavŕšila
rok 2010, ktorý bol tiež rokom 160. výročia založenia
komorového systému na území Slovenska. Aj rok 2010
potvrdil, že SOPK je najsilnejšou, najreprezentatívnejšou
a najlepšie štruktúrovanou podnikateľskou inštitúciou
na Slovensku. V roku 2011 vstupujeme do posledného
roka mandátu súčasných volených orgánov komory
tak na celoštátnej, ako aj regionálnej úrovni. My
všetci môžeme byť hrdí na skutočnosť, že za štyri
roky pôsobenia súčasných volených orgánov sa
komore podarilo naplniť tak vecné priority, ako aj
inančné parametre našej činnosti. Napriek zložitému
krízovému obdobiu sme každoročne dosahovali kladný
hospodársky výsledok.
Využívam preto túto príležitosť, aby som osobne
poďakoval všetkým našim členom, ale aj prívržencom
a odberateľom našich služieb za ich podporu
a spolupatričnosť. Osobitne ďakujem všetkým
funkcionárom na celoštátnej aj na regionálnej úrovni
za odvedenú prácu. Poďakovanie, samozrejme, patrí aj
pracovníkom aparátu SOPK za ich profesionálny prístup
a lojalitu voči našej inštitúcii.

Peter Mihók
predseda SOPK
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tab. č. 2

I. VÝVOJ EKONOMIKY A STAV
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
vývoj ekonomiky
v roku 2010

p

od pokles výkonnosti ekonomiky aj v roku 2010
sa podpísali najmä vonkajšie faktory, teda dopady
svetovej hospodárskej krízy a značné oslabenie zahraničného dopytu, čo spôsobilo klesajúcu dynamiku
slovenského exportu, produkčnej stránky, trhu práce
i celkového domáceho dopytu.
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 podnikateľsKého 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 2010 opäť zorganizovala anketu
– ekonomický prieskum – o očakávaniach podnikateľskej sféry v súvislosti s vývojom slovenskej
ekonomiky a podnikateľského prostredia v roku 2010
a 2011.
manažéri iriem sa v ankete vyjadrili k očakávanému vývoju svojich iriem 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 týchto oblastiach:
l očakávané hospodárske výsledky podnikov
l hodnotenie podnikateľského prostredia, názory na
zavedenie eura a hodnotenie hospodárskej politiky
l riziká a prekážky pre podnikateľskú činnosť, vrátane
rizík na trhu eÚ
l využívanie štátnej pomoci zo zdrojov eÚ
l dopady hospodárskej krízy.
na prieskume so 41 otázkami, ktorý bol ukončený v novembri 2010, sa zúčastnilo 235 firiem,
z toho 120 výrobných (priemysel, stavebníctvo) a 115
spoločností podnikajúcich v doprave, obchode
a v službách.
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z celkového počtu podnikov, ktoré vyplnili dotazník, bolo 46 % malých (do 50 zamestnancov), 39 %
strednej veľkosti (od 50 do 500 zamestnancov) a 15 %
veľkých podnikov s počtom viac ako 500 zamestnancov.
podľa charakteru spoločnosti, teda prevažujúceho
predmetu činnosti zúčastnených iriem, pôsobí 41 %
respondentov v priemysle, 27 % v službách, 16 %
v obchode, 10 % v stavebníctve, 5 % v doprave a 1 %
v pôdohospodárstve.
z hľadiska vlastníctva najväčší podiel už tradične
tvorili podniky vlastnené domácim kapitálom (71 %),
podniky s účasťou zahraničného kapitálu do 49 %
tvorili 10 % a zvyšné irmy (19 %) sú s účasťou zahraničného kapitálu nad 50 %, resp. v úplnom vlastníctve
zahraničného kapitálu.
do prieskumu sa zapojili irmy zo všetkých regiónov
slovenskej republiky. podľa sídla zúčastnených iriem
mali jednotlivé kraje nasledovné zastúpenie:

vývoj výkonnosti firiem v roku 2010
Ukazovateľ
obrat – tržby
príjmy z predaja na domácom trhu
hospodársky výsledok po zdanení
príjmy z vývozu
počet pracovníkov
priemerná nominálna mzda
Úroveň investícií

Rast
49
34
39
40
26
46
28

Stagnácia
26
38
31
38
36
42
29

tab. č. 3

očakávaný vývoj vyBraných ukazovateľov v roku 2011
Ukazovateľ
obrat – tržby
príjmy z predaja na domácom trhu
hospodársky výsledok po zdanení
príjmy z vývozu
počet pracovníkov
priemerná nominálna mzda
Úroveň investícií

Rast
53
42
42
43
25
60
40

Stagnácia
27
37
35
34
56
34
38

Zadlženosť a vývoj pohľadávok po lehote
splatnosti
tab. č. 1

Účasť firiem na prieskume sopk
Kraj
Bratislava
Banská Bystrica
košice
nitra
prešov
trenčín
trnava
žilina

Podiel zúčastnených
iriem (v %)
21
10
10
12
4
14
9
20

Očakávané hospodárske výsledky podnikov
v roku 2010 a 2011
pohľad podnikateľov – respondentov – na aktuálnu
ekonomickú situáciu, ako aj na výkonnosť vlastných
iriem podľa hodnotenia vybraných ekonomických
ukazovateľov a očakávaných hospodárskych výsledkov
v roku 2010 a 2011, bol podľa výsledkov prieskumu
optimistickejší ako v roku 2009, ale v dôsledku
dopadov hospodárskej krízy ešte nedosiahol úroveň
očakávaní, ktoré boli zaznamenané pred krízou.
v roku 2011, ako vyplýva z prehľadu nižšie, podnikatelia
očakávajú v porovnaní s rokom 2010 mierne oživenie
vo všetkých sledovaných ukazovateľoch.

Pokles (v %)
25
28
30
22
38
12
43

zadlženosť podnikov v porovnaní s minulým rokom
má klesajúcu tendenciu. rast zadlženosti očakáva
12 % respondentov (v minulom roku to bolo 28 %),
33 % očakáva pokles (v minulom roku to bolo 32 %)
a u 55 % podnikov zostane výška zadlženosti na úrovni minulého roka.
zlepšenie očakávaní v porovnaní s prieskumom
v minulom roku nastalo aj v kategórii pohľadávok po
lehote splatnosti, kde 25 % podnikov očakáva ich rast
(v minulom roku ich bolo 38 %). pokles pohľadávok
po lehote splatnosti očakáva 25 % (v roku 2009 to
bolo 17 %) a pohľadávky na úrovni predchádzajúceho
roka očakáva 50 % opýtaných.
v ďalšom období plánuje uplatniť inštitút exekúcie voči svojim dlžníkom 40 % respondentov, 43 %
respondentov uviedlo že neplánujú uplatniť exekúciu
voči dlžníkom a 17 % respondentov nevedelo posúdiť
túto otázku.

hodnotenie podnikateľského
prostredia
celkové podnikateľské prostredie a jeho vplyv na rozvoj podnikania v roku 2010 považovalo 8 % respondentov za priaznivé (v minulom roku to bolo
2 % respondentov),
36 % za nepriaznivé (71 % v minulom roku) a 56
% respondentov uviedlo (v minulom roku 27 %), že
zostalo na úrovni predchádzajúceho roka. oproti ná-

Pokles (v %)
20
21
23
23
19
6
22

zorom vyjadreným v prieskume v minulom roku bolo
zaznamenané mierne zvýšenie pozitívnych odpovedí
a výrazné zníženie negatívnych odpovedí.
v roku 2011 očakávajú podnikatelia významné
zmeny vo vývoji podmienok pre rozvoj podnikania,
keď 38 % uviedlo, že vplyv celkového podnikateľského prostredia sa nezmení, ale až 34 % očakáva zlepšenie. pomerne vysoký je však aj podiel podnikateľov
(28 %), 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?“ mierne zlepšenie očakávaní.
realizované legislatívne podmienky rozvoja podnikania na slovensku v roku 2010 považovalo 53 %
za primerané (v minulom roku ich bolo 41 %) a 45 %
respondentov považuje legislatívne podmienky stále
za nevyhovujúce (v roku 2009 ich bolo 59 %).
kritický pohľad, ktorý dlhodobo pretrváva, majú
podnikatelia na časté zmeny legislatívy. na otázku
„spôsobujú vám časté zmeny legislatívy problémy?“
odpovedalo kladne 81 % opýtaných (v minulom roku
ich bolo 78 %) a 19 % respondentov uviedlo, že im
časté zmeny legislatívy nespôsobujú problémy.

Zavedenie eura
zavedenie meny euro od 1. 1. 2009 a jeho vplyv na
podnikateľské prostredie na slovensku v roku 2010,
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podobne ako v predchádzajúcom roku, hodnotili
podnikatelia veľmi pozitívne, keď len 5 % respondentov uviedlo, že zavedenie eura malo negatívny dopad
na podnikateľské prostredie.
až 74 % respondentov konštatovalo, že zavedenie
eura nespôsobilo ich irme žiadne problémy, 23
% uviedlo, že im spôsobilo mierne problémy a len
3 % uviedli, že zavedenie eura im spôsobilo veľké
problémy.

Hodnotenie hospodárskej politiky
v rámci ekonomického prieskumu sopk na
otázku „ako hodnotíte hospodársku politiku –
programové vyhlásenie vlády sr?“ odpovedalo 33
% respondentov, že pozitívne, 45 % respondentov
hodnotilo hospodársku politiku neutrálne, 12 %
negatívne a 10 % respondentov nevedelo posúdiť
uvedenú otázku.
komunikáciu vlády sr s inštitúciami
podnikateľského sektora považuje 13 %
respondentov za pozitívnu, 54 % za neutrálnu, 16
% za negatívnu a 17 % nevedelo posúdiť uvedenú
otázku.
na otázku, „ktoré opatrenia vlády sr z hľadiska
podnikateľov by mohli prispieť k zlepšeniu
podnikateľského prostredia?“ respondenti, ktorí
mohli navrhnúť najviac tri opatrenia, preferovali
najmä tieto opatrenia:
l Vymáhateľnosť práva – upraviť občiansky
súdny poriadok za účelom zrýchlenia obchodných
sporov, odstrániť doživotné menovanie sudcov,
zaviesť osobnú zodpovednosť sudcov za prieťahy
v konaní, jednoduchá legislatíva pre rozvoj
podnikania a jej stabilita, vyšetriť a trestať
hospodársku kriminalitu a pod. (cca 25 %
respondentov)
l Zákonník práce – zvýšiť lexibilitu zákonníka
práce (cca 25 % respondentov)
l Verejné obstarávanie – zvýšiť transparentnosť
verejného obstarávania na centrálnej úrovni i na
úrovni regiónov – samospráv, odstrániť korupciu
a klientelizmus, zaviesť osobnú zodpovednosť
úradníkov zodpovedných za obstarávanie (cca 15 %
respondentov)
l Daňové a odvodové zaťaženie – znížiť cenu
práce znížením odvodového zaťaženia, nezvyšovať
dane, vytvoriť jeden úrad pre výber daní a odvodov,
daňové úľavy pre domáce podnikateľské subjekty
v záujme vytvárania nových pracovných miest,
zjednodušiť celý okruh sociálnych zákonov a pod.
(cca 25 % respondentov)
l Zlepšenie využívania verejných zdrojov
a zdrojov Európskej únie – štátne investície do
rozvoja s návratnosťou, urýchliť výstavbu diaľničnej
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a cestnej siete, dobudovať infraštruktúru potrebnú
pre rozvoj regiónov, príspevky z euro fondov
uhrádzať v zmluvne dohodnutých termínoch,
konsolidácia verejných inancií, znížiť neefektívne
verejné výdavky a pod. (cca 15 % respondentov)
l Odstránenie administratívnej zaťaženosti
a neúnosnej byrokracie – zlepšiť podnikateľské
prostredia, zjednodušiť daňový a odvodový systém
a pod. (cca 10 % respondentov)
l Podpora domácich podnikateľských
subjektov - účinnejšia podpora exportujúcich
iriem, podpora inovatívnych projektov, podpora
iriem vytvárajúcich nové pracovné miesta,
podpora dostupnosti inančných zdrojov, obmedziť
podnikanie irmám, ktoré si neplnia daňové
a odvodové povinnosti a neplatia faktúry a pod.
(15 % respondentov)
l Podpora učňovského a odborného školstva
– výchova absolventov pre potreby praxe, dotácie
školám podľa kvality absolventov a pod.
(cca 5 % respondentov)
l Stratégia rozvoja SR a podpora znalostnej
ekonomiky – stanovenie priorít pre rozvoj
ekonomiky
a spoločnosti na základe celospoločenského
konsenzu, kvalita vysokoškolského vzdelávania,
podpora vedy, výskumu a inovácií a pod.
(cca 5 % respondentov)

Riziká pre podnikateľskú činnosť
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):

tab. č. 4

riziká s najväčším vplyvom na podnikateľskÚ sféru
Riziko a jeho poradie
v roku 2010
1. svetová hospodárska kríza
2. nízka vymáhateľnosť práva
3. klientelizmus a korupcia
4. vysoká odvodová zaťaženosť
5. tolerancia vlády, verejnej správy a orgánov
činných v trestnom konaní pri porušovaní zákonov
6. pokles zahraničného dopytu
7. rast cien vstupov
8. vysoká daňová zaťaženosť
9. spôsob obstarávania štátnej a verejnej správy
10. pokles domáceho dopytu
11. kurzová pozícia eura k doláru a iným menám

Poradie
v roku 2009
1.
4.
3.
2.

Podiel iriem
(v %)
85
83
83
83

9.
5.
11.
7.
8.
6.
13.

78
74
71
68
54
58
56

za riziká, ktoré majú mierny alebo žiadny vplyv na
podnikateľskú činnosť, považujú respondenti nasledovné riziká (pod 50 % z počtu respondentov):
tab. č. 5

riziká s najmenším vplyvom na podnikateľskÚ sféru
Riziko a jeho poradie
v roku 2010
12. vysoké úrokové miery
13. nedostatok kvaliikovanej pracovnej sily
14. sociálne nepokoje
15. politika odborov
16. výška minimálnej mzdy
17. činnosť podnikateľských inštitúcií

z prieskumu vyplýva, že za najväčšie riziko považujú
podnikatelia aj v tomto roku negatívne dopady svetovej hospodárskej krízy. veľmi kritickí sú respondenti
aj voči nízkej vymáhateľnosti práva, pretrvávajúcemu
klientelizmu a korupcii, ako aj voči naďalej pomerne
vysokej a komplikovanej odvodovej zaťaženosti, ktoré
zaradili na druhé až štvrté miesto v poradí najväčších
rizík pre podnikanie.
nízka vymáhateľnosť práva, za ktorú vinia podnikatelia najmä súdy, sa dostala na druhé miesto, keď ju
40 % respondentov považuje za rozhodujúce
a 43 % za vysoké riziko pre podnikanie. pomerne vysokú a komplikovanú odvodovú zaťaženosť považuje
29 % podnikateľov za rozhodujúce a 54 % za vysoké
riziko pre podnikanie.
medzi vysoké riziká pre podnikanie v minulom
i tomto roku sa dostali ďalšie prekážky, ktorými
je tolerancia vlády a ďalších subjektov verejnej

Poradie
v roku 2009
14.
10.
16.
15.
12.
17.

Podiel iriem
(v %)
48
44
39
36
25
23

správy, ako aj orgánov činných v trestnom konaní
k porušovaniu zákonov (5. miesto) a spôsob
obstarávania verejnej správy (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 zahraničného dopytu (6. miesto),
rast cien vstupov (7. miesto), pokles domáceho
dopytu (10. miesto) a tiež kurzovú pozíciu eura voči
doláru – toto riziko sa umiestnilo na 11. mieste medzi
najväčšími rizikami. vysoká daňová zaťaženosť, ktorá je
v medzinárodnom kontexte považovaná za primeranú,
zaradili respondenti na 8. miesto.
za riziká, ktoré nemajú významný vplyv na rozvoj
podnikania, považujú respondenti v súčasnom
prieskume vysoké úrokové sadzby (12. miesto), ako aj
nedostatok kvaliikovanej pracovnej sily (13.miesto),
ktorý v čase konjunktúry pred krízou považovali za

9

V ročná spráVa sopK 2010

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA

významné riziko. sociálne nepokoje, politiku odborov,
výšku minimálnej mzdy a činnosť podnikateľských
inštitúcií nevnímajú podnikatelia ako prekážky pre
rozvoj podnikania.

Riziká v podnikaní na jednotnom trhu
Európskej únie
jednou z najväčších výhod vstupu slovenska do
európskej únie pre podnikateľov bolo získanie
jednoduchšieho prístupu na trhy všetkých členských
krajín. slovenské irmy, ktoré mali skúsenosti
s podnikaním na trhu európskej únie, uvítali vstup,
pretože im to prinieslo zjednodušenie procedúr
a zníženie transakčných nákladov. pozitívne prijali
podnikatelia aj prípravy a vstup slovenska do
eurozóny. mnohé irmy však naďalej vnímajú mnohé
prekážky, ktoré im bránia v rozširovaní ich aktivít
v ďalších krajinách únie.

z hľadiska vplyvu na podnikanie na jednotnom trhu
európskej únie priradili respondenti rozhodujúci
a vysoký stupeň dôležitosti týmto rizikám:

cií uprednostňujúci subjekty starých členov európskej
únie (58 %), nedostatočnú ochranu domáceho trhu na
slovensku (53 %), 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 európskej únie,
zaradili respondenti legislatívne požiadavky na tovary
a služby (40 %) , neznalosť trhov členských krajín (41
%), nekonkurencieschopný výrobný program (44 %),
nedostatočný servis a informácie pre podnikateľov (30
%), ale už aj nedostatočnú ochranu domáceho trhu na
slovensku (48 %).

Postup vlády SR na zmiernenie dopadov
hospodárskej krízy

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 krízy.

postup vlády sr a prijímané opatrenia na zmiernenie
dopadov hospodárskej krízy považuje 15 % respondentov za dostačujúci (v minulom roku to bolo 6 % respondentov), 43 % respondentov považuje postup vlády sr
za nedostačujúci, 25 % za nesprávny a 8 % za zbytočný,
9 % respondentov nevedelo túto otázku posúdiť.

Dopad krízy na podnikateľov
Využívanie inančných zdrojov Európskej únie
podobne ako v predchádzajúcich troch rokoch, aj
v aktuálnom prieskume bol monitorovaný záujem
podnikateľskej sféry o využívanie inančných zdrojov
európskej únie.
ako vyplýva z prieskumu, 57 % respondentov
uviedlo, že sa uchádzali a aj využívali zdroje z fondov
európskej únie a 46 % respondentov predpokladá,
že ich irma bude požadovať a využívať štrukturálne
fondy zahrnuté do národného strategického referenčného rámca sr na roky 2007 – 2013.

tab č. 6

rozhodujÚce riziká na jednotnom trhu eÚ
Riziko a jeho poradie
v roku 2010
1. dopad hospodárskej krízy na odbyt
2. skrytý protekcionizmus v členských krajinách eÚ
3. silná konkurencia / nemožnosť presadiť sa
4. nepružný, byrokratický postup európskych inštitúcií
uprednostňujúci subjekty starých členov eÚ
5. legislatívne požiadavky pre tovary / služby
6.nedostatočná ochrana domáceho trhu v sr
7. rast cien energií v sr
8. vyššia cena výrobkov / služieb
9. neznalosť iných trhov členských krajín
10. nekonkurencieschopný výrobný program
11. nedostatočný servis a informácie pre podnikateľov

dopad GloBálnej hospodárskej krízy
na podnikateľský sektor v sr

Poradie
v roku 2009
1.
7.
2.

Podiel iriem
(v %)
78
66
58

3.
10.
6.
5.
4.
9.
8.
11.

58
54
53
50
48
43
42
34

dopady svetovej hospodárskej krízy na vlastný podnik v
roku 2010 pociťovalo viac ako 80 % podnikateľov (v roku
2009 to bolo 95 % respondentov), ktoré sa prejavujú najmä v znížení zákaziek od odberateľov – 80 %, zhoršením
platobnej disciplíny odberateľov – 67 % a tiež výrazným
tlakom na zníženie cien výrobkov a služieb – 76 %.

Pokles odbytu
výrazné zníženie odbytu sa prejavilo najmä v poklese
domácej spotreby, keď najväčšie zníženie zákaziek
identiikovali respondenti u zákazníkov a spotrebiteľov
zo slovenska – 70 % (v roku 2009 to bolo 71 %). druhé
najvyššie zníženie zákaziek evidujú podnikatelia
u zákazníkov z krajín eurozóny – 39 %, tretie – 22 %,
u zákazníkov z krajín v 4, štvrté – 14 %, v ruskej federácii a bývalých štátoch snš a piate – 11 %, v ostatných
krajinách európskej únie (mimo eurozóny).

Dostupnosť inančných zdrojov
pokiaľ ide o dostupnosť inančných zdrojov pre podnikanie, tu sa situácia v porovnaní s predchádzajúcimi
prieskumami výraznejšie nezmenila – 69 % podnikateľov v novembri 2010 potvrdilo, že dostupnosť
inančných zdrojov sa zhoršila (v novembri 2009 ich
bolo 71 %), pričom najvýraznejším faktorom je sťaženie
podmienok bánk a iných subjektov pri poskytovaní úverov – 49 %. zníženie inančných zdrojov v podnikateľskej
sfére však výrazne spôsobuje najmä insolventnosť zákazníkov, teda zníženie platobnej schopnosti odberateľov,
ktorú eviduje 44 % podnikateľov.

Vývoj zamestnanosti
v rámci rizík v podnikaní na jednotnom trhu európskej
únie, ktoré majú rozhodujúci a vysoký vplyv, sa na
prvom mieste udržal dopad hospodárskej krízy na zníženie odbytu (78 %), na druhé miesto sa dostal skrytý
protekcionizmus v členských krajinách európskej únie
(66 %), keď v minulom roku bol na 7. mieste, a na treťom mieste je silná konkurencia, resp. sťažená možnosť
presadiť sa na tomto trhu, keď 58 % respondentov ju
označilo za vysoké riziko. nad 50 % zaradili respondenti
ešte nepružný, byrokratický postup európskych inštitú-
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viac ako polovica respondentov (57 %) uviedla,
že má dostatok relevantných informácií o využívaní
eurofondov, ale len 19 % respondentov očakáva,
že celý proces využívania eurofondov bude
transparentný.
Účastníci prieskumu, podobne ako v
predchádzajúcich prieskumoch, navrhli niektoré
zlepšenia pre využívanie eurofondov a odporúčania na
zjednodušenie celého procesu.

čo sa týka úsporných opatrení podnikov a znižovania
nákladov v oblasti zamestnanosti, v dôsledku nižších
výkonov a straty zákazníkov 30 % podnikov uvažuje
o znížení počtu zamestnancov, pričom o primeranom
znížení počtu pracovníkov uvažuje 26 % podnikov
a 4 % plánujú výrazné zníženie počtu pracovníkov.
i napriek negatívnym dopadom krízy 50 % podnikateľov zatiaľ predpokladá, že ponechá súčasný stav zamestnancov a 20 % podnikov uvažuje o zvýšení počtu
zamestnancov (v minulom roku ich bolo 11 %).

Reakcia podnikov na hospodársku a inančnú krízu
na otázku, ako reagovali podniky na krízu, boli identiikované nasledovné odpovede:
l znížili sme stav kmeňových zamestnancov v roku
2009 oproti roku 2008
– do 5 %
17 % podnikov
– do 15 %
27 % podnikov
– do 25 %
9 % podnikov
– viac ako 25 %
11 % podnikov
– menej ako 2 %
5 % podnikov
– nezmenil sa, resp. rástol
31 % podnikov
l znížili sme stav agentúrnych zamestnancov,
pracovníkov na dohodu, brigádnikov
– do 50 %
22 % podnikov
– do 75 %
4 % podnikov
– všetkých
6 % podnikov
– nezamestnávali sme
68 % podnikov
l hľadali sme nových zákazníkov
– úspešne
61 %
– neúspešne
33 %
– nehľadali sme
6%
55 % podnikov hľadalo zákazníkov v tuzemsku, 45 %
v krajinách eÚ, 30 % v európe mimo eÚ, 17 % v ázii,
8 % v usa a kanade, 5 % v latinskej amerike, 4 %
v iných krajinách
l zmenili sme stratégiu svojej irmy, najmä v oblasti
(percento respondentov z celkového počtu, niektorí respondenti uviedli viac faktorov)
– diverziikácie výrobného programu
20 %
– posilnenia funkcií komplexného marketingu
26 %
– zavedenia štíhlej výroby, štíhleho podniku
32 %
– posilnenia informačných a komunikačných
technológií
15 %
– posilnenia inovačného procesu previazaného
na marketing
25 %
– vytvárania strategických partnerstiev
14 %
– nezmenili sme stratégiu irmy
20 %
l predpokladáme, že
– sa trhy stabilizovali
25 %
– v roku 2010 dosiahneme úroveň tržieb roku 2007 15 %
– po roku 2011 dôjde k stabilnému rastu
hospodárstva (minimálne na obdobie 3 rokov)
s kladným prejavom v mikroekonomike
26 %
– dôjde ešte k krátkodobému poklesu
hospodárstva (od 3 do 9 mesiacov)
34 %
– neodpovedal, resp. nevie posúdiť
5%
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príspevok sopk k zlepšeniu
podnikateľského prostredia
v záujme udržania ekonomického rastu a zlepšenia
podnikateľského prostredia v roku 2010 i v ďalšom
období zhromaždenie delegátov sopk na svojom
zasadaní 22. apríla 2010 v Bratislave schválilo komuniké
– odporúčania, ktoré boli dané k dispozícii prezidentovi sr, predsedovi nr sr, predsedovi vlády sr a ďalším
členom vlády sr.
pozornosť delegátov bola venovaná predovšetkým
hodnoteniu súčasného stavu a návrhom opatrení na
vytvorenie podmienok na rast slovenskej ekonomiky
po období prekonávania najťažších dôsledkov globálnej hospodárskej krízy. v diskusii sa konštatovalo, že pri
koncipovaní a realizácii jednotlivých opatrení sa musí
stať základnou prioritou zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, vytvorenie
podmienok na jej trvalo udržateľný rast, čo je možné
dosiahnuť len vytvorením motivujúceho prostredia pre
rozvoj podnikania.
hospodárska politika musí zohľadniť existujúce
danosti prostredia, ako je úzke produktové zameranie
s výraznou dominanciou dvoch odvetví – automobilového priemyslu a elektrotechniky, výrazná vývozná
zameranosť spôsobujúca jej závislosť na konjunktúre
v určitých oblastiach, nízka diverziikácia získavania
energetických nosičov, dlhodobá a pomerne vysoká
úroveň nezamestnanosti, limitovaný vnútorný trh
a nedostatok kvaliikovanej pracovnej sily v primeranej
štruktúre pre potreby trhu práce.
odporúčania sopk v súčasnom období sa opierajú
o všeobecne prijatý názor, že aj keď sú bezprostredné dôsledky svetovej hospodárskej krízy čiastočne
prekonané a samotné krízové javy sa budú v nasledujúcich rokoch prejavovať v zmiernenej podobe, musí
byť prioritou budúcej vlády starostlivosť o zdravé
podnikateľské prostredie, ktoré je jedným z rozhodujúcich faktorov garantujúcim ekonomický rast, a tým aj
zlepšenie životnej úrovne občanov.
Makroekonomická politika musí vytvárať podmienky pre také fungovanie ekonomiky, ktorá zabezpečí
rast hdp na jedného obyvateľa tak, aby sa pomerne
rýchle dosiahla úroveň tohto ukazovateľa vyššia, ako
je priemerná úroveň v európskej únii. tento výsledok
zároveň treba dosiahnuť pri nezvyšovaní súčasnej
úrovne zadlženosti verejných inancií.
slovenská obchodná a priemyselná komora sa domnieva, že tieto ciele je možné dosiahnuť nasledovnými krokmi:
l prísnym dodržiavaním pravidiel rozpočtovej
disciplíny, sústavným tlakom na úspornosť vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu, zvýšením efektívnosti verejných inancií razantným tlakom na
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elimináciu korupcie a klientelizmu, maximálnym
využívaním možností nášho členstva v európskej
únii a zabezpečením korektnosti a priehľadnosti
pri používaní inančných prostriedkov z európskej
únie,
l zavedením pravidiel transparentnosti do systému verejného obstarávania na všetkých úrovniach
verejnej správy (uprednostnením výrobcov pred
sprostredkovateľmi, výberom iba účastníkov s jasnou podnikateľskou stopou a históriou, prehodnotením činnosti a pôsobnosti Úradu pre verejné
obstarávanie, obmedzením využívania inštitútu
časovej tiesne na prípady deinované ako vis major, centralizáciou verejného obstarávania),
l zavedením a využívaním proexportnej politiky,
ktorou treba reagovať na súčasnú jednostrannú
štruktúru slovenského exportu a potrebu podpory
malého a stredného podnikania pri vývozných
aktivitách,
l vytvorením koncepcie presadzovania ekonomických záujmov slovenskej republiky v štruktúrach
európskej únie s ohľadom na situáciu po prijatí
lisabonskej zmluvy, deinovaním dlhodobých
priorít,
l uplatňovaním konsenzu v rámci tripartity pri
vyváženom zohľadňovaní oprávnených záujmov
sociálnych partnerov.
Súčasný stav podnikateľského prostredia považuje
sopk stále za nevyhovujúci, najmä s ohľadom na udržanie a zlepšenie konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky v rámci členstva v európskej únii.
sopk preto považuje za potrebné:
l znížiť administratívnu záťaž podnikania (zrýchliť
a zjednodušiť proces zakladania nových iriem
a živností, odstrániť duplicitu predkladania dokladov pre štátnu správu, zrýchliť zavedenie komunikácie pomocou internetu, zjednodušiť a zmenšiť
rozsah požadovaného výkazníctva atď.),
l najprv zjednodušiť odvodový systém a následne
znížiť odvodové zaťaženie, urýchliť vytvorenie
podmienok pre platenie daní a odvodov do jedného centra,
l zásadne a razantne zlepšiť podmienky pre vymáhateľnosť práva (program zvýšenia kvaliikácie
sudcov v oblasti obchodného práva, zverejňovať
všetky rozhodnutia súdov na internete, stanoviť
maximálnu dobu prvého relevantného úkonu
v súdnom konaní, maximálnu lehotu pre vytýčenie ďalšieho pojednávania a deinovať podmienky
pre urýchlené rozhodnutie súdu v obchodných
veciach, riešiť problematiku rozhodcovského
súdnictva),
l eliminovať narastajúcu druhotnú platobnú
neschopnosť, ktorá sa v súčasnosti stále výraznej-

šie prejavuje v deštrukcii ekonomického systému
využívaním princípov zákona o konkurze
a reštrukturalizácii,
l realizovať úpravy zákonníka práce a sociálnych
zákonov na základe dohody sociálnych partnerov
s ich vyváženým pôsobením tak, aby vytváral
dôstojné podmienky pre zamestnaných, ale rešpektoval aj záujmy zamestnávateľov ako hlavného
článku tvorby hdp,
l zabezpečiť stabilitu právneho systému, pri
tvorbe legislatívy dbať na jej jednoduchosť a zrozumiteľnosť a nepripustiť časté zmeny právnych
predpisov.
V oblasti vzdelávania po období, ktoré sa dá len
s určitou toleranciou považovať za etapu extenzívneho
rastu, realizovať kroky k razantnému zvýšeniu kvality
štúdia a vytvorenia súladu získaných znalostí absolventov s potrebou praxe.
za tým účelom sopk odporúča:
l sprísniť systém akreditácie vysokých škôl aj
za cenu zníženia ich počtu, prejsť na koncepciu
uprednostnenia kvality štúdia pred kvantitou
absolventov,
l vypracovať nezávislú analýzu systému inancovania vysokoškolského štúdia a jej závery využiť
v praxi,
l obdobne ako u vysokoškolského štúdia zvýšiť
požiadavky na kvalitu vedomostí absolventov
stredného stupňa vzdelávania, zlepšiť systém
vzdelávania v odbornom školstve a zosúladiť ho
s potrebami trhu práce, odstrániť nedostatky,
ktoré sa vyskytli pri aplikácii zákona o odbornom
vzdelávaní a príprave,
l vytvoriť podmienky pre celoživotné vzdelávanie.
V oblasti vedy a výskumu sopk odporúča koncentrovať prostriedky štátu do oblastí, kde je možné dosiahnuť medzinárodne akceptovateľné a reálne výsledky.
reálne výsledky pravidelne veriikovať so zámermi.
podporovať slovenské inovatívne irmy.

Vyhlásenie SOPK k hospodárskej situácii SR
(z októbra 2010)
predstavenstvo a dozorná rada sopk na svojom zasadaní dňa 7. októbra 2010 posúdili programové vyhlásenie vlády sr na roky 2010 – 2014, prognózu vývoja
slovenskej ekonomiky, východiská pre zostavenie
rozpočtu verejnej správy sr na roky 2011 – 2013, ako aj
aktuálnu hospodársku situáciu v slovenskej republike.
predstavitelia sopk konštatovali, že programové vyhlásenie vlády sr sa v oblasti hospodárskej politiky
v značnej miere blíži k odporúčaniam, ktoré presadzuje

sopk. zároveň si uvedomujú, že zámery uvedené
v programovom vyhlásení sú ovplyvnené prekonávaním následkov hospodárskej krízy, a preto je aj možné
očakávať v prípade pomalšieho zotavovania svetovej
ekonomiky určitý posun voči proklamovaným zásadám najmä v oblasti makroekonomickej a daňovej
politiky.
v tejto oblasti sopk v súlade so svojimi partnermi
upozorňuje, že osobitným a dlhodobo pretrvávajúcim
problémom je z pozície nášho členstva v európskej únii
nedostatočné využívanie eurofondov. súčasný stav si
zrejme vyžaduje razantnú zmenu systému regulujúceho ich využívanie a uskutočnenie rozhodných krokov
vlády sr na zlepšenie ich využívania zrýchlením a sprehľadnením celého procesu. nutnosť rýchleho riešenia
vystupuje do popredia osobitne v súčasnosti, keď sú
obmedzené objemy vlastných zdrojov v podmienkach
iškálnej konsolidácie.
predstavitelia sopk považujú za potrebné upozorniť, že dostavba diaľničnej siete je životne dôležitá pre
rozvoj dotknutých regiónov, hlavne severu a východu
slovenska, s dôrazom na prepojenosť na medzinárodné koridory. urýchlene treba zabezpečiť zdroje
a kapacity na dostavbu naprojektovaných úsekov,
najmä spojenia na košice pri dodržaní štandardných
parametrov efektívnosti.
v predložených návrhoch v oblasti príjmov verejných inancií sa značné bremeno nedostatku zdrojov
prenáša na podnikateľskú sféru. navyše, v novele
zákona o miestnych daniach navrhuje vláda zvýšenie
právomoci samosprávnych orgánov pri stanovení
výšky dane, kde neobmedzené zvyšovanie týchto daní
bude mať negatívny dopad na podnikanie.
v tejto súvislosti predstavitelia sopk žiadajú zabezpečenie vyššej hospodárnosti samosprávnych orgánov
a zvýšenie kontrolnej činnosti nad používaním verejných zdrojov tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu zaťažovaniu podnikateľskej sféry.
v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia
predstavitelia sopk konštatovali, že popri zhode názorov na pripravované opatrenia očakávajú, že budú
prijaté zásadné opatrenia v oblasti vymáhateľnosti
práva, a to v oblasti efektívneho využitia súčasného
právneho prostredia a aj prijatia zmien vedúcich
k zrýchleniu a stransparentneniu celého procesu.
odporúčajú legislatívou podporiť rozvoj inštitucionálnych rozhodcovských súdov.
návrhy vlády v oblasti sociálnej politiky a trhu práce
sú v súlade s požiadavkami podnikateľskej sféry. sopk
podporuje predpokladané zmeny zákonníka práce
v oblasti lexibility trhu práce. akcentujeme však
potrebu diskusie na riešenie dôchodkového systému
udržateľného aspoň do roku 2020 a prijatie záverov
o zmenách v systéme na základe celospoločenskej
akceptácie.
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v oblasti vzdelávania a vedy predstavitelia sopk
konštatujú pomerne vysokú mieru zhody návrhov
sopk a programového vyhlásenia vlády sr. pozitívne hodnotia napr. pripravované zavádzanie výučby
anglického jazyka už na základných školách. predstavitelia sopk navrhujú novelizáciu zákona o odbornom
vzdelávaní a príprave tak, aby relektoval potreby pra-

xe. opakovane navrhujú podporiť opatrenia v oblasti
rozvoja poznatkovej ekonomiky.
sopk bude naďalej analyzovať prijímané opatrenia
na konsolidáciu verejných inancií a rast ekonomiky
tak, aby nezhoršovali podmienky pre rozvoj podnikania a vytvárali predpoklady primeraného rastu ekonomiky.

II. ČINNOSŤ VOLENÝCH
ORGÁNOV KOMORY
zhromaždenie
deleGátov sopk

z

hromaždenie delegátov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory sa na svojom štvrtom
zasadaní 4. funkčného obdobia na roky 2007 – 2012
zaoberalo aktuálnym stavom a vývojom ekonomiky
a podnikateľského prostredia v slovenskej republiky
a úlohami sopk.
pozornosť delegátov bola venovaná predovšetkým
hodnoteniu súčasného stavu a návrhom opatrení pre
vytvorenie podmienok pre rast slovenskej ekonomiky
po období prekonávania najťažších dôsledkov globálnej hospodárskej krízy. v diskusii bolo konštatované,
že pri koncipovaní a realizácii jednotlivých opatrení
sa musí stať základnou prioritou zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky,
vytvorenie podmienok pre jej trvalo udržateľný rast,
čo je možné dosiahnuť len vytvorením motivujúceho
prostredia pre rozvoj podnikania.
hospodárska politika musí zohľadniť existujúce
danosti prostredia, ako je úzke produktové zameranie
s výraznou dominanciou dvoch odvetví – automobilového priemyslu a elektrotechniky, výrazná vývozná
zameranosť spôsobujúca jej závislosť na konjunktúre
v určitých oblastiach, nízka diverziikácia získavania
energetických nosičov, dlhodobá
a pomerne vysoká úroveň nezamestnanosti, limitovaný vnútorný trh a nedostatok kvaliikovanej pracovnej
sily v primeranej štruktúre pre potreby trhu práce.
v záujme udržania ekonomického rastu a zlepšenia
podnikateľského prostredia v roku 2010 i v ďalšom
období zhromaždenie delegátov sopk schválilo
komuniké – odporúčania, ktoré boli dané k dispozícii
prezidentovi sr, predsedovi nr sr, predsedovi vlády
sr a ďalším členom vlády sr.
Zhromaždenie delegátov SOPK schválilo nasledujúce uznesenia:
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Uznesenie č. 1 – zd sopk vzalo na vedomie zmeny
v orgánoch sopk od ostatného zasadania zd sopk
a kontrolu uznesení zo zasadania zd sopk, konaného
dňa 23. 4. 2009 a konštatovalo ich plnenie.
Uznesenie č. 2 – zd sopk zvolilo:
– mandátovú komisiu v zložení: judr. mária Grochová,
ing. vít pavlovič, ing. ján líška
– návrhovú komisiu v zložení: ing. ladislav vaškovič,
csc., ing. tibor Bôrik, ing. jaroslava maceková
Uznesenie č. 3 – zd sopk kooptovalo do zhromaždenia delegátov sopk v regióne trenčianskej rk sopk
ing. jaroslava mateja, poradcu generálneho riaditeľa
spoločnosti trens, a. s., trenčín.
Uznesenie č. 4 – zd sopk schválilo výročnú správu
sopk za rok 2009.
Uznesenie č. 5 –zd sopk schválilo plnenie rozpočtu
sopk za rok 2009.
Uznesenie č. 6 – zd sopk schválilo správu dozornej
rady sopk k hospodáreniu za rok 2009 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2009.
Uznesenie č. 7 – zd sopk schválilo plán aktivít a činnosti sopk na rok 2010, uložilo predstavenstvu sopk
doplniť plán aktivít sopk podľa vývoja.
Uznesenie č. 8 – zd sopk schválilo rozpočet sopk na
rok 2010.
Uznesenie č. 9 – zd sopk schválilo uznesenia zo
zasadania zhromaždenia delegátov sopk a komuniké
zo zasadania.
Uznesenie č. 10 – zd sopk uložilo predstavenstvu
sopk:
a) prerokovať návrh programových téz pre novovzniknutú vládu sr s predstaviteľmi azzz sr a rÚz
a v prípade ich súhlasu predložiť spoločné stanovisko,
b) pripraviť každoročne na zhromaždenie delegátov
sopk priebežný odpočet plnenia požiadaviek sopk,
c) zaslať všetkým účastníkom zhromaždenia delegátov
sopk tézy na predvolebné rokovania s politickými stranami a následne ich informovať o výsledkoch rokovania s predstaviteľmi azzz sr a rÚz

Uznesenie č. 11 – zd sopk uložilo predstavenstvu
sopk:
a) zapracovať pripomienky z diskusie do plánu aktivít
na rok 2010,
b) schválené komuniké zaslať prezidentovi sr, predsedovi nr sr, predsedovi vlády sr, predsedom parlamentných politických strán, zverejniť ho a zoznámiť tak
s ich znením celú verejnosť.

veľká cena sopk
na slávnostnej časti zhromaždenia delegátov sopk
predseda sopk peter mihók spolu s podpredsedom
národnej rady sr milanom hortom, predsedom
výboru nr sr pre hospodárstvo a podnikanie marošom kondrótom a predsedom dozornej rady sopk
ladislavom dobrodenkom odovzdali veľkú cenu sopk
za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok
2009:
l spoločnosti SIEMENS, s .r. o,. Bratislava, ktorú prevzal
generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Vladimír Slezák, a
l spoločnosti I. TRAN, s. r o,. Turzovka, ktorú prevzal
Ing. Ivan Trančík, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti.
ďalším 5 spoločnostiam, ktoré splnili podmienky
a kritériá 8. ročníka súťaže, boli udelené čestné uznania za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za
rok 2009.
čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v
podnikaní za rok 2009 prevzali:
l za spoločnosť Andritz – Jochman, s. r. o., Spišská Nová
Ves Ing. Miloš Jochman, konateľ spoločnosti
l za spoločnosť ENERGONET Nitra, s. r. o., Nitra – Dolné
Krškany Ján Korgo, konateľ spoločnosti
l za spoločnosť OTC, s. r. o., Hlohovec Ing. Martin Ručkay,
konateľ spoločnosti
l za spoločnosť TSÚ, š. p., Piešťany Ing. Ivan Cvengroš,
generálny riaditeľ spoločnosti
l za VÚJE, a. s., Trnava Ing. Peter Liška, podpredseda
predstavenstva spoločnosti.

TOP tím Aplikovanej ekonómie 2010
aj v roku 2010 na záver rokovania zhromaždenia delegátov bol vytvorený priestor na odovzdanie ocenenia
jas – mládež pre budúcnosť – top študentskému tímu
aplikovanej ekonómie. v roku 2010 bola ocenená študentská spoločnosť C.F.S (Company for Students)
z Gymnázia, Poštová 9, Košice.
títo mladí študenti získali na veľtrhu študentských
spoločností 1. miesto za marketingovú prezentáciu.
títo mladí podnikatelia dokázali svoju spoločnosť
verejnosti prezentovať veľmi zaujímavo a pútavo,
porota ohodnotila ich stánok ako najlepší. ich zaujímavým výrobkom bolo vytvorenie vzdelávacieho cd,
prostredníctvom ktorého sa deti môžu zaujímavo učiť

fyziku. študentskú spoločnosť vedie pani eva vanečková, učiteľka aplikovanej ekonómie. tento tím následne
reprezentoval slovensko na európskej súťaži the company competition of the year v júli 2010 na sardínii,
kde mali súťažiť najlepšie tímy z celej európy. ocenenie
študentskému tímu odovzdal predseda sopk peter
mihók a podpredseda národnej rady sr milan hort.

predstavenstvo sopk
predstavenstvo slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory v roku 2010 zasadalo trikrát.

9. zasadnutie Predstavenstva SOPK
11. februára 2010 v Banskej Bystrici
predseda sopk v úvode informoval predstavenstvo
o príprave aktivít k 160. výročiu vzniku komorového
systému na slovensku a o pripravovanom stretnutí
s predsedom vlády sr, o zriadení sektorových rád sopk
pre odborné vzdelávanie a prípravu, o výsledkoch súťaže
„podnikateľské regióny európy“, v ktorej sa v prvej trojke
pre rok 2012 umiestnil trnavský kraj. predmetom diskusie
bola otázka miery angažovanosti a účasti funkcionárov
komory na kandidátkach politických strán tak, aby komora nebola zneužitá na budovanie straníckych pozícií.
k jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:
l K bodu 1. Kontrola uznesení z 8. spoločného zasadnutia Predstavenstva a DR SOPK
Uznesenie č. 129/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie plnenie uznesení z 8. spoločného zasadnutia
predstavenstva a dozornej rady sopk, konaného dňa
20. októbra 2009 na štrbskom plese a konštatovalo
ich plnenie.
l K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii SR
Uznesenie č. 130/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predložený materiál ekonomického výboru
sopk a výboru sopk pre právnu infraštruktúru podnikania „námety na predvolebné rokovania predstavenstva
sopk s politickými stranami“, „námety na rokovanie
predstavenstva sopk s predsedom najvyššieho súdu sr“
a „prognózu vývoja ekonomiky sr v roku 2010 z pohľadu
mf sr a nBs“, odporučilo upraviť námety na predvolebné rokovania s politickými stranami o pripomienky
z diskusie (tripartita, stabilita právneho systému, analýza
systému inancovania vysokoškolského štúdia, problematika rozhodcovského súdnictva), doplniť problematiku rozhodcovského súdnictva na rokovanie s predsedom
najvyššieho súdu sr a uložilo predsedovi sopk iniciovať
rokovania predstavenstva sopk so všetkými súčasnými
parlamentným politickými stranami a so stranami sloboda a solidarita a most – híd pred júnovými voľbami,
tézy na rokovania písomne odovzdať predstaviteľom
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politických strán pred rokovaním, iniciovať rokovanie
predstavenstva sopk a predsedu rozhodcovského
súdu sopk s predsedom najvyššieho súdu sr.
l K bodu 3. Výročná správa SOPK za rok 2009 (návrh)
Uznesenie č. 131/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predložený návrh výročnej správy sopk za
rok 2009 s pripomienkami (predslov, riziká pre podnikateľskú činnosť) a uložilo predsedovi sopk predložiť
upravený návrh výročnej správy sopk za rok 2009 na
rokovanie dozornej rady sopk 24. 3. 2010 a na schválenie zhromaždeniu delegátov sopk 22. 4. 2010.
l K bodu 4. Návrh plánu aktivít SOPK na rok 2010
Uznesenie č. 132/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie návrh plánu aktivít sopk na rok 2010 s pripomienkami: doplniť misiu na kubu – žilinská rk sopk,
zvýrazniť permanentný záujem a snahu o zvýšenie
členskej základne a uložilo predsedovi sopk predložiť upravený návrh plánu aktivít sopk na rokovanie
dozornej rady sopk a na schválenie zhromaždeniu
delegátov sopk.
l K bodu 5. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2009 – predbežné výsledky
Uznesenie č. 133/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo
na vedomie predložený materiál a uložilo predsedovi
sopk predložiť plnenie rozpočtu sopk za rok 2009
– deinitívne výsledky, vrátane zohľadnenia hmotnej
zainteresovanosti za rok 2009 v rozpočte za rok 2009
a audítorskej správy na rokovanie dozornej rady sopk
a na schválenie zhromaždeniu delegátov sopk.
l K bodu 6. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2010
Uznesenie č. 134/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predložený materiál, v ktorom sú zohľadnené
nasledovné princípy: udržať a primerane zvýšiť príjmy
z členských príspevkov, zvýšiť príjmy za poskytované
služby, realizovať efektívne projekty, uložilo predsedovi sopk upraviť nákladovú časť návrhu rozpočtu sopk
na rok 2010 o inančné prostriedky na propagáciu
komory prostredníctvom pr agentúry, predložiť návrh
rozpočtu sopk na rokovanie dozornej rady sopk a na
schválenie zhromaždeniu delegátov sopk
a uložilo predsedom regionálnych komôr sopk na
valné zhromaždenia/zhromaždenia delegátov regionálnych komôr predložiť návrh rozpočtu prerokovaný
na predstavenstve komory.
l K bodu 7. Návrh na prijatie nových členov SOPK
Uznesenie č. 135/9/2010 – Predstavenstvo SOPK potvrdilo
prijatie 75 nových členov do sopk, vrátane 6 mladých
podnikateľov a uložilo predsedovi sopk zaslať novým
členom osvedčenie o prijatí za člena sopk a zahrnúť
ich do databázy členov.
l K bodu 8. Návrh na udelenie ocenení
Uznesenie č. 136/9/2010 – Predstavenstvo SOPK
l schválilo:
– udelenie Zlatej medaily SOPK pre:
kerametal, a. s., Bratislava
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– udelenie Čestného uznania SOPK pre:
ing. jozef tkáč, j&t finance Group, a. s., Bratislava
60 rokov
j & t finance Group, a. s., Bratislava
15. výročie vzniku
tatra banka, a. s., Bratislava
20. výročie vzniku
unicredit Bank slovakia, a. s., Bratislava
20. výročie vzniku
darina vozárová, stendhal, s. r. o., Bratislava
50 rokov
ing. Gustáv časnocha, elv product, a. s., senec
50 rokov
ing. alexander rozin, incheBa, a. s., Bratislava
60 rokov
kon-rad, s. r. o., Bratislava
20. výročie vzniku
kovex, v. d., plavecký štvrtok
20. výročie vzniku
tenzona Bratislava, s. r. o., Bratislava
20. výročie vzniku
hílek a spol., a. s., senica
20. výročie vzniku
ppa zepax, s. r. o., Bratislava
15. výročie vzniku
elBa, a. s., kremnica
60. výročie vzniku
panasonic avc networks slovakia, s. r. o., krompachy
10. výročie vzniku
u.s. steel košice, s. r. o., košice 10. výročie vzniku
WaGon slovakia košice, a. s. 15. výročie vzniku
ing. miloš jochmann, andritz-jochman, s. r. o. snv
50 rokov
delta-nztrans, spol. s r. o., nové zámky
15. výročie vzniku
enerGonet nitra, s. r. o., nitra 15. výročie vzniku
psl, a. s., považská Bystrica
15. výročie vzniku
kovotex, výrobné družstvo, trenčín
50. výročie vzniku
ing. marián javorka, tatrachema, v. d. trnava
50 rokov
soš obchodu a služieb Galanta 50. výročie vzniku
Grafobal, a. s., skalica
105. výročie vzniku
tatrachema, v. d., trnava
65. výročie vzniku
pramet slovakia, s. r. o., žilina
15. výročie vzniku
vÚtch chemitex, s. r. o., žilina 40. výročie vzniku
stk-miko, s. r. o., žilina
10. výročie vzniku
splnomocnilo predsedu sopk v spolupráci
s príslušnými navrhovateľmi – predsedami rk sopk –
odovzdať čestné uznania v termíne, mieste
a spôsobom dohodnutým s ocenenými osobami
a spoločnosťami, splnomocnilo predsedu sopk
odovzdať zlatú medailu sopk spoločnosti kerametal,
a. s., Bratislava v termíne, mieste a spôsobom dohodnutým s generálnym riaditeľom spoločnosti
a uložilo predsedovi sopk pripraviť návrh na rozšírenie systému oceňovania osôb a iriem na najbližšie
zasadnutie predstavenstva sopk.
l K bodu 9. Informácia o činnosti Rozhodcovského súdu
SOPK
l

Uznesenie č. 137/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie informáciu prof. judr. pavla kubíčka, csc.,
predsedu rozhodcovského súdu sopk, o činnosti rozhodcovského súdu sopk v roku 2009 a návrhu aktivít
a činnosti v ďalšom období, odporučilo predsedovi rs
sopk zúčastniť sa rokovania predstavenstva sopk
s predsedom najvyššieho súdu sr, uložilo predsedovi
sopk zaslať písomnú informáciu o činnosti rs sopk
všetkým členom predstavenstva spolu so záznamom,
do námetov na rokovania s politickými stranami doplniť aj problematiku rozhodcovského súdnictva.
l K bodu 10. Návrh na zvolanie Zhromaždenia delegátov SOPK
Uznesenie č. 138/9/2010 – Predstavenstvo SOPK
l zvolalo zhromaždenie delegátov sopk na 22. apríla
2010 v hoteli crowne plaza v Bratislave s týmto programom:
Registrácia delegátov
zasadnutie zd sopk – i. časť rokovania
1. otvorenie, kontrola uznesení a procedurálne otázky
2. výročná správa sopk za rok 2009
3. plnenie rozpočtu sopk za rok 2009
4. správa dozornej rady sopk k hospodáreniu za rok
2009
5. návrh plánu aktivít sopk na rok 2010
6. návrh rozpočtu sopk na rok 2010
8. diskusia
9. schválenie komuniké a návrhu uznesenia
zasadnutie zd sopk – ii. časť rokovania za účasti hostí
1. vystúpenie predsedu sopk
2. vystúpenie pozvaných hostí
3. diskusia
odovzdanie „veľkej ceny sopk“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní odovzdanie ocenenia
junior achievement slovensko, n. o., „top študent/
team aplikovanej ekonómie 2010“
l uložilo predsedovi sopk a generálnemu tajomníkovi
sopk organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie
zd sopk, na zd sopk pozvať prezidenta sr, predsedu
vlády sr, predsedov výborov nr sr a ďalších hostí.
l K bodu 11. a) Analýza vývoja členskej základne SOPK
v rokoch 2005 až 2009
Uznesenie č. 139/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predložený materiál, uložilo všetkým členom
predstavenstva sopk využívať námety na zlepšenie komunikácie s podnikateľskou verejnosťou a pre zvýšenie
počtu členov komory, najmä
vyUžívať väčšiu prezentáciu jednotlivých funkcionárov komory na celoštátnej i regionálnej úrovni s deklarovaním príslušnosti ku komore vo svojich mediálnych
vystúpeniach, prezentáciách, stanoviskách, životopisoch,
zlepšiť medializáciu aktivít a služieb najmä na regionálnej úrovni – legislatíva a tvorba podnikateľského
prostredia, výstupy z tlačových konferencií

a významných akcií rk sopk, ponuka služieb, prezentácia úspešných členov komory, propagácia ocenených
členov komory – rozhovory, názory a ich stanoviská
a skúsenosti z činnosti a spolupráce s komorou,
vyUžívať právo člena komory zverejňovať členstvo
vo svojich iremných dokumentoch, čo umožní zlepšiť
imidž a dôveryhodnosť irmy v podnikateľskej verejnosti v tuzemsku i v zahraničí,
zintenzívniť komunikáciu s kľúčovými irmami na
celoštátnej úrovni a v regiónoch, ktoré doteraz nie sú
členmi komory,
intenzívnejšie využívať dobrú pozíciu a efektivitu rozhodcovského súdu sopk na získanie nových
členov,
l uložilo predsedovi sopk pripraviť návrh koncepcie
propagácie komory vrátane vyčlenenia inančných
prostriedkov na pr agentúru.
l K bodu 11. b) informácia o 8. ročníku súťaže „veľká
cena sopk“
Uznesenie č. 140/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predloženú informáciu o zapojení 6 iriem do
súťaže do termínu zasadania predstavenstva
a záujem spoločností siemens, s. r. o., Bratislava,
kerametal, a. s., Bratislava a vÚje, a. s., trnava zapojiť
sa do súťaže, uložilo predsedom regionálnych komôr
sopk a predsedom sekcií sopk osobným kontaktom
s predstaviteľmi členských iriem zapojiť väčší počet
členov do súťaže, ktorej uzávierka je 28.2.2010, uložilo
predsedovi sopk na najbližšie zasadnutie predstavenstva predložiť vyhodnotenie súťaže a pripraviť návrh
na organizovanie súťaže v budúcnosti
l K bodu 11. c) Návrh sprievodných akcií k 160. výročiu
vzniku komorového systému na Slovensku v roku 2010
Uznesenie č. 141/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predloženú informáciu, uložilo predsedovi
sopk v spolupráci s predsedami Bratislavskej, Banskobystrickej a košickej rk sopk organizačne a obsahovo
zabezpečiť sprievodné akcie k výročiu, predsedovi
sopk požiadať predsedu vlády sr o možné koinancovanie aktivít k výročiu z rezervy vlády sr.
l K bodu 11. d) Informácia – Európsky parlament podnikov 14. 10. 2010
Uznesenie č. 142/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predloženú informáciu, odporučilo zorganizovať účasť na epp ako spoločnú misiu 13. – 15. 10. 2010,
uložilo účastníkom nominovaným za sopk (predseda
sopk peter mihók, pp. kostolný, dobrodenka, ďurček, Grochová, vaškovič, Bočkay, junas, chlebo, čorej,
paulen, Gabriel, haluška) do 15. 3. 2010 potvrdiť účasť
národnému koordinátorovi za sr ing. jurajovi paľovi,
riaditeľovi Útvaru eÚ sopk.
l K bodu 11. e) Návrh na zrušenie Sekcie zvárania pri
SOPK
Uznesenie č. 143/9/2010 – Predstavenstvo SOPK zrušilo
sekciu zvárania pri sopk, uložilo predsedovi sopk
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oznámiť zrušenie sekcie všetkým členom sekcie
a odporučiť im možnosť zapojiť sa do činnosti ďalších
vhodných sekcií sopk.
l K bodu 11. f) informácia – strategická agenda výskumu sr
Uznesenie č. 144/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predloženú informáciu, súhlasilo so zapojením sopk do spolupráce pri realizácii uvedeného
projektu a uložilo predsedovi sopk dohodnúť
s predkladateľmi formu spolupráce.
l K bodu 11. g) žiadosť spp, a .s., Bratislava o stanovisko
sopk k návrhu na zavedenie experimentálneho študijného odboru „technik energetických zariadení budov“
Uznesenie č. 145/9/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo
na vedomie predloženú žiadosť prostredníctvom ing.
miroslava lapuníka, súhlasilo s kladným stanoviskom
sopk k žiadosti a uložilo predsedovi sopk zaslať stanovisko sopk žiadateľom.
l K bodu 11. h) 10. zasadanie Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 146/9/2010 – Predstavenstvo SOPK zvolalo
10. zasadnutie Predstavenstva SOPK v poslednej dekáde
júna 2010 do regiónu Košickej RK SOPK a uložilo generálnemu tajomníkovi sopk a predsedovi košickej rk
sopk organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie
predstavenstva v stanovenom termíne.
na zasadnutí sa zúčastnilo 20 členov predstavenstva sopk a predseda dozornej rady sopk. ospravedlnili sa: pp. kostolný, lučkanič, sivák, štefanec a tkáč.

10. zasadnutie Predstavenstva SOPK
dňa 22. júna 2010 v Krompachoch
predseda sopk v úvode rokovania odovzdal do rúk
generálneho riaditeľa ing. igora junasa zlatú medailu sopk pre spoločnosť kerametal, a. s., Bratislava za
mimoriadne zásluhy o rozvoj ekonomiky, zahraničného
obchodu a podnikania v sr pri príležitosti 40. výročia
vzniku spoločnosti. zároveň ospravedlnil predsedníčku
Ústavného súdu sr p. ivettu macejkovú, ktorá sa zo
zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť na plánovanej diskusii k problematike vymáhateľnosti práva
a súdnictva v slovenskej republike a informoval, že
k problematike pošle písomné stanovisko.
k jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:
l K bodu 1. Kontrola uznesení z 9. zasadnutia Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 148/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo
na vedomie plnenie uznesení z 9. zasadnutia predstavenstva sopk, konaného dňa 11. februára v Banskej
Bystrici a konštatovalo ich plnenie okrem uznesenia
č. 130/9/2010 týkajúceho sa plánovaného rokovania
s predsedom najvyššieho súdu sr k problematike obchodného súdnictva, uložilo predsedovi sopk zabezpečiť stretnutie s predsedom najvyššieho súdu sr
v termíne, ktorý bude vzájomne odsúhlasený.
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K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii SR
Uznesenie č. 149/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie stanovisko predsedu sopk k výsledkom volieb
do nr sr, predložené materiály ekonomického výboru
sopk „vývoj ekonomiky sr a eÚ v roku 2009 a výhľad
na rok 2010“, „aktuálne problémy meny euro a eurozóny“, „návrh komuniké zo zasadania predstavenstva
sopk“, uložilo predsedovi sopk závery a odporúčania
z materiálov a z diskusie na predstavenstve zahrnúť do
komuniké zo zasadnutia predstavenstva sopk
a medializovať.
l K bodu 3. Návrh na prijatie nových členov SOPK
Uznesenie č. 150/10/2010 – Predstavenstvo SOPK potvrdilo
prijatie 40 nových členov do sopk, vrátane
4 mladých podnikateľov, uložilo predsedovi sopk
zaslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
sopk, zahrnúť ich do databázy členov a primerane
propagovať.
l K bodu 4. Návrh na udelenie ocenení SOPK
Uznesenie č. 151/10/2010 – Predstavenstvo SOPK schválilo
udelenie čestného uznania sopk ing. jánovi liškovi,
ing. ivanovi cvengrošovi, spoločnosti agroinal, spol.
s r. o., hlohovec, soš stavebnej v žiline, soš strojníckej
v kysuckom novom meste, splnomocnilo predsedu
sopk v spolupráci s predsedom trnavskej rk sopk
a predsedom žilinskej rk sopk odovzdať ocenenia
v termíne, mieste a spôsobom dohodnutým s ocenenými osobami a spoločnosťami.
l K bodu 5. Vyhodnotenie súťaže „Veľká cena SOPK“
a návrh na organizovanie súťaže v budúcnosti
Uznesenie č. 152/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predloženú informáciu, súhlasilo s pokračovaním súťaže ako doteraz a s vyhlásením súťaže pre rok
2010, uložilo predsedovi sopk v spolupráci s predsedom dozornej rady sopk zvolať zasadnutie hodnotiacej komisie súťaže „veľká cena sopk“ k prehodnoteniu
pravidiel a kritérií súťaže, predložiť na októbrové
zasadnutie predstavenstva podklady pre vyhlásenie
súťaže pre rok 2010 vrátane upravených pravidiel
súťaže a návrhu na získanie strategického mediálneho
partnera/partnerov (ta3, hn, trend, krištáľové krídlo,
komunikačný útvar siemens).
l K bodu 6. Organizačné zabezpečenie osláv 160. výročia
vzniku komorového systému na Slovensku
Uznesenie č. 153/10/2010 – Predstavenstvo SOPK schválilo organizačné zabezpečenie osláv 160. výročia vzniku
komorového systému na Slovensku, uložilo predsedovi
sopk v spolupráci s predsedami Bratislavskej, Banskobystrickej a košickej rk sopk zabezpečiť úlohy vyplývajúce z organizačného zabezpečenia osláv
v stanovených termínoch, dohodnúť stretnutie členov predstavenstva a dozornej rady sopk s vedením
ekonomickej univerzity v Bratislave pri príležitosti 70.
výročia založenia bývalej vysokej školy obchodnej
obchodnými a priemyselnými komorami na slovenl

sku a doplniť ho do aktivít k 160. výročiu komorového
systému na slovensku v septembri, osloviť členov
sopk, že na inancovaní sprievodných akcií k 160.
výročiu sa môžu podieľať ako darcovia, sponzori,
prípadne reklamní partneri s ponukou ich medializácie
v mimoriadnom čísle komorového časopisu obchod,
priemysel, hospodárstvo, uložilo predsedom Bratislavskej, Banskobystrickej a košickej rk sopk v spolupráci
s predsedami ostatných rk sopk spracovať a predložiť
zoznam spoločností, ktoré boli zakladajúcimi členmi
opk v Bratislave, Banskej Bystrici a košiciach a ich nástupcovia pôsobia aj v súčasnosti.
l K bodu 7. Informácia o Európskom parlamente podnikov
Uznesenie č. 154/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie predloženú informáciu, uložilo všetkým účastníkom potvrdiť účasť a zaslať prihlášku na zasadnutie,
uložilo predsedovi sopk organizačne zabezpečiť účasť
na akcii.
l K bodu 8. Informácia o odbornom vzdelávaní a príprave v podmienkach SOPK
Uznesenie č. 155/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo
na vedomie predloženú informáciu, uložilo predsedovi
sopk v spolupráci s predstaviteľmi azzz sr, rÚz a sžk
požiadať vládu sr o zaradenie návrhu na novelizáciu
zákona o odbornom vzdelávaní a príprave do legislatívneho plánu na rok 2011.
l K bodu 9. Realizácia a aktualizácia projektov v roku
2010
Uznesenie č. 156/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo
na vedomie predloženú informáciu, uložilo predsedovi
sopk raz ročne predkladať predstavenstvu informáciu
o realizovaných projektoch v rámci sopk, uložilo generálnemu tajomníkovi sopk zaujať stanovisko k návrhu
p. chleba na novelizáciu stanov sopk v oblasti vzdelávacej činnosti vo väzbe na predkladanie projektov.
l K bodu 10. Rôzne
a) Návrh na vymenovanie predsedu a členov výkonného
výboru Sekcie energetiky SOPK
Uznesenie č. 157/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie výsledky volieb predsedu a výkonného výboru sekcie energetiky sopk, vymenovalo ing. roberta
zelenaya za predsedu sekcie, uložilo predsedovi sopk
zaslať menovací dekrét menovanému.
b) Zvolanie 11. zasadania Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 158/10/2010 – Predstavenstvo SOPK zvolalo
11. spoločné zasadanie predstavenstva a dozornej rady
sopk v regióne nitrianskej rk sopk v prvej dekáde
októbra 2010, uložilo generálnemu tajomníkovi sopk
a predsedovi nitrianskej rk sopk organizačne a obsahovo zabezpečiť spoločné zasadnutie predstavenstva
a dozornej rady sopk v stanovenom termíne.
c) Vyššie Kolektívne zmluvy v elektrotechnickom priemysle
Uznesenie č. 158/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie informáciu p. paulena o záväznosti vyšších kz

v odvetví elektrotechnického priemyslu na všetky spoločnosti, uložilo predsedovi sopk pripraviť stanovisko
sopk k tejto otázke, odsúhlasiť ho písomným hlasovaním členmi predstavenstva a následne medializovať.
d) Kontrolná činnosť Dozornej rady SOPK
Uznesenie č. 159/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie informáciu predsedu dozornej rady sopk
o plánovanej kontrolnej činnosti hospodárenia v Bratislavskej rk sopk a v Úrade sopk a priebežnej kontrole
inančnej konsolidácie v trnavskej rk sopk, uložilo
predsedovi sopk, generálnemu tajomníkovi sopk
a predsedom Bratislavskej a trnavskej rk sopk pripraviť podklady na vykonanie kontrolnej činnosti dr sopk
a závery z kontrol predložiť na spoločné zasadanie
predstavenstva a dozornej rady sopk v októbri 2010.
e) Pracovné stretnutie k vymáhateľnosti práva
Uznesenie č. 160/10/2010 – Predstavenstvo SOPK vzalo na
vedomie návrh p. vaškoviča na zorganizovanie pracovného stretnutia predstaviteľov sopk s expertmi na
vymáhateľnosť práva a súdnictva, uložilo predsedovi
sopk pripraviť pracovné stretnutie k problematike vymáhateľnosti práva a súdnictva v sr za účasti expertov
rozhodcovského súdu sopk a slovenskej advokátskej
komory v septembri 2010.
na zasadnutí predstavenstva sopk sa zúčastnilo 17
členov a predseda dozornej rady sopk p. dobrodenka. ospravedlnení boli: pp. lučkanič, Bratko, ďurček,
Grochová, haluška, ondrejka, sivák a Wojnar.

11. spoločné zasadnutie Predstavenstva
a Dozornej rady SOPK dňa 7. októbra 2010
v Zlatých Moravciach
k jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:
l K bodu 1. Kontrola uznesení z 10. zasadnutia Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 164/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie plnenie uznesení z 10. zasadnutia predstavenstva sopk, konaného dňa 23. júna
2010 v krompachoch a konštatovali ich plnenie.
l K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii SR
Uznesenie č. 165/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK vzali na vedomie predložený materiál
ekonomického výboru sopk „analýza programového
vyhlásenia vlády sr z pohľadu sopk“, „prognóza vývoja ekonomiky sr na roky 2011 – 2013“, „vládny návrh
rozpočtu verejnej správy sr na roky 2011 – 2013“, „informácia predsedu sopk o uskutočnených a pripravovaných stretnutiach s predstaviteľmi vlády sr“, prediskutovali aktuálnu hospodársku situáciu v sr, schválili
„vyhlásenie sopk k súčasnej hospodárskej situácii sr“,
uložili predsedovi sopk „vyhlásenie sopk k súčasnej
hospodárskej situácii sr“ zaslať tlačovým agentúram
a médiám, zverejniť ho na web stránke sopk a v komorovom časopise obchod, priemysel, hospodárstvo.
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l K bodu 3. Aktualizácia plánu aktivít SOPK na rok 2010
Uznesenie č. 166/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie predloženú aktualizáciu
plánu aktivít sopk na rok 2010, schválili doplnené nové
aktivity nad rámec schváleného plánu aktivít sopk na
október – december 2010, uložili predsedovi sopk,
generálnemu tajomníkovi sopk a predsedom regionálnych komôr sopk zabezpečiť realizáciu doplnených
aktivít.
l K bodu 4. Plnenie rozpočtu SOPK za 1.- 8. mesiac 2010
a predpoklad plnenia do konca roka
Uznesenie č. 167/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie plnenie rozpočtu sopk za
január - august 2010 a predpoklad plnenia do konca
roka, uložili predsedovi sopk, generálnemu tajomníkovi sopk a predsedom regionálnych komôr sopk prijať
účinné opatrenia na minimalizáciu straty rozpočtu za
rok 2010, analyzovať príjmy z členských príspevkov
na úrovni regionálnych komôr s cieľom minimalizovať
výpadok oproti schválenému rozpočtu.
l K bodu 5. Návrh na prijatie nových členov do SOPK
Uznesenie č. 168/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK potvrdili prijatie 41 nových členov do sopk,
vrátane 4 mladých podnikateľov, uložili predsedovi
sopk zaslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena sopk, zahrnúť ich do databázy členov a primerane
propagovať.
l K bodu 6. Návrh na udelenie ocenení SOPK
Uznesenie č. 169/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK schválili
– udelenie Zlatej medaily SOPK
ekonomickej univerzite v Bratislave
70. výročie vzniku
spoločnosti modex, a. s., žilina
60. výročie vzniku
– udelenie Čestného uznania SOPK
spoločnosti kabelschlepp – systematik, spol. s r. o.,
nové zámky
20. výročie vzniku
jane salajkovej, bývalej zamestnankyni Bratislavskej rk
sopk
odchod do dôchodku
ing. františkovi komorovi, generálnemu riaditeľovi pkz
expres, s. r. o., púchov a predsedovi sekcie logistiky
a zasielateľstva sopk
50 rokov
splnomocnili predsedu sopk odovzdať zlatú
medailu sopk ekonomickej univerzite v Bratislave na
konferencii pri príležitosti 70. výročia založenia školy
dňa 19. októbra 2010 v Bratislave, predsedu sopk
v spolupráci s predsedom dozornej rady sopk a predsedom žilinskej rk sopk odovzdať zlatú medailu sopk
spoločnosti modex, a. s., žilina pri príležitosti osláv 60
rokov vzniku spoločnosti dňa 7. októbra 2010 v Bytči,
predsedu sopk v spolupráci s predsedom nitrianskej
rk sopk odovzdať čestné uznanie sopk spoločnosti
kabelschlepp – systematik, spol. s r. o., nové zámky pri
príležitosti 20. výročia vzniku irmy, predsedu sopk
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v spolupráci s predsedom Bratislavskej rk sopk odovzdať čestné uznanie sopk pani jane salajkovej pri príležitosti odchodu do dôchodku menovanej, predsedu
sopk v spolupráci s predsedom trenčianskej rk sopk
odovzdať čestné uznanie sopk ing. františkovi komorovi pri príležitosti jeho životného jubilea (50 rokov).
l K bodu 7. Návrh na vyhlásenie 9. ročníka súťaže „Veľká
cena SOPK“ pre rok 2010, vrátane návrhu na úpravu pravidiel súťaže a jej mediálne zabezpečenie
Uznesenie č. 170/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vyhlásili 9. ročník súťaže „Veľká cena SOPK“ za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní pre rok
2010, schválili upravené pravidlá súťaže „veľká cena
sopk“ a vzor prihlášky od roku 2010 s pripomienkou,
aby sa „na súťaži mohol zúčastniť každý člen komory,
ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo službách najmenej tri roky“,
uložili predsedovi sopk požiadať predsedníčku vlády
sr ivetu radičovú o prevzatie záštity nad súťažou,
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, ing.
ladislava vaškoviča,csc., zabezpečiť zasadnutie hodnotiacej komisie pre vyhodnotenie výsledkov súťaže,
odovzdať veľkú cenu sopk a čestné uznania účastníkom, ktorí splnili podmienky a kritériá súťaže za rok
2010 na výročnom zasadaní zhromaždenia delegátov
sopk v apríli 2011, uložili generálnemu tajomníkovi
sopk, predsedom regionálnych komôr sopk, predsedom sekcií sopk zabezpečiť mediálnych partnerov,
propagovať súťaž prostredníctvom regionálnych médií
a prostredníctvom akcií organizovaných pre podnikateľov v regiónoch a sekciách, aby sa do súťaže zapojilo
čo najviac členov komory.
l K bodu 8. Vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za 1. polrok 2010
Uznesenie č. 171/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie predložený materiál, uložili
generálnemu tajomníkovi sopk predložiť vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému sopk za rok 2010
vrátane návrhu plánu kontrol na rok 2011 na zasadnutie dozornej rady sopk.
l K bodu 9. Závery Dozornej rady SOPK z kontroly hospodárenia v Úrade SOPK, v Bratislavskej a Trnavskej RK SOPK
Uznesenie č. 172/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie predložený materiál, uložili
generálnemu tajomníkovi sopk a predsedom regionálnych komôr sopk zabezpečiť realizáciu opatrení

navrhnutých v materiáli, predsedom regionálnych
komôr sopk závery a návrhy opatrení dozornej rady
sopk prerokovať na zasadnutiach predstavenstva regionálnych komôr sopk, generálnemu tajomníkovi sopk
spolu s návrhom rozpočtu sopk na rok 2011 pripraviť
návrh pravidiel pre poskytovanie vnútrokomorových
dočasných inančných výpomocí a predložiť ho na
najbližšie zasadnutie predstavenstva.
l K bodu 10. Informácia o organizačnom zabezpečení
osláv 160. výročia vzniku komorového systému na
Slovensku
Uznesenie č. 173/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie predloženú informáciu
a vzorový návrh sponzorskej a darovacej zmluvy, požiadali členov predstavenstva a dozornej rady zvážiť
podporu sprievodných akcií k 160. výročiu vzniku
komorového systému na slovensku formou sponzorstva alebo daru, uložili predsedovi a generálnemu
tajomníkovi sopk zabezpečiť úlohy a sprievodné
akcie k 160. výročiu založenia komorového systému
na slovensku.
l K bodu 11. Rôzne
a) Vymáhateľnosť práva na Slovensku
Uznesenie č. 174/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie predložený materiál a závery zo stretnutia s predsedom rozhodcovského súdu
sopk ako podklad na rokovanie s ministerkou spravodlivosti sr, uložili predsedovi sopk iniciovať stretnutie
vybraných členov predstavenstva sopk a predsedu
rozhodcovského súdu sopk s ministerkou spravodlivosti p. luciou žitňanskou, uložili judr. Grochovej
a ing. vaškovičovi, csc., pokračovať v rokovaniach
o zlepšení stavu v oblasti vymáhateľnosti práva s právnymi expertmi politických strán.
b) Európsky parlament podnikov
Uznesenie č. 175/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie informáciu predsedu sopk
o programe a organizačnom zabezpečení účasti na
zasadaní európskeho parlamentu podnikov v Bruseli
v dňoch 13. – 15. 10. 2010.
c) Menovanie nového predsedu Sekcie odborného a ďalšieho celoživotného vzdelávania
Uznesenie č. 176/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie žiadosť predsedu žilinskej
rk sopk ing. dušana halušku o menovanie nového
predsedu sekcie odcv a výsledky volieb členov výkonného výboru sekcie odcv na valnom zhromaždení
členov sekcie dňa 29. septembra 2010, vymenovali ing.
rudolfa michaleca za predsedu sekcie odborného
a ďalšieho celoživotného vzdelávania sopk, uložili
predsedovi sopk zaslať menovací dekrét ing. rudolfovi michalecovi a urobiť zmeny v databáze členov
sekcie.
d) Spoločné projekty SR – MR
Uznesenie č. 177/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná

rada SOPK vzali na vedomie informáciu ing. jána Bočkaya o problémoch s dokončením návrhu spoločných
projektov Banskobystrickej rk sopk s partnermi
v maďarsku, uložili generálnemu tajomníkovi sopk
a ing. jánovi Bočkayovi na základe podkladov k návrhu
projektov prerokovať problematiku s partnerom
v maďarsku.
e) Vzdelávacie projekty
Uznesenie č. 178/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK vzali na vedomie informáciu ing. vladimíra
chleba, csc. o pretrvávajúcich požiadavkách pracovníkov ministerstva školstva sr na zmenu stanov sopk
pri predkladaní projektov v oblasti vzdelávania, uložili
generálnemu tajomníkovi sopk prerokovať problematiku s predstaviteľmi ministerstva školstva sr.
f) Zvolanie 12. zasadania Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 179/11/2010 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK zvolali 12. zasadnutie predstavenstva sopk
v 1. dekáde februára 2011 v regióne Bratislavskej rk
sopk, uložili generálnemu tajomníkovi sopk a predsedovi Bratislavskej rk sopk ing. igorovi junasovi
organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie predstavenstva.
na zasadnutí sa zúčastnilo 22 členov predstavenstva sopk a 4 členovia dozornej rady sopk. ospravedlnili sa: pp. ďurček, murajda, sivák a lelkes.

Uznesenia Predstavenstva SOPK schválené
písomným hlasovaním
predstavenstvo sopk schválilo písomným hlasovaním
tieto uznesenia:
l Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 147/PH/2010 z 12.
marca 2010 – Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie
čestného uznania sopk pre spoločnosť Qex, a. s.,
trenčín, splnomocnilo predsedu sopk v spolupráci
s ing. Borisom paulenom odovzdať ocenenie dňa
17. apríla 2010 pri príležitosti 20. výročia založenia
irmy.
l Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 161/PH/2010 zo
16. augusta 2010 – Predstavenstvo SOPK schválilo
udelenie zlatej medaily sopk pre spoločnosť tesla
liptovský hrádok, a. s., splnomocnilo predsedu sopk
v spolupráci s ing. dušanom haluškom odovzdať ocenenie dňa 18. septembra 2010 v liptovskom hrádku pri
príležitosti 60. výročia založenia irmy.
l Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 162/PH/2010 z 31.
augusta 2010 – Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie
zlatej medaily sopk pre spoločnosť železiarne
podbrezová, a. s., podbrezová, splnomocnilo predsedu
sopk odovzdať ocenenie pri príležitosti 170. výročia
založenia irmy dňa 9. septembra 2010 v podbrezovej.
l Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 163/PH/2010
z 31. augusta 2010 – Predstavenstvo SOPK schválilo
udelenie čestného uznania sopk pre pána ing.
Bohdana Wojnara, člena predstavenstva spoločnosti
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volkswagen slovensko, a. s., Bratislava, splnomocnilo
predsedu sopk odovzdať ocenenie pri príležitosti
životného jubilea menovaného dňa 7. októbra
2010 na zasadaní predstavenstva sopk v zlatých
moravciach.
l Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 180/PH/2010 z 25.
novembra 2010 – Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie zlatej medaily sopk michalovi kováčovi, prezidentovi sr v rokoch 1993 – 1998, rudolfovi schusterovi, prezidentovi sr v rokoch 1999 – 2004, udelenie
čestného uznania sopk dr. h. c., prof. ing. rudolfovi
sivákovi, phd., rektorovi ekonomickej univerzity
v Bratislave, splnomocnilo predsedu sopk odovzdať
zlatú medailu sopk bývalým prezidentom sr na
slávnostnej akadémii sopk k 160. výročiu vzniku obchodných a priemyselných komôr na slovensku dňa
15. decembra 2010 v primaciálnom paláci v Bratislave,
odovzdať čestné uznanie sopk rektorovi ekonomickej univerzity v Bratislave pri príležitosti jeho životného jubilea na mieste, v termíne a spôsobom dohodnutým s menovaným.

Pracovné stretnutia Predstavenstva SOPK
v priebehu marca až apríla 2010 členovia
predstavenstva sopk uskutočnili predvolebné
rokovania s predstaviteľmi politických strán
kandidujúcich do parlamentných volieb v roku 2010,
a to 11. 3. 2010 so stranou smer-sd, 8. 4. 2010
s ls-hzds a slovenskou národnou stranou, 13. 4. 2010
s smk, 14. 4. 2010 s sdkÚ-ds a 20. 4. 2010 so stranou
sloboda a solidarita a so stranou most – híd, na
ktorých oboznámili predstaviteľov politických strán
s predstavou sopk o zdokonaľovaní podnikateľského
prostredia na slovensku.
po júnových parlamentných voľbách sa členovia
predstavenstva sopk stretli s ministrom hospodárstva
jurajom miškovom dňa 20. 9. 2010, s podpredsedom
vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny
jozefom mihálom dňa 27. 9. 2010, s 1.podpredsedom
vlády a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja jánom figeľom dňa 11. 10. 2010, s predsedom
národnej rady sr richardom sulíkom dňa 15. 11. 2010
a s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu
eugenom jurzyczom v decembri 2010.
témou týchto stretnutí bolo najmä posúdenie
programového vyhlásenia vlády sr na roky 2010 –
2014 a aktuálna hospodárska situácia v slovenskej
republike.
plánované stretnutia s predsedom najvyššieho
súdu sr štefanom harabinom a ministerkou
spravodlivosti sr luciou žitňanskou k problematike
vymáhateľnosti práva na slovensku a k problematike
rozhodcovského súdnictva boli presunuté na rok
2011.
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výkonný výBor sopk

činnosť výBorov pri sopk

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

v uplynulom roku pôsobilo pri sopk sedem odborných poradných orgánov – výborov, a to ekonomický
výbor, zahraničnoobchodný výbor, výbor pre priemysel, výbor pre právnu infraštruktúru podnikania, výbor
pre digitalizáciu, výbor pre inovácie a eurofondy
a výbor pre vzdelávanie.
činnosť výborov sa orientovala na posúdenie
zásadných koncepčných materiálov, ako aj legislatívnoprávnych noriem a úprav, ktoré by v dlhodobom
horizonte mali ovplyvňovať vývoj ekonomiky
a podnikateľského prostredia. návrhy na riešenie
problémov sa premietali do pripomienok a stanovísk
k materiálom vypracúvaným štátnymi orgánmi tak,
aby tieto z pozície predstaviteľov podnikateľských
subjektov a odborníkov teoretickej sféry mohli byť
ovplyvnené už v etape ich prípravy. v odôvodnených
prípadoch výbory formulovali závery s návrhmi
riešení a východísk pre volené orgány komory, ktoré
boli zasielané vedúcim činiteľom štátnej a verejnej
správy, resp. prostredníctvom predsedu sopk či
členov 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.

dozorná rada sopk
dozorná rada sopk vykonávala svoju činnosť v súlade
so svojou pôsobnosťou vymedzenou zákonom
a stanovami komory. uskutočnilo sa jedno spoločné zasadanie predstavenstva sopk a dozornej rady
sopk v októbri 2010 v zlatých moravciach. predseda
dozornej rady sopk sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach predstavenstva a pracovných rokovaniach
s predstaviteľmi iných inštitúcií.
členovia dozornej rady sa aktívne podieľali
na kontrole činnosti, riadení a dozerali na hospodárne vynakladanie prostriedkov
v regionálnych komorách sopk, na ktorých sa
zúčastnili jej zástupcovia. na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách boli prijaté konkrétne
opatrenia v oblasti vecnej
a obsahovej správnosti prvotných dokladov, efektívnosti a hospodárnosti realizovaných aktivít
a celkovej hospodárnosti regionálnych komôr.
členovia dozornej rady sa tiež zúčastnili na ustanovujúcich valných zhromaždeniach, resp. zhromaždeniach delegátov regionálnych komôr sopk vo februári
až apríli 2010.
v marci 2010 dozorná rada sopk v Bratislave posúdila materiály, ktoré sa v súlade so zákonom
a stanovami sopk predkladali na schválenie zhromaždeniu delegátov sopk, a to výročnú správu sopk
za rok 2009, plnenie rozpočtu sopk za rok 2009,
ročnú účtovnú závierku za rok 2009 a správu audítora, návrh plánu aktivít sopk na rok 2010, návrh
rozpočtu sopk a regionálnych komôr na rok 2010,
správu dozornej rady sopk k hospodáreniu a vysporiadaniu výsledku hospodárenia za rok 2009. ďalej
vzala na vedomie vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému za rok 2009, návrh plánu vnútorných
kontrol na rok 2010 a výsledky kontrol hospodárenia
v prešovskej, Banskobystrickej a trnavskej regionálnej
omore sopk.
v októbri 2010 na spoločné zasadanie predstavenstva a dozornej rady sopk boli predložené závery
dozornej rady sopk z kontroly hospodárenia v Úrade
sopk, v Bratislavskej a trnavskej regionálnej komore
sopk.

Ekonomický výbor SOPK
predsedom ekonomického výboru sopk je ing. ladislav vaškovič, csc., funkciu tajomníka výboru vykonáva
ing. ján vlčko. ekonomický výbor sopk má 14 členov,
v roku 2010 bol doplnený o ing. jaromíra uhera, zástupcu spoločnosti slovak telekom, a. s., a ing. františka palka, riaditeľa inštitútu hospodárskej politiky
v Bratislave.
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 2010 výbor zasadal päťkrát.
14. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
14. januára 2010 v Bratislave
výbor prerokoval „prognózu vývoja ekonomiky
a podnikateľského prostredia sr v roku 2010 z pohľadu
podnikov + výsledky prieskumu sopk“, pripravil „odporúčania výboru k hospodárskej politike a podnikateľskému prostrediu v sr“, prerokoval „námety výboru
pre právnu infraštruktúru podnikania na rokovanie
s predsedom najvyššieho súdu sr“, schválil „plán činnosti ekonomického výboru sopk na rok 2010“, vypracoval „očakávaný vývoj ekonomických ukazovateľov
sr v roku 2010 – vyhodnotenie dotazníka ifo institute
for economic research.

15. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
4. februára 2010 v Bratislave
výbor v rámci diskusie k aktuálnej hospodárskej situácii sr dopracoval námety ekonomického výboru sopk
na predvolebné rokovania sopk s politickými stranami
(odporúčania k hospodárskej politike
a podnikateľskému prostrediu v sr) a námety výboru
pre právnu infraštruktúru podnikania na rokovanie s
predsedom najvyššieho súdu sr. vzal na vedomie informáciu predsedu ekonomického výboru zo zasadnutia výboru mf pre makroekonomické prognózovanie.
16. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
25. marca 2010
výbor prerokoval problematiku vymáhateľnosti
práva na slovensku, stratégiu rozvoja slovenskej
spoločnosti, ktorú vypracoval ekonomický ústav sav,
lisabonskú stratégiu/stratégiu eÚ 2020 a prediskutoval
zameranie činnosti ekonomického výboru sopk
v budúcnosti. členovia odporučili predsedovi
výboru pripraviť komplexný návrh stanoviska
k „stratégii...“ vychádzajúci z už predložených
stanovísk sopk. výbor pripravil návrh odporúčaní na
zlepšenie podnikateľského prostredia pre rokovanie
zhromaždenia delegátov sopk.
17. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
3. júna 2010
výbor prerokoval „vývoj ekonomiky sr a eÚ v roku
2009 a výhľad na rok 2010“, „aktuálne problémy
meny euro a eurozóny“, „vymáhateľnosť práva na
slovensku“, pripravil materiál na rokovanie predstavenstva sopk.
18. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
14. septembra 2010
výbor pripravil a prediskutoval „analýzu programového vyhlásenia vlády sr 2010 – 2014 z pohľadu sopk“,
„analýzu východísk rozpočtu verejnej správy sr na
roky 2011-2013“, „zameranie ekonomického prieskumu
sopk 2010 – 2011“ a pripravil podklad na spoločné
rokovanie predstavenstva a dr sopk.
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 sopk pp. magvaši
a vlčko zabezpečili realizáciu a vyhodnotenie ekonomického prieskumu sopk 2010 a 2011, ktorého závery
sú uvedené v úvodnej časti výročnej správy.
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Zahraničnoobchodný výbor
predsedom výboru je ing. július kostolný, podpredseda sopk, generálny riaditeľ martimex holding, a. s.,
martin. v zložení výboru došlo k personálnym zmenám
u zástupcov organizácií eximbanka sr a sario.
výbor na svojom zasadnutí prerokoval a zaujal stanovisko k nasledujúcim tematickým okruhom:
l programové vyhlásenie vlády sr vo vzťahu
k podpore vývozu,
l zmena kompetenčného zákona vo vzťahu
k riadeniu oBeo v zahraničí,
l vývoj zahraničného obchodu sr za 1 – 9/2010,
výhľad do konca roka,
l návrh obchodných misií sopk do zahraničia
v roku 2011.
Bolo konštatované, že koncepčný materiál proexportná
politika vlády sr na roky 2007 – 2013 nepotrebuje veľkú revíziu, ale zmeniť niektoré opatrenia. štátna sféra
potrebuje reálne návrhy z podnikateľskej sféry – na aké
teritóriá sa sústrediť, aké nástroje podpory uprednostniť. chýba však komunikačný kanál s podnikateľskou
sférou. dokumenty sa budú revidovať
v 1. polroku 2011.
Bola kritizovaná štátna podpora účasti na výstavách
a veľtrhoch pre nízky objem vyčlenených prostriedkov.
rozpočet na výstavy stagnuje už 4 roky a v porovnaní
napr. s čr je takmer zanedbateľný. súčasný program
podpory účasti sa končí na budúci rok. i v tomto prípade treba najskôr určiť teritóriá, v ktorých sa má podporiť účasť na výstavách a veľtrhoch.
nová vláda, ktorá vzišla z parlamentných volieb
v júni 2010, delimitovala formou zákona príslušnosť
obchodno-ekonomických oddelení v zahraničí (oBeo)
spod podriadenosti mh sr do podriadenosti mzv sr.
pod mzv sa delimitujú zamestnanci, agenda, správa majetku. mh zostáva ostatný zahraničný obchod
– multilaterálna, bilaterálna spolupráca a zahraničnoobchodná politika. kompetenčný zákon hovorí,
že kompetencie prechádzajú na mzv v časti riadenia
oBeo, ale ostatné zostáva na mh, avšak bez napojenia
na výkonných ľudí v zahraničnej službe.
výbor sa stotožnil s názorom, že opatrenia sú
systémovo nedotiahnuté a nemajú šancu na úspech.
každé teritórium treba ušiť na mieru, aj systémovo, aj
personálne. návrh znížiť počet oBeo v rámci eÚ, ktorý
prezentoval zahraničnoobchodný výbor aj v roku 2009,
nebol prijatý.
rozbor vývoja zahraničného obchodu za prvých
9 mesiacov 2010 je zaujímavý najmä z hľadiska trendov, lebo teritoriálna a komoditná štruktúra sa výrazne
nemení. v roku 2009 sme dosiahli vysoké kladné saldo
zahraničného obchodu, takže údaje za sledované
obdobie roka 2010 v porovnaní s rovnakým obdobím
roka 2009 nie sú také priaznivé. vysokým tempom
rástol vývoz - 22 %, avšak ešte rýchlejšie rástol dovoz –
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24 %. saldo síce zostalo po deviatich mesiacoch kladné, ale zmenšilo sa o polovicu oproti rovnakému obdobiu minulého roka. výhľadovo do konca roka 2010 sa
v rozbore predpokladá aktívna obchodná bilancia
v rozmedzí 400 – 600 mil. €.
zo štatistiky vyplýva, že okrem írska máme kladné
obchodné saldo s ostatnými krajinami eÚ. naopak,
vysoko pasívnu bilanciu máme s kóreou (predstihla aj
rusko). tá spolu s tajvanom, malajziou a vietnamom
tvorí 25 % nášho dovozu. investovanie týchto krajín
(kórea, tajvan) vytvorilo priestor pre zvýšenie ich
vývozu k nám.
v diskusii zaznelo viacero názorov o tom, že si
v jednotlivých teritóriách neuvedomujeme naše
komparatívne výhody. Úlohou je: musíme si vytipovať
teritóriá, kde máme v zahraničnom obchode komparatívnu výhodu, jasne ju identiikovať a sústrediť sa na jej
využitie.

Výbor pre priemysel
v roku 2010 sme sa usilovali zaktivizovať činnosť výboru pre priemysel, ktorého poslaním je efektívne pôsobiť v prospech aktivít členov komory, najmä malých
a stredných podnikateľov v oblasti priemyslu a obhajovať ich záujmy v spolupráci so zväzom priemyslu sr.
uskutočnilo sa jedno stretnutia jeho členov, na
ktorom boli prediskutované aktuálne otázky a oblasti,
v ktorých by výbor mohol byť nápomocný. 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 programovom období rokov 2007 – 2013.
napriek písomným iniciatívam predsedu aj tajomníka výboru sa nepodarilo získať pre spoluprácu väčší
počet a záujem zástupcov slovenského priemyslu.

Výbor pre inovácie a eurofondy
poslaním výboru bola najmä podpora nových inovatívnych technológií a výrobných procesov, ktoré boli
vyvinuté v slovenských irmách. aktivita výboru sa zamerala na získanie prehľadu o potenciálnych podnikateľských subjektoch. na svojom zasadnutí sa výbor pre
inovácie a eurofondy zaoberal aj prehľadom možných
zdrojov inančných prostriedkov, ktoré môžu záujemcovia o podporu čerpať prostredníctvom operačného
programu „konkurencieschopnosť a hospodársky rast“
v programovom období 2007 – 2013.

Výbor pre vzdelávanie
v roku 2010 pomocou sektorových rád v študijných
odboroch, kde má sopk gesciu, aktívne pracoval pri
plnení úloh vyplývajúcich zo zákona.

Výbor pre právnu infraštruktúru podnikania
výbor sa zúčastňoval na prácach súvisiacich s prípravou podkladov k stanoviskám komory. v roku 2010
zasadal dvakrát a svoju činnosť zabezpečoval aj mimo
svojich zasadnutí. participoval na výstupných stanoviskách komory týkajúcich sa požiadaviek na zvyšovaní
vymáhateľnosti práva dotknutých subjektov. veľkú
pozornosť venoval aj ďalším súvisiacim problémom,
ako potrebe skrátenia súdnych pojednávaniach, ako aj
transparentnosti konania. tieto otázky boli aj predmetom spoločného rokovania s ekonomickým výborom
sopk a rozhodcovským súdom sopk a stali sa podkladom pre štatutárne orgány komory na ďalšie rokovania. výbor vyjadril potrebu vyššej účasti podnikateľskej
verejnosti pri príprave právnych noriem, akceptovaní
oprávnených záujmov podnikateľskej verejnosti ako
aj pri uplatňovaní dynamickej stability pri prijímaní
relevantných právnych noriem.
tab. č. 7

Aktivity v rámci Medzinárodnej obchodnej
komory (Paríž)
k 31. 12. 2010 národný výbor mok evidoval 17 členov:
otms slovakia, s. r. o, oranGe slovensko, a. s.,
heineken slovensko, a.s., slovenské elektrárne,
a. s., omnia holdinG, se, šport progress, spol. s r. o.,

výBory sopk
Výbor
ekonomický výbor
zahraničnoobchodný výbor
výbor pre priemysel
výbor pre právnu
infraštruktúru podnikania
výbor pre digitalizáciu
výbor pre inovácie
a eurofondy
výbor pre vzdelávanie

Predseda
ing. ladislav vaškovič, csc.
ing. július kostolný
ing. vladimír slezák

Tajomník
ing. ján vlčko
ing. jozef rajtar
ing. juraj paľa

judr. mária Grochová
michal micenko

judr. ing. pavel kopál
ing. viliam Gonda

daniel lučkanič
ing. peter kollárik

ing. juraj paľa
ing. viliam Gonda

Účasť sopk
v medzinárodných
štruktÚrach
pri organizovaní vlastných aktivít smerujúcich k zlepšovaniu stavu podnikateľského prostredia na slovensku sa
komora angažovala aj v medzinárodných štruktúrach.

Výbor pre digitalizáciu
koordinoval vzťahy zainteresovaných subjektov pre
oblasť digitalizácie a informatizácie spoločnosti. taktiež pripravoval stanoviská k otázkam digitalizácie a informatizácie spoločnosti a podnikateľského prostredia.

malých a stredných podnikateľov do procesu
tvorby legislatívy európskej únie. podnikatelia
môžu využiť rôzne nástroje európskej komisie pri
hľadaní riešenia problémov spojených s nesprávnou
aplikáciou pravidiel vnútorného trhu zo strany
orgánov verejnej správy (voľný pohyb tovaru, služieb
a vysielanie pracovníkov do zahraničia). môžu tiež
pripomienkovať konkrétnu legislatívu (odstraňovanie
administratívnych prekážok, dane, značenie výrobkov
a iné).
európska komisia tiež očakáva spätnú väzbu od
malých a stredných podnikateľov s uvedením konkrétnych problémov s podnikaním na vnútornom trhu
európskej únie.
problematikou podpory podnikania sa zaoberá
európsky projekt een – enterprise europe network
a informácie pre slovenských podnikateľov sú dostupné na www.een.sk.

vnÚtorný trh európskej Únie
interaktívna tvorba politiky európskej únie je prioritou
európskej komisie, ktorej cieľom je zapojenie

exima, spol. s r. o., incheBa, a. s., sopk, rozhodcovský
súd sopk, zväz logistiky a zasielateľstva sr, ferona
slovakia, a. s., j & t finance Group, a. s., minerin,
a. s., cassovia Bic, s. r. o., kooperativa poisťovňa, a. s.
– vienna insurance Group, renomé, a. s.
dňa 15. 3. 2010 sa uskutočnilo stretnutie
členov nv mok sr s najvyššími predstaviteľmi
nv mok izraela, p. orenom schachorom, prezidentom
icc izraela, a p. Baruchom mazorom, generálnym
tajomníkom icc izraela. počas pracovného obeda
boli prerokované možnosti vzájomnej obchodnej
spolupráce a prípadných budúcich investícií. izraelskí
predstavitelia sa stretli aj s najvyššími vládnymi
predstaviteľmi sr.
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počas európskeho regionálneho stretnutia národných koordinátorov icc, ktoré sa konalo v marci 2010
vo viedni, vystúpil s prednáškou predseda sopk peter
mihók. na stretnutí sa diskutovalo o ostatných výzvach
globálnej ekonomiky, rozvoji spolupráce a vzájomnej
pomoci medzi obchodnými komorami, posilnení členskej základne a o vydaní nových pravidiel incoterms
2010.

Aktivity v rámci Eurochambres (Brusel)
slovenská obchodná a priemyselná komora sa aj
v roku 2010 aktívne podieľala na činnosti európskeho
združenia obchodných komôr eurochambres v Bruseli.
prostredníctvom svojho predsedu petra mihóka zastupovala záujmy slovenskej podnikateľskej verejnosti na
jej zasadnutiach. vyjadrovala sa k predloženým materiálom, predkladala návrhy a stanoviská k prerokúvanej
problematike.
Útvar európskej únie sopk úzko spolupracoval
s príslušnými oddeleniami eurochambres pri príprave
prieskumu podnikateľského prostredia v jednotlivých
krajinách európskej únie. poskytol požadované podklady a informácie z dostupných prameňov a využil aj
vlastnú anketovú činnosť medzi slovenskými podnikateľmi.
podľa pokynov európskej komisie sa podieľal aj na
analýze činnosti jednotných kontaktných miest, ktoré
majú zjednodušiť administratívnu náročnosť pri podnikaní v európskej únie a ktoré v slovenskej republike
riadi ministerstvo hospodárstva sr spolu s ministerstvom vnútra sr.
jednou z hlavných aktivít v rámci spolupráce
s eurochambres bola príprava 2. zasadnutia európskeho parlamentu podnikov v Bruseli dňa 14. 10. 2010, na
ktorom sa zúčastnila aj delegácia slovenských podnikateľov.

spolupráca so zahraničnými opk
jednotlivé regionálne komory sopk evidujú celkom
149 uzatvorených dohôd o spolupráci so zahraničnými
obchodnými a priemyselnými komorami.
tradične najaktívnejšia je spolupráca s obchodnými
a priemyselnými komorami v regiónoch, ktoré susedia.
viaceré regionálne komory udržiavajú aj korešpondenčné kontakty, napríklad Banskobystrická rk sopk
so 60 komorami v 34 štátoch.
Útvar eÚ sopk udržuje na veľmi dobrej úrovni pracovné kontakty s partnerskými obchodnými komorami
v zahraničí. v roku 2010 to boli najmä komory v slovinsku, Belgicku, cyperskej republike a nemecku.
spolupráca s partnerskými komorami sa vždy prirodzene aktivizuje pri príprave obchodných misií
a ekonomických/obchodných fór na slovensku alebo
v partnerskej krajine.
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tab. č. 8

dohody s partnerskými
oBchodnými komorami
v zahraničí
Regionálna komora
Banská Bystrica
Bratislava
košice
nitra
prešov
trenčín
trnava
žilina
Spolu

Počet dohôd
14
15
14
21
19
16
8
42
149

formácie o investičnom prostredí viacerých ekonomík
juhovýchodnej európy - chorvátska, Bosny a hercegoviny, srbska, vrátane kosova, čiernej hory, macedónska, albánska, Bulharska, rumunska
a moldavska.
analýzy a štúdie prezentované na tomto podujatí
mali potenciál byť významnou pomocou slovenským
irmám pri ich rozhodovaní o začatí podnikania/investovania a spolupráce so spomínanými krajinami v lepšom
poznaní podnikateľského prostredia, legislatívy, nákladov na podnikanie a prekážok, ako aj najvýznamnejších
bariér podnikania a slabých miest a naopak, konkurenčných predností týchto ekonomík. na prezentáciu
sa prihlásilo 34 osôb z 24 organizácií, vrátane štyroch
veľvyslanectiev z vyššie uvedených krajín.

Spoločné OPK pod gesciou SOPK
Iné formy spolupráce
hong kong – čínsky nový rok – na základe požiadavky
vládnej agentúry hong kong economic and trade oice v Berlíne sopk organizovala 8. marca 2010 recepciu
pri príležitosti čínskeho nového roka. pozvanie prijalo
a zúčastnilo sa vyše 110 zástupcov zo strany štátnych
orgánov, bankovej a podnikateľskej sféry, ako aj mimovládnych organizácií. hongkonský partner si vybral
sopk ako domáceho organizátora už po tretí raz vzhľadom na svoju spokojnosť s našimi službami. pre sopk
je to predovšetkým imidžová záležitosť, ktorá taktiež
pomáha udržiavať prestíž našej komory pred domácim
publikom. oživením recepcie bola prítomnosť živého
tigrieho mláďaťa.
thajsko – na požiadanie a v spolupráci s thajským
veľvyslanectvom vo viedni a za spolupráce honorárneho konzula thajska v sr usporiadala dňa 16. júna 2010
sopk Úms seminár o obchodných príležitostiach
a logistike v sr pre thajskú vládnu
a podnikateľskú delegáciu v počte 14 členov. slovenské
príležitosti a výhody prezentovali na seminári zástupcovia mh sr, saria a predseda sekcie logistiky sopk,
ktorý je zároveň aj predsedom zväzu logistiky a zasielateľstva sr. podobne, thajskí zástupcovia prezentovali
možnosti thajskej ekonomiky
a logistických spojení a zväzkov v rámci zoskupenia
asean, ktorého je thajsko členom.
prezentácia oecD – Útvar medzinárodnej spolupráce
sopk a ministerstvo zahraničných vecí sr v spolupráci
so slovenskou delegáciou pri oecd zorganizovali na
deň 2. november 2010 prezentáciu publikácie oecd
investment reform index 2010 (prehľad investičných
reforiem 2010) a iných aktivít a výstupov divízie oecd
pre rozvoj súkromného sektora (psd) pracovníkom
tejto divízie. počas prezentácie dostali účastníci in-

slovensko – maďarská obchodná komora
slovensko – maďarská obchodná komora sa vo zvýšenej miere venuje cezhraničnej spolupráci a podieľa sa
na organizovaní stretnutí iriem z oboch krajín.
dňa 16.11.2010 sa uskutočnilo valné zhromaždenie
smok, na ktorom bol za jej predsedu zvolený p. alfréd
šinka, konateľ spoločnosti forex, s. r. o. v lučenci.
doterajší predseda p. husár sa stal čestným predsedom slovensko – maďarskej obchodnej komory.
slovensko – poľská obchodná komora
slovensko – poľská obchodná komora sa zúčastňuje
najmä na projektoch cezhraničnej spolupráce
s poľskými partnermi. v roku 2010 zorganizovala viaceré obchodné misie, účasť slovenských iriem na veľtrhoch a prezentácie v krakove, v poznani a v sosnowci.
pre poľských partnerov uskutočnila aj viaceré konzultačné dni v žiline a v okolí.

zmiešané hospodárske výBory
v rámci sopk boli v gescii Útvaru európskej únie založené nasledovné zmiešané hospodárske výbory:
slovensko-český hospodársky výbor
slovensko-rumunský hospodársky výbor
slovensko-portugalský hospodársky výbor
prevažná väčšina aktivít týchto výborov sa obmedzuje
na výmenu informácií pri príprave návštev vládnych
predstaviteľov v partnerskej krajine, spoluprácu pri organizovaní bilaterálnych stretnutí podnikateľov oboch krajín
a na podporu spoločných stanovísk v rámci európskych
a svetových komorových orgánov. s partnerskými obchodnými komorami z krajín mimo eÚ má sopk vytvorených 8 zmiešaných hospodárskych výborov:
slovensko-ukrajinská spoločná rada – jej zasadnutie sa uskutočnilo v kyjeve v rámci ukrajinsko-slovenského obchodného fóra v októbri 2010

slovensko-turecký hospodársky výbor – jeho
ostatné zasadnutie sa uskutočnilo v rámci slovenskotureckého ekonomického seminára v novembri 2009
v Bratislave, ďalšie zasadnutie sa plánuje v roku 2011
v istanbule
slovensko-tajvanský hospodársky výbor – uskutočnil 11. zasadnutie v roku 2009 v Bratislave, ďalšie
zasadnutie sa plánuje v roku 2011 v tchajpeji
slovensko-indický hospodársky výbor – slovenská
časť výboru má od roku 2007 nového predsedu, spoločné zasadnutie výboru sa v roku 2010 neuskutočnilo
slovenskosrbský hospodársky výbor – v roku 2010
formálne nezasadal
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. treba však
pripomenúť, že nie je vytvorený jeho náprotivok na
kórejskej strane.
v roku 2010 bola uzatvorená dohoda medzi sopk
a kazašskou opk o vytvorení spoločného slovenskokazašského hospodárskeho výboru, ktorý sa bude
konštituovať v roku 2011.

členská základňa
činnosť členskej základne bola v roku 2010 zameraná
na organizovanie odborných seminárov, obchodných
misií a stretnutí s predstaviteľmi hospodárskeho života.
regionálne komory uskutočňovali osobné návštevy
členských aj nečlenských iriem za účelom zisťovania
ich potrieb, podnikateľských problémov a námetov
na zlepšenie podnikateľského prostredia. zároveň sa
zamerali na stabilizáciu existujúcej členskej základne
a jej ďalšie rozširovanie, na analýzu podnikateľskej
sféry a monitorovanie novovzniknutých iriem za
účelom propagácie 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.

platformy v sopk
Platforma „Žena v podnikaní“
v súlade s cieľom podporovať kontakty medzi slovenskými podnikateľkami a ich partnerkami v zahraničí
v roku 2010 navštívili Bratislavu dve skupiny podnikateliek z rakúska. počas stretnutí so slovenskými partnerkami si vymenili poznatky a skúsenosti, ktoré majú
v oboch krajinách s podnikaním žien.
regionálna komora sopk v Banskej Bystrici platformu propaguje medzi ženami – podnikateľkami
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tab. č. 9

počet členov sopk
Príslušná štruktúra SOPK
Úrad sopk
Banská Bystrica
Bratislava
košice
nitra
prešov
trenčín
trnava
žilina
Spolu

Počet členov
22
105
210
103
104
103
168
101
223
1 139

Z toho platforma
Mladý podnikateľ
0
0
13
1
1
3
3
3
3
27

v regióne. je tiež zapojená do činnosti klubu podnikavých žien v Banskej Bystrici v rámci združenia žien
v podnikaní.

Mladý podnikateľ
v roku 2010 sa sopk usilovala rozširovať členskú základňu platformy mladých podnikateľov do
30 rokov veku – zamerala sa pri tom na oboznamovanie potenciálnych členov s cieľmi a výhodami platformy a o možnostiach využívania rôznych foriem cezhraničnej spolupráce daných jednotným trhom európskej
únie.

záujem mladých podnikateľov však nie je veľký. napríklad v regióne Banskobystrickej regionálnej komory
nemá platforma mladý podnikateľ žiadneho člena.
keď totiž prestali spĺňať podmienky pre zvýhodnené
členstvo v platforme, väčšina z nich ukončila aj svoje
členstvo v sopk.
v regióne nitrianskej rk sopk má platforma mladého podnikateľa jedného člena. s cieľom získať ďalších
členov regionálna komora priebežne uverejňuje informácie na školách a pracoviskách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. takýmto spôsobom postupujú aj
ostatné regionálne komory sopk.

III. VYHODNOTENIE AKTIVÍT PODĽA
DRUHU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
leGislatívna, poradenská
a konzultačná činnosť
leGislatívna činnosť
v priebehu roka 2010 sopk operatívne zabezpečovala
pripomienky a odborné stanoviská k predkladaným
návrhom právnych noriem a opatreniam v oblasti podnikateľského sektora. za rok 2010 bolo vypracovaných
viac ako 140 stanovísk a pripomienok hlavne
z oblasti znižovania administratívnej záťaže podnikania s dôrazom na zvyšovanie vzájomnej prepojenosti
inštitúcií pri poskytovaní informácií v štátnej alebo
verejnej správe a na zabránenie duplicitného predkladania dokladov, zjednodušovanie daňového výkazníctva a zvyšovanie efektívnosti využitia elektronického
podpisu.
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stanoviská a pripomienky boli vypracované
k právnym normám v oblasti energetiky, pracovného
zákonodarstva, k neprimeraným podmienkam
v obchodných vzťahoch, k obchodnému zákonníku
a k ďalším všeobecne záväzným právnym normám.
do legislatívneho procesu sa priebežne podľa
potrieb postupne zapájali zástupcovia odborných
výborov, odborných sekcií, ako aj odborní pracovníci
komory, a to už vo fáze pripomienkovania právnych
noriem v stálych pracovných komisiách legislatívnej
rady vlády sr, v slovenskom akreditačnom systéme
a v medzirezortnom pripomienkovom konaní. komora sa spolu s výborom pre právnu infraštruktúru
podnikania sopk podieľala na formulácii stanoviska
komory na zlepšenie vymáhateľnosti práva.
podnikateľská verejnosť bola informovaná o aktivitách komory prostredníctvom účasti zástupcov sopk

na rokovaniach sekcií, komorového časopisu obchod,
priemysel, hospodárstvo a webového sídla komory.
predkladané stanoviská a pripomienky boli vypracované v spolupráci s členskou základňou sekcií a s výborom pre právnu infraštruktúru podnikania sopk.

poradenské a konzultačné služBy
prevládajúcou problematikou v poskytovaných poradenských a konzultačných službách v právnej oblasti
boli obchodné záväzkové vzťahy, zmluvy o založení
obchodných spoločností, (najmä forma obchodnej
spoločnosti, zdravotné a sociálne odvodové povinnosti,), právne podmienky pri projektoch s účasťou
komory, podmienky pri zamestnávaní cudzincov
v tuzemsku, spôsoby vymožiteľnosti práva a metodická podpora regionálnym komorám v danej oblasti.
v rámci vnútrokomorovej právnej činnosti boli pripomienkované alebo vypracované návrhy právnych
noriem týkajúcich sa vnútornej činnosti komory, medzinárodnej komorovej činnosti a spolupráce so združeniami podnikateľov a tiež so školskými inštitúciami.
Útvar medzinárodnej spolupráce sopk poskytoval
poradenstvo a konzultácie podnikateľom formou
osobných konzultácií, resp. formou dopytov e-poštou
a informácií na aplikáciu predpisov a reguláciu medzinárodného obchodu, prípadne písomné stanoviská
pre podniky k sporom a kolíziám, ktoré boli obsahovo
zamerané na tri tradičné okruhy problémov:
a) oblasť osvedčovania dokladov a skutočností
dôležitých v zahraničnom obchode, ako je osvedčovanie pôvodu preferenčného, nepreferenčného,
eur.1, atr.1 a pod., osvedčovanie udalostí vis-major, rozličné vyhlásenia podnikov pre ich zahraničné aktivity (napr. vyhlásenie o založení organizačnej zložky na území jordánskeho kráľovstva),
postup pri získavaní povolení na zjednodušené
preukazovanie pôvodu pre colné účely na reexport do tr z eÚ, osvedčenia o pôvode onp sopk
+ vyhlásenie výrobcu, povinná konzulárna legalizácia na zahraničných veľvyslanectvách (uae,
mexiko, katar);
b) regulácia medzinárodného obchodu, ktorá
sa týka predpisov eÚ na vývoz do/dovoz z tretích
krajín (napr. vývoz do iránu, dovoz z kosova ),
colné predpisy a sadzby cla a daní v zahraničí
(napr. uae, irán, ruská federácia, Bielorusko),
obchodné dohody eÚ s tretími krajinami (dohoda
eÚ – mexiko, dohoda o obchode z roku 1989 ec–
Gcc), regulácia dovozu a tarifa v katare na dovoz
technologických celkov. do tejto skupiny patria
aj otázky a konzultácie o obchodných aspektoch
práv duševného vlastníctva, ktoré boli zamerané
najmä na ochranné známky a napodobovanie
známych oz, resp. na povinné označovanie vý-

robkov. tieto dopyty sú vybavené spravidla ako
písomné stanoviská alebo ako osobná konzultácia
na útvare;
c) posudzovanie a osvedčovanie zhody výrobkov podľa technických predpisov a noriem,
vzájomné uznávanie zhody v medzinárodnom
obchode (napr. s mexikom, rf, usa, Bieloruskom
(napr. europalety – epal, čína – eÚ).
Novým tematickým okruhom v poradenstve ÚMS
sopk boli otázky uplatňovania dph v medzinárodnom
obchode, v spojitosti s colnými režimami s ekonomickým účinkom v sr (súdny spor ssi, a. s., košice s mf
sr), resp. s uplatňovaním spotrebnej dane na lieh (spd)
pri výrobe kozmetických výrobkov (de miclén, a. s.,
levice). tieto dopyty vybavuje Úms po konzultácii na
mf sr resp. na cr sr.

Kolektívne konzultácie a poradenstvo
na odborné témy v podnikoch
okrem 8 otvorených seminárov (uvedené ďalej), organizoval Úms aj tzv. uzavreté semináre ako kolektívne
konzultácie na odborné témy priamo v podnikoch na
území slovenska. išlo o témy z oblasti pravidiel pôvodu
a vystavovania osvedčení o pôvode tovaru a v druhej
polovici roka 2010 aj o sériu vnútropodnikových seminárov o nových pravidlách incoterms® 2010. celkovo
útvar zorganizoval 4 kolektívne konzultácie na odborné témy:
l určovanie a osvedčovanie pôvodu tovaru v medzinárodnom obchode podľa colných predpisov
eÚ a tr – pre skupinu 5 – 8 colných deklarantov
l obchodné podmienky incoterms a ich aplikácia
v kúpnych zmluvách, cenové kalkulácie a prepravné náklady pre vybrané doložky – pre 10 pracovníkov nákupu, odbytu a logistiky
l obchodné podmienky incoterms® 2010 a ich
aplikácia v kúpnych zmluvách, cenové kalkulácie
a prepravné náklady pre vybrané doložky – pre
skupinu 10 manažérov vo irme
l konzultácie a prieskum uplatňovania colných
sankcií v eÚ pre konzultačnú a poradenskú irmu,
Úms sopk sa týmto podieľal na projekte európskej komisie „taxud/2009/ao-06 – study, data
collection and comparative analysis concerning
certain customs matters“ zorganizovaním interného prieskumu medzi 16 vybranými obchodnými spoločnosťami – členmi sopk o zhodnotení
účinku systému colných pokút eÚ podľa aquis
communittaire.

Konzultačné a poradenské služby v regiónoch
regionálne komory v roku 2010 poskytovali poradenstvo a konzultácie vo viacerých oblastiach. zo strany
podnikateľov – členov i nečlenov sopk – prevažoval
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záujem o konzultácie a informácie zamerané na colnú
problematiku – clá, licencie, dane, pôvod tovaru,
o konzultácie z oblasti čerpania inančných prostriedkov z fondov eÚ vrátane projektového poradenstva
pre riadenie a realizáciu pomoci z fondov eÚ, informácie o podmienkach podnikania v krajinách eÚ
a v tretích krajinách.
v súvislosti s hospodárskou krízou poskytovali regionálne komory sopk aj právne poradenstvo, zamerané najmä na pracovno-právne vzťahy a na problematiku súvisiacu s nedodržiavaním zmlúv, zabezpečovaním
a vymáhaním pohľadávok spojených s druhotnou
platobnou neschopnosťou.

overovanie
oBchodných
dokladov
v roku 2010 sopk osvedčila pôvod tovaru, resp.
overila obchodné doklady dovedna v 22 192
prípadoch. 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,
atď. oproti roku 2009 je celkový počet vydaných,
resp. overených dokladov vyšší o 3 724 jednotiek.
v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami
sa sopk dostala na úroveň v období rokov 2006
a 2007, čo boli rastové roky. prepad nastal v roku
2009, ale ukazuje sa, že rok 2010 opäť naštartoval
rastový trend. vývoj za posledné roky bol
nasledujúci:
tab. č. 10

prehľad o osvedčených dokladoch
od roku 2005 do roku 2010
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Počet kusov
22 973
20 484
22 369
25 285
18 468
22 192

vyskytujú sa nové a čoraz aktuálnejšie úlohy pri zabezpečení, vytvorení a overovaní dokladov, často veľmi
špeciických, napr. do projektov a súbehov verejného
obstarávania v rámci eÚ. vyžaduje si to užšiu spoluprácu s irmami a lexibilný postup.
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tab. č. 11

prehľad o vydaných certifikátoch
o pôvode tovaru a overených
oBchodných dokladoch sopk
v roku 2010
Organizačná zložka
Úrad sopk
Banská Bystrica
Bratislava
košice
nitra
prešov
trenčín
trnava
žilina
Spolu

Počet dokladov
287
2 303
2 163
3 835
1 896
3 116
4 502
1 376
2 714
22 192

činnosť v oBlasti ata systému
v roku 2010 bola činnosť Úms sopk, okrem iného, zameraná na metodické riadenie systému karnetov ata –
vystavujúcich rk sopk a tiež koordinačnú činnosť ako
národného záručného združenia (nGo) v rámci medzinárodného záručného reťazca Watac pri Wcf/ icc.
Bol aktualizovaný zoznam členov systému ata,
keď k 1. 7. 2010 pristúpilo moldavsko a k 1. 11. 2010
pristúpilo macao do systému ata a Watacu. na
tomto základe bola inovovaná informácia o karneroch ata na webovej stránke sopk a informované
rk sopk. zároveň pre icc v paríži Útvar medzinárodnej spolupráce sopk vypracoval a zaslal inovovanú
informáciu o slovensku ako členovi systému ata (tzv.
country information sheet – slovakia). v oblasti ata
systému sme informovali verejnosť na slovensku
o možnosti a postupe pri dočasnom dovoze tovaru na
karnet ata na paraolympiádu vancouver 2010 (zverejnené vo februári 2010) a svetovú výstavu 2010
v šanghaji (zverejnené v apríli 2010) cez webový
portál sopk.
ťažisko práce Úms v oblasti ata systému v sr bolo
najmä v riešení prípadov operatívnych ťažkostí slovenských držiteľov karnetov pri tranzite a dovoze tovaru
do členských krajín systému ata a riešení oiciálnych
reklamácií karnetov ata. v priebehu roka sme riešili
päť naliehavých prípadov so zahraničnými nGo a ich
colnými správami pri dočasnom dovoze tovaru na
slovenské karnety ata, išlo najmä o srbsko, ukrajinu
a rusko. vďaka pomoci aj zahraničných partnerov
(ukrajina, srbsko) sa podarilo problémy, resp. reklamácie doriešiť. najväčší problém bol pri spätnom dovoze
elektronického zabezpečovacieho systému pre železnice vo ľvove na ukrajine.

slovenská obchodná a priemyselná komora ako
vystavujúca a záručná organizácia vydala v roku 2010
celkovo 268 karnetov ata. oproti roku 2009 bolo vydaných o 61 ata karnetov viac. vývoj za posledné roky
ukazuje nasledujúca tabuľka. kvantitatívne trendy vo
vydávaní karnetov sú paralelné s trendmi vo vydávaní
osvedčení o pôvode.

tab. č. 12

prehľad o vydaných karnetoch ata
od roku 2005
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Počet kusov
467
292
350
356
207
268

v roku 2010 bolo zo spomínaných 7 prípadov reklamácií slovenských karnetov ata 6 ukončených listom
f, čo znamená, že poskytnuté dôkazy uznali zahraničné colné orgány v plnom rozsahu. v jednom prípade
uplatňovali colné orgány pri náhodnom kontrolovaní
regularizačný poplatok, ktorý však bol v minimálnej
hodnote, a to vyriešila naša zmluvná poisťovňa bez
zaťaženia sopk.
v hodnotenom roku sa podarilo doriešiť a uzavrieť
aj zvyšné dva ata karnety, reklamácia ktorých bola
otvorená ešte v roku 2009, v jednom prípade bez poplatku a v druhom prípade držiteľ uhradil predpísaný
colný dlh.
v rámci poisťovania slovenských ata karnetov,
ktoré sa uskutočňuje so zmluvným partnerom – poisťovňou union, je vzájomná spolupráca plynulá,
obojstranne sa dodržiavajú zmluvné podmienky.

Iné aktivity spoločné pre karnety
a overovanie dokladov

medzi hlavné skupiny tovarov, na ktoré sa ata karnety najviac využívali, patrili tak, ako aj po minulé roky,
najmä obchodné vzorky, tovar na výstavy, elektronické
a meracie zariadenia, zariadenia na výkon povolania.

Úms vypracoval podklady na zaradenie projektu sopk
na vydávanie e-osvedčenia o pôvode tovaru a e-karnetov ata (cez internet) do projektu elektronické služby centrálneho elektronického priečinku (a3008_008)
v rámci opis na rok 2010 na mf sr a po zapracovaní
návrhu sopk do tohto projektu sa pracovník Úms
podieľal ako konzultant a oponoval detailné funkčné
špeciikácie (procesy a formuláre sopk) pre riešiteľov
projektu v priebehu roka 2010. v rámci tohto projektu

tab. č. 13

Údaje o ata karnetoch vydaných sopk a o počte reklamácií
slovenských ata karnetov za rok 2010
Regionálna komora
SOPK
Banská Bystrica
Bratislava
košice
nitra
prešov
trenčín
trnava
žilina
Spolu

Vydané ATA
karnety v r. 2010
16
101
20
71
14
15
17
14
268

Informácia o stave reklamácií ATA karnetov v roku 2010
v hodnotenom roku otvorili zahraničné colné orgány
9 nových reklamácií slovenských ata karnetov, z toho
7 bolo úspešne vyriešených a 2 reklamácie prechádzajú do roku 2011. pokiaľ ide o reklamácie zahraničných
ata karnetov, slovenské colné orgány otvorili jednu
reklamáciu na zahraničný ata karnet, ktorá sa v tom
istom roku aj pozitívne ukončila.

Reklamácie slovenských ATA
karnetov začaté v r. 2010
–
6
–
–
1
1
–
1
9

bol navrhnutý a schválený jednak e-proces podávania
žiadostí o onp sopk, resp. karnet ata cez centrálny
elektronický priečinok štátnej správy sr (v praxi
r. 2013), a tiež boli navrhnuté nové tlačivá osvedčení
sopk a karnetov ata, vrátane obalového listu s inštrukciami, ktoré budú v elektronickej forme zverejnené na
internete na centrálnom portáli/priečinku. tým sa aj
sopk priradila k ostatným subjektom v rámci eÚ, ktoré
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zaviedli, resp. zavádzajú elektronizáciu týchto služieb
pre podnikateľov.
sopk sa ani v roku 2010 nezúčastnila na žiadnom riadnom zasadnutí Watacu ( lisabon 3. – 4. 7. 2010, resp.
dubaj 16. – 17. 12. 2010), čo má nepriaznivý vplyv na
vybavovanie reklamačnej agendy karnetov ata, implementáciu nových metód spolupráce medzinárodného
záručného reťazca pre karnety ata. postupne sa tak
strácajú aj osobné kontakty, ktoré sú veľmi dôležité pri
vybavovaní prekážok pre slovenských držiteľov karnetu v zahraničí.

podnikateľské misie
misie do a zo zahraničia mimo krajín
európskej Únie
Misie do zahraničia mimo krajín EÚ
v roku 2010 sa uskutočnili tieto misie slovenských podnikateľov do krajín mimo eÚ na úrovni Úradu sopk:
Kazachstan, Kirgizsko
podnikateľská delegácia sopk, ktorú viedol jej predseda doc. ing. peter mihók, csc., sprevádzala v dňoch
29. marca – 1. apríla 2010 prezidenta sr na jeho oiciálnej návšteve kazachstanu a kirgizska. podnikateľská
delegácia pozostávala z predstaviteľov dvadsiatich
slovenských iriem. v spolupráci so kazašskou obchodnou a priemyselnou komorou a kazašským výborom
pre investície sa uskutočnilo v astane, hlavnom meste
kazachstanu slovensko-kazašské obchodné fórum. na
fóre sa zúčastnili a k predstaviteľom podnikateľských
kruhov oboch krajín sa prihovoril prezident sr ivan
Gašparovič a prezident kazachstanu nursultan nazarbajev, minister hospodárstva sr ľubomír jahnátek
a námestník ministra priemyslu a nových technológií
kazachstanu a. rau. na fóre sa podpísali tri dohody,
z toho jedna medzivládna, jedna medzikomorová
jedna medzi prítomným slovenským a kazašským
podnikom. zo strany domácich podnikateľov sa fóra
zúčastnili predstavitelia 33 kazašských iriem.
v alma ate sa uskutočnili rokovania našej delegácie
s vedením kazašského zväzu podnikateľov a svoju prítomnosť v tomto meste využili na rokovania so svojimi
kazašskými obchodnými partnermi aj predstavitelia
niektorých našich iriem.
posledný deň oiciálnej cesty prezidenta republiky
využila podnikateľská delegácia na rokovania s potenciálnymi obchodnými partnermi v hlavnom meste kirgizska, Biškeku. z hostiteľskej strany boli našimi partnermi
členovia kirgizského zväzu podnikateľov. o rokovanie
s našimi irmami prejavilo záujem dvadsaťpäť domácich
podnikateľských subjektov. kirgizsko nie je tak rozvi-
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nutá krajina ako kazachstan, nemá toľko surovinových
a energetických zdrojov, avšak záujem o nadviazanie
kontaktov a rozbehnutie obchodu bol evidentný.

rokovania s krymskými partnermi pod patronátom
krymskej obchodnej a priemyselnej komory. záujem
bol aj na kryme veľmi živý.

Čína, Kambodža
podnikateľská delegácia, ktorú viedol generálny tajomník sopk, ing. martin hrivík, sprevádzala prezidenta
republiky ivana Gašparoviča aj na jeho oiciálnej ceste
do číny a kambodže v dňoch 1.- 10. septembra 2010.
v šanghaji sa uskutočnili obchodné rokovania
s miestnymi podnikateľmi organizované za spolupráce
s obchodným radcom sr v tomto veľkomeste. podnikateľská delegácia navštívila, ako sprievod prezidenta
republiky, aj svetovú výstavu expo šanghaj 2010.
delegácia ďalej pokračovala do hong kongu, kde naša
partnerská organizácia hk tdc usporiadala pracovné
stretnutie s podnikateľskými subjektmi z vybraných
odvetví. ďalší oiciálny program sa uskutočnil v macau
– seminár o obchodnej a ekonomickej spolupráci pod
patronáciou tamojšieho tajomníka pre hospodárstvo
a inancie. podnikateľská misia zavŕšila svoj pracovný
program v hlavnom meste kambodži, phnompenhe,
kde sa konalo ekonomické fórum slovensko-kambodža a individuálne rokovania iriem. na tejto podnikateľskej misii sa zúčastnilo 14 zástupcov 12 podnikateľských subjektov.

Misie zo zahraničia mimo krajín EÚ

Ukrajina
treťou cestou prezidenta republiky, na ktorej ho sprevádzala podnikateľská delegácia organizovaná sopk, bola
oiciálna návšteva ukrajiny v dňoch 5.-8. októbra 2010.
záujem zúčastniť sa rokovaní s potenciálnymi partnermi
na ukrajine prejavilo 27 slovenských hospodárskych
subjektov. vedúcim našej podnikateľskej delegácie bol
ing. matúš murajda, člen predstavenstva sopk.
hlavným bodom programu podnikateľskej
delegácie bolo ukrajinsko-slovenské obchodné fórum
v kyjeve, ktoré bolo spojené so šiestym zasadnutím
slovensko-ukrajinskej hospodárskej rady.
organizátorom fóra z domácej strany bola ukrajinská
opk. vystupujúci na fóre pomerne podrobne rozobrali
vývin a stav vzájomného obchodu a investícií
a naznačili, kadiaľ by bolo treba v spolupráci
pokračovať – najmä rozvíjaním spoločných podnikov.
druhý podstatný programový blok fóra tvorili
konkrétne rokovania našich a ukrajinských iriem.
fórum pokračovalo presunom delegácií do klubu
kabinetu ministrov ukrajiny, kde sa účastníkom
prihovorili obidvaja prezidenti.
ďalšou zastávkou oiciálnej a podnikateľskej
delegácie bol krym. v rámci územného členenia
ukrajiny ide o autonómnu republiku s pomerne
rozsiahlymi samosprávnymi právomocami.
administratívnym strediskom krymu je simferopoľ,
kde mala naša podnikateľská delegácia ďalšie

na úrovni Úradu sopk sa v roku 2010 neorganizovali
akcie pre podnikateľské misie z krajín mimo eÚ. do
jednotlivých regiónov prišli v roku 2010 najčastejšie
podnikatelia z Bieloruska a srbska, ale aj iránu, usa,
indonézie, ukrajiny, chorvátska, turecka, Bosny a hercegoviny a turecka.

misie do a zo zahraničia v rámci krajín
európskej Únie
Misie do zahraničia v rámci krajín EÚ
podnikateľské misie, ktoré organizovali regionálne komory sopk smerovali do susedných, ale aj vzdialenejších krajín. najväčší záujem mali slovenskí podnikatelia
o misie do rakúska, maďarska, česka, poľska, Belgicka.

Misie zo zahraničia z krajín EÚ
na slovensko prišli podnikatelia z okolitých krajín, z rakúska, maďarska, česka, poľska či euroregiónu Beskydy.

vzdelávacie aktivity
Úrad, regionálne komory a sekcie sopk zabezpečili
v roku 2010 celkom xxx seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo xxxx účastníkov, najmä
zástupcov podnikateľských subjektov.

Domáce semináre
ťažiskovým podujatím bol 13. ročník seminára základné
makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky slovenska v roku 2010 vrátane prezentácie ekonomického
prieskumu medzi členmi sopk očakávania podnikateľskej sféry. seminár sa uskutočnil 28. januára a bol pripravený v spolupráci s ratingovou agentúrou ecrai. závery
prieskumu a odbornej analýzy boli vydané aj knižne.
v závere roka, v decembri, sa zase vo všetkých regiónoch uskutočnili semináre k novým pravidlám incoterms® 2010. sopk okrem realizácie vydavateľského
zámeru slovenského vydania týchto pravidiel zorganizovala v novembri a decembri prvé semináre na túto
tému. dňa 10. 12. 2010 sa uskutočnil v Bratislave celoslovenský seminár o interpretačných pravidlách incoterms 2010 a o skúsenostiach z uplatňovania obchodných doložiek incoterms v medzinárodnom obchode.
odborný seminár bol organizovaný pri príležitosti
ukončenej revízie incoterms 200 zo strany medzinárodnej obchodnej komory (icc/mok) v septembri 2010
a publikovania nového vydania výkladových pravidiel
obchodných podmienok icc – incoterms® 2010 rules.

na seminári bola predstavená nová bilingválna
publikácia (slovenská a anglická jazyková mutácia)
incoterms® 2010. regionálne komory v Banskej Bystrici, trenčíne, košiciach a trnave zorganizovali seminár
o tejto problematike ešte v decembri, ďalšie sú plánované v roku 2011.
Úms sopk zorganizoval v spolupráci s rk sopk tri
druhy tematicky zameraných odborných seminárov,
ktoré okrem Bratislavy boli organizované aj vo vybraných rk sopk, spravidla v Banskej Bystrici, prešove
alebo košiciach tak, aby boli dostupné podnikateľom na
celom území sr. semináre s názvom „nástroje podpory exportu 2010“ boli venované aktuálnym otázkam
podpory slovenského vývozu. semináre pod názvom
„ce označenie – vstupenka pre váš výrobok na trh eÚ“
organizovala sopk v spolupráci s nadsme a Únms sr v
rámci európskej informačnej kampane „ ce označenie“.
celoslovenský seminár „aktuálne otázky obchodovania
s krajinami colnej únie rusko – Bielorusko – kazachstan“
bol venovaný problematike vzniku novej colnej únie
medzi týmito troma krajinami, spoločným colným predpisom a clám, ako aj posudzovaniu zhody na určené
výrobky pri ich dovoze na spoločné colné územie.
o organizácie a odbornej garancie seminárov sopk
sa pracovníci Úms sopk zúčastnili na príprave akreditácie modulového odborného vzdelávania „manažment medzinárodného obchodu“, ktorého obsahové
zameranie a curriculy 3 modulov zo 6 modulov vypracoval ing. j. knopp, pracovník Úms sopk v rámci spolupráce s prešovskou rk sopk. zároveň prevzal odbornú
garanciu a lektorovanie nasledujúcich modulov:
l mm3 – technika intrakomunitárneho obchodu
l mm4 – technika extrakomunitárneho obchodu
l mm5 – technické prekážky v medzinárodnom
obchode;
a podieľal sa v priebehu mája až novembra 2010 na
výbere externých lektorov pre uvedené vzdelávanie,
až do podania žiadosti o akreditáciu na mš sr.
tab. č. 14

semináre a ich návštevnosť v roku 2010
Organizačná zložka
Banská Bystrica
Bratislava
košice
nitra
prešov
trenčín
trnava
žilina

Počet
seminárov
15
42
31
7
21
16
8
15

Spolu

155
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Počet
účastníkov
220
598
567
76
890
325
58
389
3 123
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Zahraničné semináre
na základe spolupráce s trenčianskou a nitrianskou
regionálnou komorou sopk zástupca Úms vypracoval obsahové zameranie, navrhol program a vybral
lektorov a sa aj zúčastnil ako lektor na 2 zahraničných
seminároch z problematiky budovania ata systému
a používania karnetov ata v januári 2010 v užhorode na pôde zakarpatskej obchodnej a priemyselnej
komory. jeden seminár bol určený pre pracovníkov
obchodnej a priemyselnej komory zakarpatskej ukrajiny (zua-opk) a na druhom sa zúčastnili ukrajinskí
podnikatelia – potenciálni držitelia karnetu ata.
následne zástupca Úms vystúpil ako lektor na
seminári: „reklamačné konanie o karnetoch ata a ako
mu predchádzať“ pre pracovníkov zua-opk o problematike vybavovania reklamácií karnetov ata podľa
pravidiel medzinárodného záručného reťazca pre ata
systém, Watac/icc, pri ich návšteve slovenska
22. 6. 2010 v trenčíne.

Účasť na projektoch
Úrad a regionálne komory v roku 2010 zrealizovali xx
projektov. ide predovšetkým o projekty, vďaka ktorým
sa môžu skvalitniť služby komory poskytované podnikateľskej verejnosti. najviac projektov v roku 2010 realizovala tradične prešovská a trenčianska regionálna komora (podrobný prehľad projektov je uvedený v prílohe).
tab. č. 15

prehľad o počte projektov v roku 2010
Organizačná zložka
Úrad sopk
Banská Bystrica
Bratislava
košice
nitra
prešov
trenčín
trnava
žilina
Spolu

Počet projektov
2
3
5
3
2
9
7
3
5
39

informatika a komunikácia
Webová stránka sopk sa pravidelne aktualizovala.
dopĺňala sa nielen informáciami o projektoch realizovaných sopk, ale aj aktualitami – stanoviskami sopk
k rôznym aktuálnym témam týkajúcim sa podnikateľskej sféry, správy z tlačových konferencií sopk.
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samostatnou časťou na webovej stránke bolo 160.
výročie vzniku komorového systému na slovensku, kde
boli v slovenskej a v anglickej verzii uverejnené viaceré
texty – predslov predsedu sopk z publikácie
k 160. výročiu komorového systému, jeho vystúpenie
na slávnostnej akadémii k tomuto výročiu, pozdravný
list prezidenta ivana Gašparoviča účastníkom slávnostnej akadémie, ako aj zdôvodnenie udelenia zlatej
medaily sopk exprezidentom sr michalovi kováčovi
a rudolfovi schusterovi.

Knižnično-informačné služby
v priebehu roka 2010 pokračovalo v dopĺňaní knižničného fondu odbornou literatúrou podľa požiadaviek
používateľov a spracovanie do databázy knižnica
v systéme lotus.
záujem zo strany podnikateľských subjektov, členov i nečlenov sopk, bol v roku 2010 predovšetkým
o adresy z databázy, o ponuky a dopyty z abonentnej
služby, adresy zahraničných obchodných komôr
a slovenských obchodných oddelení v zahraničí
a o informácie o zahraničných irmách s využitím
databázy kompass. zvýšený záujem zaznamenali regionálne komory o novú službu elektronický podpis.
Bratislavská rk sopk zaviedla novú službu preverte si partnera. vďaka nej môžu podnikatelia získať
včas kľúčové informácie o svojich obchodných partneroch a posilniť tým svoju konkurencieschopnosť
na trhu. služba poskytuje vysokokvalitné informácie,
analýzy a správy efektívne využiteľné pre potreby
každého hospodárskeho subjektu. služba zatiaľ nie
je využívaná členmi v širšom meradle, napriek jej
propagácii .

začal aj voľný predaj publikácie a organizácia odborných seminárov v jednotlivých regiónoch sr.
na základe zmluvy o spolupráci medzi sopk
a Únms sr došlo k realizácii spoločného vydavateľského zámeru vydať publikáciu pre slovenské podnikateľské subjekty „slobodný pohyb tovaru, nový
eÚ regulačný balíček na zabezpečenie slobodného
pohybu tovaru a o uplatňovaní práva európskej únie
v slovenskom právnom poriadku a podmienkach
jednotného vnútorného trhu eÚ“, ktorá obsahuje
v časti ii. slovenský preklad publikácie ek the acquis
of the european union under the management
of dG enterprise and industry list of measures, ek,
Brussels 2009 (tzv. pink book). sopk vypracovala
obsahové zameranie publikácie, uzatvorila zmluvy
s autormi a zapracovala dodané rukopisy do elektronického súboru pre prípravu tlače publikácie.
rukopisy boli dodané sopk až k 17. 12. 2010, a tak
publikácia (kniha a e-publikácia na cd) bude vydaná
v januári 2011.
v roku 2010 vydala sopk 12 čísiel komorového mesačníka obchod, priemysel, hospodárstvo a jedno
mimoriadne vydanie v polovici novembra, ktoré bolo
venované 160. výročiu vzniku obchodných
a priemyselných komôr na území dnešného slovenska.
na obsahu sa podieľali všetky regionálne komory sopk
predovšetkým informáciami o seminároch, spoločných
účastiach na výstavách v zahraničí a o podnikateľských
misiách, ktoré pripravovali. k zvýšeniu propagácie
regiónov prispeli všetky regionálne komory tým, že sa
podieľali na spracovaní materiálov, ktoré boli zaradené
ako samostatná príloha mesačníka obchod, priemysel
a hospodárstvo. okrem printového variantu je mesač-

ník k dispozícii aj vo formáte pdf na webovej stránke
sopk. ďalším prínosom do kolekcie komorových časopisov je prešporský podnikateľ
– v jeho vydávaní pokračuje Bratislavská regionálna
komora sopk, v roku 2010 vydala celkom 10 čísiel.
v roku 2010 sa uskutočnili tri tlačové konferencie –
v marci, júli a decembri.
k 160. výročiu vzniku komorového systému na slovensku vydala sopk publikáciu, ktorá mapuje históriu
obchodných a priemyselných komôr na území dnešného slovenska.
k 160. výročiu vzniku obchodných a priemyselných
komôr na území dnešného slovenska sa uskutočnila
tlačová konferencia, boli informované tlačové agentúry. mediálnym partnerom pri tejto príležitosti bola
tlačová agentúra sr (tasr). výstupom tejto spolupráce bol rozhovor s predsedom sopk petrom mihókom,
agentúrna správa z tlačovej konferencie. zo slávnostnej
akadémie vydala tasr agentúrnu správu, nafotila ju
a natočila videozáznam.
na slávnostnej akadémii boli všetky štyri televízie,
odvysielali v tejto súvislosti každá jeden až tri príspevky. predseda sopk peter mihók bol okrem toho dva dni
pred akadémiou hosťom v štúdiu ta3 a správ
a komentárov v stv.
o výročí, ale aj o činnosti sopk ako takej, informoval tiež slovenský rozhlas. predseda sopk petr mihók
sa spolu s členmi predstavenstva sopk adriánom ďurčekom a jánom Gabrielom zúčastnil na živom vysielaní
relácie kontakty. z tlačovej konferencie sopk vysielal
slovenský rozhlas rozhovor s predsedom sopk.

Vydavateľská činnosť
v súlade s edičným plánom sopk v roku 2010 vydala
publikáciu základné makroekonomické proporcie
vývoja ekonomiky v roku 2010 + očakávania podnikateľskej sféry (vyhodnotenie ekonomického prieskumu
sopk), výročnú správu sopk za rok 2009 a katalóg
veľtrhov a výstav v sr 2011, ktorý bol distribuovaný na
útvary Ústredia sopk a regionálne komory sopk. podstatnú časť nákladu kúpilo ministerstvo zahraničných
vecí pre potreby našich zastupiteľských úradov
v zahraničí.
na základe dohody medzi sopk a nv mok sr
o spoločnom vydaní publikácie icc 715 e „ incoterms
2010 rules“ – bilingválnej (slovenská a anglická
mutácia) sopk po získaní vydavateľských práv od icc
zo strany nv mok sr zabezpečila preklad a vypracovanie komentára k slovenskému vydaniu pravidiel
incoterms 2010 a stala sa výhradným distribútorom
publikácie v sr. publikácie boli ešte v decembri 2010
rozdelené na všetky regionálne komory sopk, sekcie
sopk a rozhodcovský súd. zároveň sa od 10. 12. 2010

IV. ODBORNÉ SEKCIE
v

roku 2010 pôsobilo pri sopk 17 odborných
sekcií. predstavenstvo sopk vo februári 2010
zrušilo sekciu zvárania pri trnavskej regionálnej
komore sopk, ktorá mala celoslovenskú pôsobnosť.
činnosť sekcií bola zameraná hlavne na organizovanie
odborných seminárov a konferencií v spolupráci
s partnerskými organizáciami. sekcie sa zúčastňovali
na medzinárodných veľtrhoch a výstavách doma
i v zahraničí. v rámci spolupráce s odbornými výbormi
sopk a regionálnymi komorami sopk sa podieľali
na vypracovaní stanovísk a pripomienok k návrhom
právnych predpisov pre orgány štátnej správy a ďalšie
inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe legislatívneho
prostredia.

sekcia oBchodu
sekcia pokračovala v partnerstve s organizátormi
medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu
– intraco 2010. v rámci svojej pracovnej činnosti sekcia
prerokovala pripomienky k zákonu o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny, k novele
zákona o potravinách, stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti a stanovisko k stratégii rozvoja eÚ do roku 2020.
v oblasti legislatívy sekcia pripomienkovala:
l návrh zákona o zrušení zákona č. 140/2010
z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny
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l návrh zákona o bezpečnosti výrobkov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
l vyhlášku ministerstva životného prostredia sr
o zálohovaní obalov na nápoje
l vyhlášku ministerstva životného prostredia sr
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch.

sekcia cestovného ruchu
sekcia v rámci svojich aktivít pripravila spoločné
pripomienky k výnosu ministerstva hospodárstva sr,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos ministerstva hospodárstva sr č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva sr v znení neskorších
predpisov, k návrhu zákona o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti ministerstva kultúry a cestovného ruchu
sr, k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ
ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom
užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k návrhu
zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010
z. z. o podpore cestovného ruchu.
zástupcovia sekcie sa zúčastnili na prezentácii
programu road show 2010 v rámci cezhraničného
projektu s názvom „vytvorenie spoločných turistických
produktov a ich propagácia“. témami podujatia boli
prezentácia turistických atrakcií župy Borsod – abaúj –
zemlén megye a subregiónov spiš a Gemer.

(es) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 z. z. a na skúsenosti sižp, Útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia, z kontrol
zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona
o luórovaných skleníkových plynoch a o ochrane ozónovej vrstvy zeme. sekcia v spolupráci so slovenským
zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku zorganizovala 7. medzinárodnú servisnú konferenciu sitno
2010, pracovné cesty na výstavy, vydala 10 periodík,
aktualizovala príručku kvality pre certiikačný orgán
pre chladiacu a klimatizačnú techniku a učebné texty
pre f plyny.

sekcia veľtrhov a výstav
činnosť sekcie vychádzala zo schváleného plánu na rok
2010 a aktívne spolupracovala s ostatnými odbornými
sekciami pri príprave spoločných aktivít. členovia sekcie spracovali podklady pre vydanie katalógu veľtrhov
a výstav na rok 2011.

sekcia výskumu a vývoja
sekcia výskumu a vývoja pripomienkovala návrh
nariadenia vlády slovenskej republiky, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády slovenskej republiky
č. 294/2005 z. z. o meradlách.
v záujme koordinácie riešenia problémov v oblasti
výskumu a vývoja na slovensku, sekcia naďalej spolupracovala so zväzom priemyselných výskumných
a vývojových organizácií.

sekcia loGistiky a zasielateľstva

sekcia Bánk a poisťovní

v oblasti legislatívy sekcia pripomienkovala návrh
vyhlášky ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii
sr, ktorou sa mení vyhláška ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií sr č. 547/2009 z. z., ktorou sa
ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic
a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle a návrh vyhlášky ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií sr, ktorou sa mení vyhláška
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií sr č.
529/2009 z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic,
rýchlostných ciest a ciest i. triedy s elektronickým
výberom mýta v znení neskorších predpisov.
v spolupráci so zväzom logistiky a zasielateľstva sr
sekcia zorganizovala odbornú konferenciu zameranú
na interpretáciu obchodných podmienok v medzinárodných kúpnych zmluvách incoterms 2010 a na
pripravované zmeny legislatívy v oblasti zasielateľstva
a pridružených oblastí podnikania.

v spolupráci s ekonomickou fakultou participovala na
odbornej konferencii financie a riziko. zrealizované
boli výkonné výbory sekcie a došlo k personálnej zmene na poste predsedu sekcie.

sekcia výroBcov chladiarenskej
a klimatizačnej techniky

sekcia zorganizovala v októbri odborný seminár
ochrana ovzdušia a nová právna úprava, sústredila
sa na tvorbu informačnej databázy podnikateľských
subjektov pôsobiacich v tejto oblasti podnikania
a rozšírenie členskej základne, keď posielala ponuky

sekcia zorganizovala pre podnikateľov a prevádzkovateľov zariadení s luórovanými skleníkovými plynmi
odborný seminár zameraný na realizáciu nariadenia
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sekcia enerGetiky
sekcia zabezpečila a podporila účasť svojich členov na
seminároch. zrealizované boli výkonné výbory sekcie
a došlo k personálnej zmene na poste predsedu sekcie.

sekcia nerudných surovín
predsedom sekcie je ing. martin dováľ – riaditeľ irmy
ipeľské tehelne, a. s., lučenec.
výbor sekcie v roku 2010 zasadal trikrát. dňa
7. 6. 2010 bol zorganizovaný workshop na využitie
alginitu. sekcia poskytla 3 konzultačné služby a vypracované boli 4 stanoviská k všeobecným záväzným
nariadeniam.

sekcia lesy – drevo – náBytok

členským spoločnostiam sopk s možnosťou stať sa
členom sekcie. priebežne sa dopĺňal katalóg sekcie
a sekcia iniciovala účasť členských subjektov sekcie pri
návštevách na zahraničných veľtrhoch.

sekcia odBorného ďalšieho
a celoživotného vzdelávania
sekcia sa zamerala na plnenie úloh vyplývajúcich zo
zavedenia zákona o odbornom vzdelávaní, na pripravovanie, administráciu, certiikáty pre záverečné
skúšky na stredných odborných školách. spracovala
3 300 osvedčení o absolvovaní záverečných skúšok,
pričom nominovala a schvaľovala zástupcov sopk na
záverečných skúškach.
priebežne sa podieľala na pripomienkovom konaní:
l k novým zákonom a vyhláškam
l žiadosť o zmenu právnych predpisov mš sr
l pripomienky k zákonom a vyhláškam,
l pripomienky zozbierané z diskusií členmi sopk –
školami, členmi sekcie k odbornému vzdelávaniu
l pripomienky zozbierané z diskusií členmi sopk –
podnikateľmi, irmami k odbornému vzdelávaniu.
sekcia metodicky riadila regionálne rady odborného
ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri regionálnych
komorách. pripravila dva návrhy smernice o školení
inštruktorov pre odbornú prax v odboroch, ktoré má
sopk v gescii. spracovala pokyny sopk pre prípravu
inštruktorov a pripravila podklady na smernicu pre
Úrad sopk.

sekcia hutníctva a služieB
s hutníckou produkciou
sekcia zorganizovala v máji účasť na stavebnom
a inštalačnom veľtrhu tWoj dom – instal system
v poľsku, účasť na strojárskom veľtrhu sajam tehnike
Beograd/novosadski sajam srbsko a obchodnú misiu
do srbska.
v júni 2010 to bola účasť na veľtrhu machtool,
metalforum, v poznani v poľsku, prezentácia členov
sekcie na itm 2010 rovnako v poľsku.
v septembri sa členovia sekcie prezentovali na
veľtrhu instal system v Bielsko-Bialej.

sekcia životného prostredia
sekcia mala v roku 2010 nasledujúce priority:
l podieľať sa na realizácii aktivít projektu ekonet
zameraného na cezhraničné sieťovanie v oblastiach ekologických technológií, priemyselnej
ekológie a úspor energií,
l podporiť účasť členov na troch 2-dňových
medzinárodných konferenciách (1x na slovensku
v poprade a 2x v poľsku v krosne a rzeszowe),
v rámci ktorých sa uskutočnili tematicky
zamerané prezentácie, B2B stretnutia, ako aj
návštevy iriem.

aGropotravinárska sekcia
dňa 10. 3. 2010 sa zišiel výkonný výbor a následne sa
stretli členovia sekcie, aby zhodnotili činnosť v roku
2009 a oboznámili sa s plánom sekcie na rok 2010.
sekcia zastupovala a koordinovala svojich členov
v oblasti ich podnikateľskej činnosti, vypracúvala
a predkladala materiály v spolupráci so štátnou
sférou, ďalšími relevantnými inštitúciami, stanoviská
k príslušným návrhom zákonov a ďalším všeobecne
záväzným právnym normám v záujme ich účinného
pôsobenia.
členské irmy sa individuálne zúčastnili na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom
veľtrhu agrokomplex 2010.
členovia sekcie priebežne navštevovali irmy
z daného sektora za účelom rozšírenia členskej základne a tiež v záujme koordinácie riešenia problémov
v danej oblasti.
dňa 3. 11. 2010 sa členovia sekcie stretli, aby
zhodnotili činnosť sekcie v roku 2010 a posúdili plán
činnosti sekcie na rok 2011 spolu s inančným plánom.

sekcia výroBných strojov
a náradia
Úlohou sekcie bolo zabezpečovať prenos
požiadaviek členov sekcie na zmeny a doplnky
k legislatíve cestou výborov sopk. návrhy zákonov
k pripomienkovaniu dostáva pravidelne tajomník
sekcie z úradu sopk a tie návrhy ktoré majú
akýkoľvek vzťah, alebo môžu ovplyvňovať činnosť
členských iriem sú zasielané členom sekcie. súčasne
so zaslaním návrhov boli členovia žiadaní o zaslanie
pripomienok k predkladaným návrhom podľa
pokynov judr. ing. pavla kopála. pretože nie je spätná
väzba, nie sú informácie o tom, koľko pripomienok ku
ktorým legislatívnym návrhom prišlo.
členovia sekcie mali k dispozícii informačný servis
z databázy sopk, abonentskej služby, iných zdrojov,
kooperačnej burzy. pravidelne sa im zasielali
relevantné ponuky na spoluprácu, dodávky zariadení
a služieb. dostávali informácie a dopyty z veľtrhov
a výstav, na ktorých sa aktívne zúčastnili okrem
vystavovateľov aj zástupcovia trenčianskej regionálnej
komory sopk.
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, členoch sekcie
boli zverejňované informácie v časopise strojárstvo
strojírenství a v mesačníku sopk obchod, priemysel,
hospodárstvo.
v priebehu roka 2010 boli členom sekcie ponúknuté tieto semináre:
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kurz obchodnej angličtiny (2. 3. 2010); odborná
správa registratúrnych záznamov (3. 3. 2010);
obchodn– záväzkové vzťahy (10. 4. 2010); nakladanie
s odpadmi a recyklačný fond (16 .4.2010); dph –
teória a prax (31. 5. 2010); mediácia – mimosÚdne
riešenie sporov (8. 7. 2010); enerGetický
seminár – štátna podpora, fondy eÚ na podporu
obnoviteľných zdrojov energie (29. 6 .2010); solárne,
fotovoltaické technológie a ich inancovanie štátom
(28. 9. 2010).
sekcia zorganizovala aj účasť na hannover messe
2010 so spoločným stánkom pre irmy. priamo

vystavovali členovia sekcie centrum B s. r. o., hriňovské
strojárne, toma industries a zts lr najus.
tajomník sekcie navštívil stánky strojárskych
členských iriem sopk na strojárskom veľtrhu nitra,
informoval o sekcii a ponúkol irmám členstvo v nej.
súčasne sa uskutočnilo aj stretnutie členov sekcie.

sekcia dodávateľov investičných celkov
Úlohou sekcie je získavať od členov pripomienky
k právnym predpisom a prostredníctvom sopk intervenovať v prospech výrobcov a dodávateľov investičných celkov.

členom sekcie boli priebežne poskytované
všetky informácie, ktoré by mohli byť prospešné
pre ďalší rozvoj firmy a zlepšenie predaja a služieb
členských firiem. mali k dispozícii informačný servis
z databázy sopk, abonentskej služby, z iných
zdrojov a kooperačnej burzy. dostávali informácie
o podporných vládnych programoch a programoch
eÚ, boli im poskytované konzultácie k vypracovaniu
programov, informácie o možnosti podpory bánk
pre podnikanie a export a o možnosti podpory bánk
pre podnikanie a export – v spolupráci so sekciou
bánk a poisťovní.

tab. č. 16

sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a oBuvníckeho
priemyslu

sekcie slovenskej oBchodnej a priemyselnej komory

Názov sekcie

Predseda sekcie

Tajomník sekcie

Telefón

Sekcia bánk a poisťovní

Ing. Zita Zemková, predsedníčka predstavenstva a Gr
otp Banka slovensko, a. s., Bratislava
Ing. Adrián Ďurček, predseda
coop jednota Bratislava, s. d., Bratislava
Ing. Robert Zelenay, vedúci sekcie energetiky
slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
Ing. František Komora, generálny riaditeľ
pkz expres, s. r. o., púchov
JUDr. Juraj Pivovárči, generálny riaditeľ
tatratour, a. s., Bratislava
Ing. Alexander Rozin, CSc., generálny riaditeľ
incheba, a. s., Bratislava
Ing. Peter Klamo, riaditeľ
výskumný ústav zváračský pi sr, Bratislava
Ing. Martin Dováľ, riaditeľ
ipeľské tehelne, a. s., lučenec

ing. viliam Gonda

02/6241 0147

ing. ingrid neuwirthová

02/6720 2615

ing. viliam Gonda

02/6241 0147

ing. ingrid neuwirthová

02/6720 2615

ing. ingrid neuwirthová

02/6720 2615

ing. ingrid neuwirthová

02/6241 0147

ing. ingrid neuwirthová

02/6720 2615

ing. vladimír Bystriansky

047/4333 939

martin plško

032/6520 035

ing. ľudovít mičuda

032/6525 275

martin plško

032/6520 035

ing. eva tománková

033/5512 744

ing. františek kupčiha

051/7599 951

miroslava lutišanová

041/7235 103

jozef štrbák

041/7235 103

ing. katarzyna Bielik

041/7235102

ing. ingrid neuwirthová

02/6720 2615

Sekcia obchodu
Sekcia energetiky
Sekcia logistiky a zasielateľstva
Sekcia cestovného ruchu
Sekcia veľtrhov a výstav
Sekcia výskumu a vývoja
Sekcia nerudných surovín

Sekcia dodávateľov
investičných celkov
Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
Sekcia výrobných strojov a náradia
Agropotravinárska sekcia
Sekcia pre životné prostredie
Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania
Sekcia LESY - DREVO - NÁBYTOK
Sekcia hutníctva a služieb
s hutníckou produkciou
Sekcia výrobcov chladiarenskej
a klimatizačnej techniky
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Ing. Ján Kukučka, konateľ
altia, s. r. o., levice
Ing. Mária Hošalová, konateľka
Gukotex – privat, s. r. o., Banská Bystrica
Ing. Jozef Guspan, špecialista marketingu
zts výskumno-vývojový ústav košice, a. s., košice
Ing. Imrich Alaxa, relationship manager
heineken slovensko, a. s., hurbanovo
Ing. Ján Stano, majiteľ
inG. ján stano-ekokart prešov
Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ
dopravná akadémia, žilina
Ing. Michal Marek, csc., konateľ
dextrade žilina, s. r. o.,
Ing. Karol Pullmann, výkonný riaditeľ
ferroservis, s. r. o., Bratislava
Ing. Peter Tomlein, CSc., tajomník,
slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku,
rovinka

o významných aktivitách sekcie, členoch sekcie
boli zverejňované informácie v časopise strojárstvo
strojírenství a v mesačníku sopk obchod priemysel
hospodárstvo. teritoriálne informácie sú k dispozícií,
členovia roku 2010 nežiadali o vypracovanie teritoriálnej informácie.
informačný tok medzi členmi sekcie je
zabezpečovaný prostredníctvom tajomníka sekcie.
členské irmy sa zúčastnili buď priamo, alebo boli
zastupované tajomníkom sekcie na veľtrhoch
hannover messe (apríl 2010), msv nitra (máj 2010),
msv Brno (október 2010).

Pracovisko SOPK
Úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
rk sopk Banská Bystrica
kancelária - lučenec
novohradská 1, 984 01 lučenec
rk sopk trenčín
jilemnického 2, 911 01 trenčín
rk sopk trenčín
jilemnického 2, 911 01 trenčín
rk sopk trenčín
jilemnického 2 , 911 01 trenčín
rk sopk trnava
trhová 2, 917 00 trnava
rk sopk prešov
vajanského 10, 080 01 prešov
rk sopk žilina
hálkova 31, 010 01 žilina
rk sopk žilina
hálkova 31, 010 01 žilina
rk sopk žilina
hálkova 31, 010 01 žilina
Úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

členská základňa sekcie bola priebežne informovaná
o akciách e - mailovou poštou, prostredníctvom e-mail
spravodaja, ako aj listovými zásielkami. výbery z databáz a ďalších informačných zdrojov sopk boli poskytované členom priebežne na základe ich požiadaviek.
akcie sekcie boli propagované a uverejňované
v mesačníku sopk obchod, priemysel, hospodárstvo
(č. 1, 4, 6, 7, 11) a na webovej stránke sopk.
na 35. ročníku medzinárodných veľtrhov styl
a kaBo v Brne vo 2010 v spoločnom stánku trenčianskej rk sopk na ploche 72 m² vystavovalo spolu 6
iriem, z toho 5 členov sekcie. na 36. ročníku týchto
veľtrhov v auguste 2010 sa v spoločnom stánku
trenčianskej rk sopk na ploche 63 m² prezentovalo
5 iriem sekcie. členské irmy sekcie mali možnosť
vystavovať za zvýhodnené ceny, prípadne propagovať svoje výrobky bez poplatku na mriežkach, resp.
umiestnením propagačných materiálov do stánku.
firmám sekcie boli zasielané informácie o vyhlásených výzvach na získanie nfp zo štrukturálnych
fondov, ako aj informácie o rôznych relevantných tendroch, ktoré sa týkali výrobkov iriem sekcie. požiadavky na poradenskú činnosť pri spracovaní projektov zo
strany členov sekcie neboli.
v súlade s požiadavkami Úradu komory boli členovia sekcie priebežne informovaní a vyzývaní na pripomienkovanie predkladaných návrhoch zákonov
a legislatívnych zmien.
na propagáciu činnosti sekcie a podporu slovenských výrobcov doma i v zahraničí slúži katalóg členských iriem sekcie a ďalších slovenských iriem z oblasti
textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho
priemyslu, ktorý bol vytlačený v apríli 2010 v slovenskoanglickej jazykovej verzii. je distribuovaný na relevantných veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách.
dňa 7. 12. 2010 sekcia zorganizovala v trenčíne
akciu v rámci podpory predaja slovenských
výrobkov – predaj dámskej a pánskej konfekcie
členskej irmy luxor, a. s., považská Bystrica.
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V. ROZHODCOVSKÝ SÚD
r

ozhodcovský súd slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory sa počas hodnoteného
obdobia prioritne venoval rozhodovaniu sporov
vzniknutých z vnútroštátnych a z medzinárodných
obchodno-právnych a občiansko-právnych vzťahov
podľa zákona č. 244/2002 z. z. o rozhodcovskom
konaní v znení neskorších noviel.
v uplynulom období sa sporová agenda opätovne
znásobila najmä na úseku podaných žalôb
s vnútroštátnym prvkom. nepochybne sa pod
tento stav podpísala pretrvávajúca hospodárska
kríza. tu je však potrebné konštatovať, že na strane
žalovaného sa častejšie ako v minulosti objavuje
irma, ktorá je v obchodnom registri sr iba formálne
zapísaná, čo je, samozrejme, ďalším negatívnym
momentom pri vymožiteľnosti pohľadávky.
predsedníctvo rozhodcovského súdu sopk
sa počas roka 2010 zišlo na troch riadnych
zasadaniach, predmetom ktorých bola bežná činnosť
rozhodcovského súdu sopk, novelizácia interných
predpisov rozhodcovského súdu sopk, a to najmä
sadzobník trov rozhodcovského konania, ďalej
novelizácia rokovacieho poriadku o náležitosti, ktoré
vyplynuli z praxe rozhodcovského súdu sopk počas
roka.
medzi podnikateľmi sa zvýšil záujem o inštitút
„zrýchleného konania“, ktorý je obsahom väčšieho
množstvo rozhodcovských doložiek ako v minulosti
(i tu vidíme dôsledok pretrvávajúcej hospodárskej
krízy). z tohto dôvodu je potrebná novelizácia
interných predpisov, najmä v súvislosti s lehotami
plynúcimi počas tohto konania. na základe vyššie
uvedeného predsedníctvo rozhodcovského súdu
sopk zastáva názor, že je potrebná širšia novelizácia
interných predpisov tunajšieho súdu.
predsedníctvo rozhodcovského súdu sopk sa na
svojich zasadaniach zaoberalo i navrhovanou novelou
zákona č. 244/2002 z. z. v znení neskorších noviel
o rozhodcovskom konaní, ktorého pripomienkové
konanie sa uskutočnilo v prvom polroku roka
2010. tento návrh však ešte viac zneprehľadňoval
rozhodcovské konanie, a preto predsedníctvo
zastávalo negatívny názor, aby takáto novela bola
prijatá. návrh novelizácie zákona o rozhodcovskom
konaní v konečnom štádiu bol stiahnutý zo
schvaľovacieho procesu.
mimoriadne zasadnutia predsedníctva
rozhodcovského súdu sopk sa uskutočnili
v uplynulom roku 4-krát. prerokúvali sa na nich
námietky nepríslušnosti rozhodcovského súdu sopk
pre rozhodovanie predmetných káuz. námietka
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podaná voči rozhodcovi, resp. senátu ako celku
podaná v uplynulom roku nebola.
počas roka 2010 boli pred tunajším súdom
rozhodované spory z vnútroštátnych obchodných
vzťahov vo výške pohľadávok 6,823.756,26 €
a z medzinárodných obchodných vzťahov vo
výške pohľadávok 1,540.886,30 €, spolu vo výške
8,364.642,56 € (251,993.221,76 skk).
predmetom žalôb vo väčšine prípadov bolo
neuhradenie inančných záväzkov vyplývajúcich
z neuhradených faktúr (dodávky tovaru, služieb
a pod.), zmluvných pokút, úrokov z omeškania. zvýšil
sa počet určovacích žalôb, ako i žiadostí
o vydanie predbežného opatrenia v rámci podaných
žalôb. Účastníkmi konania v podaných žalobách
boli predovšetkým slovenské právne subjekty
medzi sebou (veľké percento tvoria dcérske irmy
zahraničných právnických subjektov), ale i z irmy
českej republiky, spolkovej republiky nemecko,
rakúska, Bosny a hercegoviny, ruskej federácie, litvy,
talianska.
tunajší súd sa naďalej zúčastňuje na činnosti
medzinárodného rozhodcovského súdu mok
v paríži prostredníctvom svojho predsedu, a to
v európskej arbitrážnej skupine, kde tunajší súd
každoročne predkladá ročnú hodnotiacu správu.
ďalej sa zúčastňuje prostredníctvom svojho člena
na plenárnych zasadaniach medzinárodného
rozhodcovského súdu mok. zároveň sa rozhodcovia
tunajšieho súdu zúčastňujú na rozhodovacom
procese pred medzinárodným rozhodcovským
súdom mok v paríži, či už ako členovia senátov, alebo
v pozícii jediného rozhodcu.
poradenské služby pre irmy (v intenciách ich
záujmu) tunajší súd uskutočnil v uplynulom roku
v nezmenenom rozsahu.

V ročná spráVa sopK 2010

PRÍLOHY
zhromaždenie deleGátov slovenskej
oBchodnej a priemyselnej komory k 31. 12. 2010
región Banská Bystrica
antalič pavol, ing.
Bočkay ján, ing.
Gottas alfréd, ing.
hošalová mária, ing.
hric peter, ing.
karner Wolfgang, ing.
štuBianová ružena, ing.
veselý milan, 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
Gukotex – privat spol. s r. o., Banská Bystrica (od 22. 4. 2010)
elBa, a. s., kremnica
küster – automobilová technika spol. s r. o., vlkanová (od 22. 4. 2010)
Witzenmann slovakia, s. r. o., vlkanová
slovalco, a. s., žiar nad hronom
hriňovské strojárne, a. s., hriňová

Región Lučenec
predstavenstvo sopk na zasadnutí 23. júna 2009 uznesením č. 109/7/2009 zrušilo lučeneckú regionálnu komoru
31. 12. 2009 podľa čl. 7, bod 5), písm. b) stanov sopk (nevykonáva činnosť v súlade so zákonom a stanovami komory) a rozhodlo o vytvorení kancelárie sopk v lučenci. všetky práva a povinnosti členov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory, ktorí mali sídlo v regióne lučeneckej rk sopk, zostali v súlade so stanovami sopk zachované a služby a servis poskytovaný slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre podnikateľské 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 voľbách v roku 2007, zostávajú mandáty
zachované do konca volebného obdobia. v predstavenstve Banskobystrickej rk sopk je rešpektované pomerné
zastúpenie členov celého vyššieho územného celku.
dováľ martin, ing.
košin jaromír, ing.
kriška jozef, ing.
maceková jaroslava, ing.

ipeľské tehelne, a. s., lučenec
koro, s. r. o., rimavská sobota
revúcke koberce syntetické, s. r. o., revúca
slz chémia, a. s., hnúšťa

región Bratislava
BadžGoň ján, ing.
Besedič vojtech, judr.
Bôrik tibor, ing.
ciBula Gregor, ing.
ďurček adrián, ing.
fiala miroslav, ing.
Gašparík ján, ing.
hirner františek, ing.
hrivík martin, ing.
junas igor, ing.
kestler vladimír, ing.
klamo peter, ing.

castor&pollux, a. s., Bratislava
inspekta slovakia, a. s., Bratislava
union poisťovňa, a. s., Bratislava
intech, spol. s r. o., Bratislava (od 22. 4. 2010)
coop jednota Bratislava, s.. d., Bratislava
ing. miroslav fiala – fios, Bratislava (od 22. 4. 2010)
istrokon fG, s. r. o., Bratislava
zipp Bratislava, s. r. o., Bratislava
Úrad sopk, Bratislava
kerametal, a. s., Bratislava
omnia holdinG, sr, organizačná zložka, Bratislava
vÚz – výskumná Ústav zváračský pi sr, Bratislava
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krajčovič viliam, ing.
kuchárik ján, ing.
lapuník miroslav, ing.
lelkes juraj, ing.
liseková oľga, judr.
malatinský tomáš, ing.
miklós vojtech, ing.
nemeček miloš, phdr.
podmanický slavomír, ing.
rozin alexander, ing., csc.
slezák vladimír, ing.
tkáč jozef, ing.
valÚšeková ivona, mgr.
vaškovič ladislav, ing., csc.
Wojnar Bohdan, ing.

Westar, a. s., Bratislava
vÚis mosty, s.r.o., Bratislava
spp, a. s., Bratislava
kooperativa poisťovňa, a. s., viG, Bratislava
optocon technologies, s. r. o., Bratislava
saG elv slovensko, a. s., Bratislava
šport progress, s. r. o., Bratislava
ecopress, a. s., Bratislava
reminG consult, a. s., Bratislava
incheBa, a. s., Bratislava (od 22. 4. 2010)
siemens, s. r. o., Bratislava
j&t finance Group, a. s., Bratislava
auto valušek, s. r. o., Bratislava
aGas, s. r. o., Bratislava
volkswagen slovakia, a. s., Bratislava (ukončený mandát k 31. 12. 2010)

región trenčín

complex, s. r. o., košice
„aGentÚra Ges“, spol. s r. o, košice
iQ servis, a. s., košice
otms, s. r. o., košice
spiš–vieW–tradinG, spol. s r. o., spišská nová ves
elza holding, s. r. o., košice (od 22. 4. 2010)
lumarkt, s. r. o, košice
diakol strážske, s. r. o., strážske (od 22. 4. 2010)
democentrum softcad, s. r. o., košice (od 22. 4. 2010)
agentúra isac z.p.o. – katarína slobodová, košice
sez krompachy, a. s., krompachy

región trnava

región košice
Balco vladimír, ing.
Bílek ján, ing., judr.
Grochová mária, judr.
chleBo vladimír, ing., csc.
kleinová mária, ing. arch.
koči peter, ing.
lučkanič daniel
macko róbert, ing.
merta karol, ing.
sloBodová katarína, mgr.
smaržík imrich, ing.

región nitra
Gál jozef
hrdlík milan, ing., csc.
kukučka ján, ing.
laktiš štefan, ing.
mihók peter, doc. ing., csc.
ondrejka viliam
oravec milan, ing., csc.
višňovský peter, ing.

microcomp–computersystém, s. r. o., nitra
ami, spol. s r. o., nové zámky
altia, s. r. o., levice
fenestra sk, s. r. o., zlaté moravce
heineken slovensko, a. s., hurbanovo
vion, a. s., zlaté moravce (od 22. 4. 2010)
amo – plus, s. r. o., topoľčany
pastorkalt, a. s., nové zámky

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.
telensky ján, Bc. h.c.
zima juraj, ing.
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hotel dukla, a. s., prešov
spinea, s. r. o., prešov
rottel, s. r. o., prešov
kovo, spol. s r. o., raslavice
elcom, spol. s r. o., prešov
Gemor fashion, s. r. o., prešov
chedos, a. s., svit (zánik mandátu v roku 2010)
aQuapark poprad, s. r. o., poprad
zimlet, s. r. o., stará ľubovňa

Baničová Barbara
Barcík anton, ing.
Blaško štefan, ing.
Bratko štefan, ing.
Buday jozef, dr.h.c., ing., csc.
DOBRODENKA Ladislav, Ing., PhD.
fridrich dušan, ing.
herinG jiří, rndr.
jasečko dušan, ing.
kmošena ivan, ing.
kraus miloš, ing.
lazarovič tibor, ing., mBa
matej jaroslav, ing.
paulen Boris, ing., phd.
švorec jaroslav, ing.

cvenGroš ivan, ing.
GaBriel ján, ing.
Gaža marián, ing.
néveri alexander, ing.
pavlovič vít, ing.
schultz oto, ing.
vido dušan, ing.

alfaplast trade, s. r. o., prievidza
považská cementáreň, a. s., ladce
psl, a. s., považská Bystrica
noma trenčín, a. s., trenčín
evpÚ, a. s., nová dubnica
• PROGRAM, s. r. o., Tren ín
elster, s. r. o., stará turá
sensus slovensko, a. s., stará turá (od 22. 4. 2010)
keraming, a. s., trenčín
logman–považan, a. s., púchov
sauer–danfos, a. s., považská Bystrica
Bc torsion, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
trens, a. s., trenčín (od 22. 4. 2010)
strojstav cm, s. r. o., nové mesto nad váhom
vipo, a. s., partizánske

technický skúšobný ústav piešťany, š. p., piešťany (ukončený mandát k 30. 6. 2010)
plastic people, s. r. o., Bratislava
GrafoBal, a. s., skalica
nevitel, a. s., dunajská streda (ukončený mandát k 31. 12. 2010)
aGrofinal, s. r. o., hlohovec
vÚje, a. s., trnava
moBilier v.i.p., s. r. o., piešťany

región žilina
Brňák pavol, ing.
dvoŔák ladislav, 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.
muščík ján, ing.
synak Bohuslav, ing.
šeBo ladislav, ing.
štefanec mojmír, ing.
toman vladimír, ing.
trančík ivan, ing.
višnovský ivan, ing.

slovena, a. s., žilina
mve váh, s. r. o., liptovský mikuláš (od 22. 4. 2010)
vital, a. s., žilina
afc–zts, a. s., vysoká nad kysucou
sse, a. s., žilina
ferona slovakia, a. s., žilina
ahp hydrauliki, a. s., turčianske teplice
ofz, a. s., istebné
soš strojnícka kysucké nové mesto (ukončený mandát v roku 2010)
martimex – holding, a. s., martin
kinex BearinGs, a. s., kysucké nové mesto
Bass, s. r. o., oravský podzámok (ukončený mandát v roku 2010)
mondi scp, a. s., ružomberok
m&p, s. r. o., žilina (od 22. 4. 2010)
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., krasňany
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predstavenstvo slovenskej oBchodnej
a priemyselnej komory k 31. 12. 2010
Predseda:
mihók peter, doc. ing., csc.

sopk Bratislava

Podpredsedovia:
kostolný július, ing.
lučkanič daniel
slezák vladimír, ing.

generálny riaditeľ, martimex – holding, a. s., martin
prokurista, lumarkt, s. r. o, košice
generálny riaditeľ, siemens, s. r. o., Bratislava

Generálny tajomník:
hrivík martin, ing.

sopk, Bratislava

reGionálne zhromaždenia deleGátov
a predstavenstvá reGionálnych komôr sopk
k 31. 12. 2010
región Banská Bystrica
Zhromaždenie delegátov
funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.

Predstavenstvo regionálnej komory

Členovia predstavenstva:
antalič pavol, ing.
riaditeľ a konateľ, exima, s. r. o., Banská Bystrica
Bočkay ján, ing.
generálny riaditeľ a konateľ, hotel lux B&B, s. r. o., Banská Bystrica
Bratko štefan, ing.
predseda predstavenstva, noma trenčín, a. s., trenčín
čorej stanislav, ing.
generálny riaditeľ, rottel, s. r. o., prešov
ďurček adrián, ing.
predseda, coop jednota Bratislava, s.. d., Bratislava
GaBriel ján, ing.
obchodný zástupca, plastic people, s. r. o., Bratislava
Grochová mária, judr.
predsedníčka predstavenstva, iQ servis, a. s., košice
haluška dušan, ing.
predseda predstavenstva, afc–zts, a. s., vysoká nad kysucou
chleBo vladimír, ing., csc.
generálny riaditeľ, otms, s. r. o., košice
junas igor, ing.
generálny riaditeľ, kerametal, a. s., Bratislava
lapuník miroslav, ing.
poradca, spp, a. s., Bratislava
murajda matúš, ing.
riaditeľ, Gemor fashion, s. r. o., prešov
ondrejka viliam
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, vion, a. s., zlaté moravce (od 22. 4. 2010)
paulen Boris, ing., phd.
generálny riaditeľ, strojstav cm, s. r. o., nové mesto nad váhom
schultz oto, ing.
riaditeľ, vÚje, a. s., trnava
sivák rudolf, dr.h.c., prof. ing., phd. rektor, ekonomická univerzita, Bratislava
štefanec mojmír, ing.
riaditeľ, váhostav–sk, a. s., žilina
tkáč jozef, ing.
prezident a predseda predstavenstva, j&t finance Group, a. s., Bratislava
vaškovič ladislav, ing., csc.
riaditeľ, aGas, s. r. o., Bratislava
Wojnar Bohdan, ing.
člen predstavenstva, volkswagen slovakia, a. s., Bratislava (ukončený mandát k 31.
12. 2010)

dozorná rada slovenskej oBchodnej
a priemyselnej komory k 31. 12. 2010
Predseda:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., PhD. • konate , PROGRAM, s. r. o., Tren ín
Členovia:
krajčovič viliam, ing.
lelkes juraj, ing.
líška ján, ing.
maceková jaroslava, ing.

riaditeľ, Westar, a. s., Bratislava
predseda predstavenstva, kooperativa poisťovňa, a. s., viG, Bratislava
konzultant, mondi scp, a. s., ružomberok
riaditeľka, slz chémia, a. s., hnúšťa
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Predseda:
Bočkay ján, ing.

hotel lux B&B, s. r. o., Banská Bystrica

Členovia:
Brumlich miroslav, ing.
dováľ martin, ing.
eiBen eugen, ing.
funiak jaroslav, ing.
GažÚr roman, ing.
karner Wolfgang, ing.
korniet miroslav, ing.
košin jaromír, ing.
krchňavý daniel, ing.
kurka jaroslav, ing.
nováková iveta, ing.
schWeiGert richard, ing.
vraBec ján
sloBodová ľubomíra, ing.

i.G.c.strojal, s. r. o., žiar nad hronom
ipeľské tehelne, a. s., lučenec
eiBen, s. r. o., zvolen
Way industry, a. s., krupina
slovenské magnezitové závory, akciová spoločnosť jelšava, jelšava
küster – automobilová technika spol. s r. o., vlkanová
copia slovakia, spol. s r. o., Banská Bystrica
koro, s. r. o., rimavská sobota
shp harmanec, a. s., harmanec
vzor výrobné družstvo zvolen, zvolen
iWm s. r. o., lučenec
slovalco, a. s., žiar nad hronom
ekoltech spol. s r. o., lučenec
Banskobystrická regionálna komora sopk

región Bratislava
Zhromaždenie delegátov
Bezák anton, ing., csc.
Bezák rudolf, ing.
haBodász matej, ing.
hajdu adam, ing.
harsány peter, ing.
časnocha Gustáv, ing.
černek ján, ing.
havloviĆ peter, ing.
horváthová soňa, ing.
jelinek ladislav, ing.
junas igor, ing.
konštiak pavol, ing., csc.
krajči emil, ing.
kulla andrej, ing.
letko anton, ing.
liška ľubomír
lônčik milan, ing.
lupták stanislav, ing.
mališka václav, ing.

inGsteel, spol. s r. o., Bratislava
BrenntaG slovakia, s. r. o., Bratislava
d & d studio, s. r. o., Bratislava
tenzona Bratislava, s. r. o., Bratislava
elza – elektromintážny závod Ba, a. s., Bratislava
elv produkt, a. s., senec
trimpex, s. r. o., Bratislava
imos – systemair, s. r. o., kalinkovo
schenker, s. r. o., Bratislava
htu, s. r. o., Bratislava
kerametal, a. s., Bratislava
kon – rad, spol. s r. o., Bratislava
f & n aGro slovensko, s. r. o., Bratislava
ing. andrej kulla – ing. katarína kullová, Bratislava
enerGoprojekt slovakia, a. s., Bratislava
univolt – remat, s. r. o., pezinok
ml partners, s. r. o., Bratislava
triton, s. r. o., Bratislava
apl, a. s., Bratislava
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masár vladimír, ing.
mikula miloslav, ing.
pivovarči juraj, judr.
rázus vladimír, ing, csc.
silný rastislav, rndr., csc.
strelecký ján, ing., csc.
valovičová margita
vozárová darina
zÚBek františek, ing.

deloitte audit, s. r. o., Bratislava
ing. miloslav mikula, chemia – servis, Bratislava
tatratour, a. s., Bratislava
idops, družstvo, Bratislava
feminia family, s. r. o., Bratislava
Bic Group, spol. s r. o., Bratislava
kovex, výrobné družstvo, plavecký štvrtok
stendhal, s. r. o., Bratislava
s poWer product, s. r. o., Bratislava

zozuľák radoslav, ing.
zuBrický daniel, ing.
korotnoky ľudovít, ing.

irps, s. r. o., košice
lumarkt, s. r. o., košice
košická regionálna komora sopk

región nitra
Zhromaždenie delegátov
funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.

Predstavenstvo regionálnej komory

Predstavenstvo regionálnej komory

Predseda:
junas igor, ing.

Predseda:
ondrejka viliam

vion, a. s., zlaté moravce

Členovia:
alaxa imrich, ing.
Báráň milan, ing.
Benko michal, Bc.
Bovoli vito
fÖldesi jozef
Gála štefan, ing.
sirotňák Gabriel, ing.
surovec milan, ing.
števčík pavel, ing.
takács tibor, ing.
masarik miroslav, ing.

heineken slovensko, a. s., Bratislava
plasted, s. r. o., nové zámky
topos tovarníky, a. s., tovarníky
de miclén, a. s., levice
ido eet, s. r. o., levice
optima, a. s., nitra
slovenské energetické strojárne, a. s ,tlmače
nitrazdroj, a. s., nitra
s.t.s. nitra, spol. s r. o., nitra
duslo, a. s., šaľa
nitrianska regionálna komora sopk

kerametal, a. s., Bratislava

Členovia:
Bezák anton, ing., csc.
Bezák rudolf, ing.
havloviĆ peter, ing.
horváthová soňa, ing.
jelinek ladislav, ing.
konštiak pavol, ing., csc.
lônčik milan, ing.
pivovarči juraj, judr.
strelecký ján, ing., csc.
urBan karol, ing.
vozárová darina
majtán juraj, ing.

inGsteel, spol. s r. o., Bratislava
BrenntaG slovakia, s. r. o., Bratislava
imos – systemair, s. r. o., kalinkovo
schenker, s. r. o., Bratislava
htu, s. r. o., Bratislava
kon – rad, spol. s r. o., Bratislava
ml partners, s. r. o., Bratislava
tatratour, a. s., Bratislava
Bic Group, spol. s r. o., Bratislava
vodohospodárske stavBy, a. s., Bratislava
stendhal, s. r. o., Bratislava
Bratislavská regionálna komora sopk

región prešov

región košice

Zhromaždenie delegátov
Zhromaždenie delegátov

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

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

Predstavenstvo regionálnej komory
Predstavenstvo regionálnej komory
Predseda:
chleBo vladimír, ing., csc.
Členovia:
adamec ľudovít, ing.
Balco vladimír, ing.
Bílek ján, ing., judr.
cap igor, judr.
farkašovský Boris, ing.
fischer Gabriel, ing., phd.
Grochová mária, judr.
imeri rami
lukáč jozef, ing.
maďar miroslav, ing.
matyás tibor, ing.
mráz štefan, ing.
naGyová alžbeta
pezlár ivan, ing.
reiprich igor, ing., csc.
smaržík imrich, ing.
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Predseda:
čorej stanislav, ing.

rottel, s. r. o., prešov

Členovia:
BaBják emil, ing.
Bidovský anton, judr.
hroBák jozef, judr.
jaš františek, ing., csc.
koudelka ladislav, ing.
olejár ľubomír, ing.
pavÚk ján, ing.
polomský jozef, ing.
tomko daniel, ing.
vaľko jozef, ing.
virčíková helena, ing.

chemes, a. s., humenné
hotel dukla, a. s., prešov
siGnum, a. s., poprad
renojava, s. r. o., prešov
i.c.a., s. r. o., svidník
Gohr, s. r. o., veľký šariš
sanas, a. s., sabinov
doma, .a. s., prešov
tomark, s. r. o., prešov
polyform, s. r. o., podolínec
prešovská regionálna komora sopk

otms, s. r. o., košice

rudný projekt, s. r. o., košice
complex, s. r. o., košice
„aGentÚra Ges“, spol. s r. o, košice
WaGon slovakia košice, a. s., košice
elvod–energie,, s. r. o., košice
elza holding, s. r. o., košice
iQ servis, a. s., košice
aida – imeri rami, košice
l&l tradinG spol. s r. o., košice
u.s. steel košice, s. r. o., košice
pcc slovakia, s. r. o., košice
termostav – mráz, s. r. o., košice
sofrosyyne z.p.o., košice
cassovia Bic, s. r. o., košice
euseco, s. r. o., košice
sez krompachy, a. s., krompachy
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región trenčín
Zhromaždenie delegátov
Baláž michal
Baranec pavol, ing.
Bielik vladimír
Borovský juraj, doc. ing., phd
černická petra
doBiáš emil, ing.
duchovič peter, ing.
ďuriš vladimír, ing.
eľko ján, ing.
Gerlich martin, ing.
Gilanová jozefína
Grác milan, ing.
hanzelová katarína
homola július, ing.
hrdina karol, ing.
huBa martin, ing.
huna Boris, ing.
janíček július, ing.
kahan ján, ing.
kašuBa jozef, ing.
kavala miroslav, ing., csc.
klačman ladislav, ing.
komora františek, ing.
kotian matúš, ing.
kovačech ivan
michálek tomáš, ing.
mikuláš pavel, rndr. ing.
mojto vladimír, phdr..
paulen Boris, ing., phd.
pinter július, ing.
plačko Bohuslav, ing.
podolský ľuboš, ing.
pospíšil jiří, ing.
sámela jaroslav, phdr.
satin ján ing.
sirotná margita, ing.
sládek ľuboš, ing.
srncová mária, ing.
szedély erich, ing.
trstensk eva, ing.
uhrín milan, ing.
vačko peter, ing.

firmware, s. r. o., liptovský hrádok
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
vipo, a. s. partizánske
zvs holding, a. s., dubnica nad váhom
motosam, a. s., myjava
heitec slovensko, spol. s r. o., trenčín
handimex, spol. s r. o., handlová
poľnohospodárske družstvo vlára nemšová, nemšová
Qex, a. s., trenčín
leoni caBle slovakia, spol. s r. o., stará turá
envitech, s. r. o., trenčín
iBs slovakia, s. r. o., Bojnice
nchz, a. s. – v konkurze, nováky
vod – eko, a. s., trenčín
ing. ján kahan – jasek, spol. s r. o., nové mesto nad váhom
eBona, s. r. o., považská Bystrica
vup, a. s., prievidza
koval systems, a. s., Beluša
pkz expres, s. r. o., púchov
hiprotec, spol. s r. o., prievidza
kovotex výrobné družstvo, trenčín
noving nováky, s. r. o., nováky
keramoprojekt trenčín, a. s., trenčín
soš podnikania trenčín, trenčín
strojstav cm, s. r. o., nové mesto nad váhom
majomax, s. r. o., považská Bystrica
pružiny, a. s., Brezová pod Bradlom
alfacon, s. r. o., skalica
poly system, s. r. o., prievidza
v.a.j.a.k., s. r. o., trenčín
smart management, s. r. o., trenčín
eterna, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
nitratex, v. d. tkáčske, svinná
techservis, s. r. o., nové mesto nad váhom
fair Bojnice, s. r. o., Bojnice
ace centrum, s. r. o., považská Bystrica
Ge inspection technologies, s. r. o., nové mesto nad váhom
rona, a. s., lednické rovne

Predstavenstvo regionálnej komory
Predseda:
paulen Boris, ing., phd.

strojstav cm, s. r. o., nové mesto nad váhom

Členovia:
Baranec pavol, ing.
doBiáš emil, ing.
ďuriš vladimír, ing.
hanzelová katarína

forward, s. r. o., považská Bystrica
expo center, a. s., trenčín
zvs holding, a. s., dubnica nad váhom
Qex, a. s., trenčín
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homola július, ing.
janíček július, ing.
kotian matúš, ing.
sirotná margita, ing.
srncová mária, ing.
vačko peter, ing.
václav ján, ing.

leoni caBle slovakia, spol. s r. o., stará turá
vod – eko, a. s., trenčín
hiprotec, spol. s r. o., 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:
GaBriel ján, ing.

plastic people, s. r. o., Bratislava

Členovia:
Boleček ľudovít, rndr.
čajko juraj, ing.
dolník jozef, ing.
fixek roman, ing.
Gazárek igor, ing.
hodossy karoly, ing.
krivošík jozef, ing.
majerská mária, ing.
polák ivan, ing.
sedlák michal, ing., csc.
svíBa ján
škodný jozef, ing.

Bomat, s. r. o., veľké orvište
euro – BreW, s. r. o., trnava
investefekt, s. r. o., hlohovec
tatrachema, v. d., trnava
kovotvar, v. d., kúty
everGreen consultinG, s. r. o., dunajská streda
stredná odborná škola elektrotechnická, trnava
ing. mária majerská – anex, malženice (ukončený mandát k 23. 3. 2010)
aG náradie–aGrodeal, s. r. o., trnava
sedos, s. r. o., krakovany
ján svíba – s.a.fa., hlohovec
eltec, a. s., piešťany

región žilina
Zhromaždenie delegátov:
Balážia emanuel, ing.
Balcárek pavel, ing.
Bariak miroslav, ing.
BoBek stanislav, ing.
Brňák františek, ing.
BumBala svatopluk, ing.
čižmárik ivan, ing.
daniš igor, ing.
dorociak ján, ing.
ďurinová zuzana, ing.
fáBerová elena
federič jozef, ing.
frkáň ján, ing.
Gallik jozef
Gociek jindřich, mudr.
GraŃák július, ing.
haBánik slavomír, ing.
haluška dušan, ing.
hýrošš roman, ing.

neoGrafia, a. s., martin
slovenské liečeBné kÚpele rajecké
drevoindustria sm, a. s., žilina
žilmont, s. r. o., žilina
inG. františek Brňák, 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., turčianske teplice
Bioterm – elena fáBerová, kráľova lehota
colspedia, s. r. o., žilina
compel, a. s., martin
pivovar popper, s. r. o., Bytča
slovpol exim, s. r. o., radoľa
lesostav, s. r. o., liptovský hrádok
elkop, s. r. o., dolný kubín
afc–zts, a. s., vysoká nad kysucou
interaudit Benetip, s. r. o., žilina
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chochÚľ juraj, ing.
jančiak daniel, ing.
janiš jaromír, ing.
kajánek františek, ing.
karpiš juraj
koleják ján, ing.
kováč ladislav, ing.
kováčik anton, ing.
kuska milan, ing.
lanGer vladimír, ing.
majerský ján, ing., phd.
marek michal, ing., csc.
maťaťa jozef, ing.
mestický cyril, ing.
michalková danica, ing.
morGoš ivan, ing.
novotný milan, ing.
pekara ján, ing.
procházka juraj, ing.
sedlák daniel, ing.
smolár peter
šoška milan, ing.
štrBák alojz, ing.
stehlík ján, ing.
strečková anna, ing.
tišliar roman, ing.
vaniš peter, ing.
vašanič milan, ing.
vítek pavol, ing.
žiak ján, ing.
žilinec ján, ing.

montservis, s. r. o., žilina
peterec, a. s., žilina
Granit, s. r. o., žilina
soš technická, čadca
alvest mont, s. r. o., 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
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
vinuta, s. r. o., rajec
elteco, a. s., žilina
dexWood, s. r. o., žilina
spopjená škola nižná, nižná
transmisie, s. r. o., martin
hotel kriváň, s. r. o., kysucké nové mesto
letisková spoločnosť žilina, a. s., dolný hričov
modex, a. s., žilina
t plus t, s. r. o., martin
cementáreň lietavská lÚčka, a. s., lietavská lúčka
saror Broker, s. r. o., žilina
aluma čs, s. r. o., krasňany
duropack turpak oBaly, a. s., martin
ofz, a. s., istebné

Predstavenstvo regionálnej komory
Predseda:
haluška dušan, ing.

afc–zts, a. s., vysoká nad kysucou

Členovia:
Balážia emanuel, ing.
Balcárek pavel, ing.
haBánik slavomír, ing.
kajánek františek, ing.
koleják ján, ing.
kováč ladislav, ing.
kováčik anton, ing.
lanGer vladimír, ing.
maťaťa jozef, ing.
medvecký štefan, prof ing.
pekara ján, ing.
stehlík ján, ing.
strečková anna, ing.
vaniš peter, ing.
mišura ján, ing.

neoGrafia, a. s., martin
slovenské liečeBné kÚpele rajecké teplice, a. s., rajecké teplice
elkop, s. r. o., dolný kubín
soš technická, čadca
pokrok, v. d., žilina
inGeo, a. s., žilina
enerGo controls, s. r. o., žilina
inštitÚt priemyselnej výchovy, s. r. o., žilina
dolkam šuja, a. s., rajec
žilinská univerzita v žiline
vinuta, s. r. o., rajec
letisková spoločnosť žilina, a. s., dolný hričov
modex, a. s., žilina
cementáreň lietavská lÚčka, a. s., lietavská lúčka
žilinská regionálna komora sopk
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predsedníctvo rozhodcovského sÚdu sopk
k 31. 12. 2010
Predseda:
kuBíček pavol, prof. judr, csc.

právnická fakulta uk, Bratislava

Podpredseda:
koscelanský peter, judr.

advokát, ak nitra

Členovia:
antalič pavol, ing.
riaditeľ, exima, s. r. o., Banská Bystrica
arendacký peter, judr.
advokát, ak Bratislava
dzian ján, judr.
advokát, nové mesto nad váhom
foGaš ľubomír, doc. judr., csc. právnická fakulta uk, Bratislava
mihoková 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

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 – tchajvanský 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. zdenek 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
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predseda: ing. jozef federič
hálkova 31, 010 01 žilina, tel.: 041/7235 655, fax: 041/7235 653
Slovensko-kazašský hospodársky výbor (2010)
t.č. bez predsedu

prehľad o zastÚpení sopk v štátnych orGánoch,
vládnych a mimovládnych inštitÚciách
členovia predstavenstva sopk a zástupcovia ďalších orGánov sopk
Doc. Ing. Peter MIHÓK, CSc., predseda SOPK
l prezident národného výboru mok v sr
l člen riadiaceho výboru medzinárodnej obchodnej komory v paríži
l 1. podpredseda svetovej federácie obchodných komôr v paríži
l predseda slovensko-rakúskeho hospodárskeho fóra
l čestný predseda taliansko-slovenskej obchodnej komory
l čestný predseda rusko-slovenskej obchodnej komory
l člen národného konventu pre eÚ
l člen predstavenstva eurochambres
l člen správnej rady ekonomickej univerzity v Bratislave
l člen vedeckej rady ekonomickej univerzity v Bratislave
l člen správnej rady slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
Ing. Martin HRIVÍK, generálny tajomník SOPK
l člen rady mh sr pre podnikateľské prostredie
Ing. Ján GABRIEL, člen Predstavenstva SOPK, predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK
l člen hospodárskej rady pri trnavskom samosprávnom kraji
Ing. Dušan HALUŠKA, člen Predstavenstva SOPK, predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK
l člen rady pre odborné vzdelávanie žilinského kraja
l člen zap
Ing. Adrián ĎURČEK, člen Predstavenstva SOPK
l koordinátor legislatívnej činnosti medzi sopk a nr sr

zamestnanci Úradu sopk

JUDr. Ing. Pavel KOPÁL, konzultant – špecialista
l člen stálej pracovnej komisie legislatívnej rady vlády sr pre inančné právo
l člen stálej pracovnej komisie legislatívnej rady vlády sr pre občianske a obchodné právo
l predseda slovenskej akreditačnej rady slovenskej národnej akreditačnej služby (snas)

zamestnanci reGionálnych komôr sopk
rk sopk Bratislava
Ing. Juraj MAJTÁN, riaditeľ
l člen monitorovacieho výboru jpd nuts ii – Bratislava, cieľ 2 (mvrr sr)
l člen monitorovacieho výboru jpd nuts ii – Bratislava, cieľ 3 (mpsvar sr)
l člen riadiaceho tímu istp (integrovaný systém typových pozícií – mpsvar sr)
Ing. Miroslav ZIMEK
l predseda komisie krajskej súťaže zenit v strojárstve
RNDr. Juraj POLEDNA
l člen monitorovacieho výboru pre op Bsk (mvrr sr)
rk sopk Banská Bystrica
Ing. Ľubomíra SLOBODOVÁ, riaditeľka
l členka správnej rady podnikateľského inkubátora a technologického centra Banská Bystrica
l členka vedenia klubu podnikavých žien Banská Bystrica v rámci združenia žien v podnikaní
Jarmila KURUCOVÁ, samostatný odborný pracovník – špecialista
l členka regionálnej vzdelávacej komisie pri Banskobystrickom samosprávnom kraji
Ing. Vladimír BYSTRIANSKY, riaditeľ Kancelárie SOPK v Lučenci
l člen predstavenstva – región neogradiensis z.p.o.
rk sopk košice
Ing. Ľudovít KOROTNOKY, riaditeľ
l člen krajskej rady pre vzdelávanie pri košickom samosprávnom kraji
l člen štátnicovej komisie na ekonomickej fakulte technickej univerzity v košiciach
l člen komisie regionálneho rozvoja pri košickom samosprávnom kraji
Ing. Daniela KLEINOVÁ, riaditeľka Kancelárie SOPK v Spišskej Novej Vsi
l členka hospodárskej komisie euroregiónu tatry
l členka rady partnerstva sociálnej inklúzie pre okresy spišská nová ves a Gelnica
l členka štátnicovej komisie pre štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia na ekonomickej univerzite
Bratislava – podnikovohospodárska fakulta košice
rk sopk nitra
Ing. Miroslav MASARIK, riaditeľ
l podpredseda správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu nitrianskeho samosprávneho kraja

Ing. Juraj PAĽA, riaditeľ Útvaru EÚ
l člen národného monitorovacieho výboru pre rámec podpory spoločenstva (mvrr sr)
l člen monitorovacieho výboru – sop zamestnanosť a sociálna inklúzia (mpsvar sr)
Ing. Ján LIPIANSKY, konzultant – špecialista
l člen monitorovacieho výboru – sop priemysel a služby (mh sr)

rk sopk prešov
Ing. Helena VIRČÍKOVÁ, riaditeľka
l členka krajskej rady pre vzdelávanie pri prešovskom samosprávnom kraji
l členka komisie regionálneho rozvoja prešovského samosprávneho kraja

Ing. Jozef RAJTAR, riaditeľ Útvaru MS
l člen národného monitorovacieho výboru pre národný strategický referenčný rámec (mvrr sr)
l člen expertnej skupiny pre regionálnu politiku (mvrr sr)
Ing. Juraj KNOPP, Csc., konzultant – špecialista
l člen rezortnej koordinačnej skupiny (rks) Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo sr pre technické predpisy a normy

rk sopk trenčín
Ing. Ján VÁCLAV, poverený riadením RK SOPK
l člen správnej rady euroregiónu Biele – Bílé karpaty
l člen správnej rady trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry
l člen správnej rady regionálnej a rozvojovej agentúry trenčianskeho samosprávneho kraja
l člen správnej rady regionálnej a rozvojovej agentúry hornej nitry
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rk sopk trnava
Ing. Eva TOMÁNKOVÁ, poverená výkonom funkcie riaditeľky
l členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
rk sopk žilina
Ing. Ján MIŠURA, riaditeľ
l člen slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
l člen slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
l člen slovensko-bieloruskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
l člen slovensko-poľskej obchodnej komory
Ing. Katarzyna BIELIK
l členka medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu slovensko – poľsko
l členka slovensko-poľskej obchodnej komory
l členka euroregiónu Beskydy
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stretnutia podnikateľov na slovensku a misie v zahraničí v roku 2010
Organizácia
Úrad SOPK

Misie na Slovensku
veľká Británia a severné írsko – 4. 2.
veľká Británia a severné írsko – 28. – 29. 5..
nemecko – 22. 6.
cyprus – 11. 11.

Misie v zahraničí
slovinsko 14. – 16. 3.
Belgicko 13. – 15. 10.
kazachstan/kirgizsko – 29. 3. – 1. 4.
čína/kambodža – 1. – 10. 9.
ukrajina 5. – 8. 10.

RK Bratislava

srí lanka – 18. 2.
chorvátsko – 20. 5.
rakúsko – 10. 12.
srbsko – 4. 5.
indonézia – 27. 4.

rakúsko – 29. 1.

RK Banská Bystrica

irán – 10. – 11. 3.
nemecko/Belgicko – 17. 3.
maďarsko – 15. 4.
usa – 12. 5.
rakúsko – 15. 6.
maďarsko – 9. 9.
ukrajina – 30. 9.
Bielorusko – 21. 10.

maďarsko – 5. 5.
maďarsko – 17. – 20. 7.

RK Košice

ukrajina – 24. 6.

ukrajina – 20. – 21. 1.
ukrajina – 10. – 11. 2.
ukrajina – 25. 3.
ukrajina – 12. – 13. 5.
maďarsko – 20. 5.
ukrajina – 11. 11.

RK Nitra

ukrajina – 23. 6.
turecko – 7. 10.

ukrajina – 26. – 27. 1.

RK Prešov

poľsko – 29. – 30. 6.

poľsko – 20. – 21. 5.
Bosna a hercegovina – 16. – 17. 6.
poľsko – 26. – 27. 10.

RK Trenčín

česko/maďarsko – 5. – 8. 10.
ukrajina – 21. – 24. 6.
chorvátsko – 5. – 8. 10.

česko – 13. 9.
ruská federácia – 24. – 28. 5.
Bosna a hercegovina – 2. – 3. 9.

RK Trnava

srbsko – 4. 5.

ruská federácia – 27. – 30. 10.

RK Žilina

Bielorusko – 31. 5. – 3. 6.
srbsko – 24. – 26. 3.
poľsko – 26. – 28. 5.
euroregión Beskydy – 12. 11.

Bielorusko – 15. – 18. 3.
kuba – 28. 4. – 5. 5.
srbsko – 10. – 13. 5.
ukrajina – 18. – 22. 10.
česko – 28. – 29. 4.
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realizácia projektov

Účasť na výstavách v roku 2010
Účastník
RK Banská Bystrica

Termín
10. – 12. 9.

Názov výstavy
radvanský jarmok

RK Bratislava

26. 9. – 2. 10.

medzinárodný technický veľtrh plovdiv, Bulharsko

RK Košice

18. 11.
23. 11.

ix. sphf
pro educo

spišská nová ves, sr
košice, sr

február
13. – 17. 4.
19. – 23. 4.
3. – 7. 5.
24. – 28. 5.
24. – 26. 8.
12. – 17. 9.
2. – 3. 9.
12. – 15. 10.
9. – 12. 11.
25. – 28. 5.
5. – 8. 10.

styl, kaBo, s1
staveBné veľtrhy
hannover messe
industria
metallooBraBotka
styl, kaBo
msv
ekoBis
vienna-tec
elmia-suBckoBtractor
msv + v.v.i.
elo sys

Brno, čr
Brno, čr
hannover, nemecko
Budapešť, maďarskok
moskva, rf
Brno, čr
Brno, čr
Bihac, Bosna a hercegovina
viedeň, rakúsko
jönköping, švédsko
nitra, sr
trenčín, sr

13. – 17. 9.
5. – 8. 10.
19. – 22. 8.

msv
elo sys
agrokomplex

Brno, čr
trenčín, sr
nitra, sr

8. – 11. 6.

medzinárodný veľtrh
priemyselných technológií
a investícií
tiB, inventika
itf slovakiatour
sajam turizma
sajam tehnike

poznaň, poľsko
Bukurešť, rumunsko
Bratislava, sr
Belehrad/novi sad, srbsko
Belehrad/novi sad, srbsko

RK Trenčín

RK Trnava

RK Žilina

6. – 9. 10.
21. – 24. 1.
26. – 28. 2.
10. – 15. 5.

Miesto podujatia
Banská Bystrica, sr

Úrad sopk
– Biss - enterprise europe network – Business support
on your doorstep
–cncB – cluster and network cooperation for Business success in central europe
rk Banská Bystrica
– Innoinfo. za slobodný pohyb kapitálu a služieb
– Majstrovský stupeň. spolupráca komôr, spoločný
vzdelávací program
–Sme spolu, budeme spolu – musíme spolupracovať
(realizuje sa)
rk Bratislava
– „INCUBA-TRAIN“ v programe leonardo da vinci
v spolupráci s rakúskom, maďarskom a českom zameranom na tréning iriem v oblasti inovácií
– „REGIONFEMME v programe cezhraničnej spolupráce slovensko – rakúsko zameranom na spoluprácu
a vzdelávanie podnikateliek pri využití najlepších skúseností z oboch krajín
– „CENTRIS – podpora inovácií a technologického
transferu v msp“– projekt slovenska, rakúska, maďarska a česka, ktorý mapuje zdroje poznatkov a kapacitu
sprostredkovateľských organizácií pre inovácie v msp,
pripravuje a odskúšava tréningové programy pre
sprostredkovateľské agentúry a msp pre manažovanie
inovácií a vytvára efektívne prepojenie relevantných
účastníkov inovačných procesov.
– SLOVAK AID – macedónsko – projekt posilnenie msp
– cesta k hospodárskemu rastu a integrácii s eÚ, v spolupráci s macedónskou hospodárskou komorou a podporu
malých a stredných podnikov, pri využití najlepších skúseností slovenska v zlepšovaní podnikateľského prostredia
– INNOVMAT – v rámci programu slovensko – rakúsko
- zameraný na vybudovanie virtuálneho medzinárodného centra excelentnosti zameraného na vývoj
a využitie nových high-tech materiálov v oblasti konštrukčných materiálov.
rk košice
– e- PLATform Carpathia
– Empowering Business Ecosystems of Small Service Enterprises to Face the Economic Crisis (eBEST)
– Spolupráca pohraničných komôr
rk nitra
– SLOVAK AID – ukrajina v medzinárodnom obchode
po vstupe do Wto
lead partner: rk sopk trenčín
– CROBONET – podpora spolupráce medzi podnikateľmi zo sr a maďarska

58

rk prešov
– LdV Program celoživotného vzdelávania –
stakeholder network in the ield of vocational
training and guidance for the sustainable corporate
development of young businesses and smes / smetrainet
– Flámsko a stredná a východná Európa –
e-platform carpathia }partnerstvo rk prešov a rk
trenčín)
– DG Enterprise and Industry – ulixes erasmus
for young entrepreneurs – ulixes’ eyes
– Cezhraničná spolupráca Poľsko – slovensko –
ekonet
– LdV Partnerstvo a PCV – european Best practices
on cross Border internship and labour mobility
– LdV – TOI PCV – „improvement of vocational
education in ield of injection moulding“
– LdV – TOI PCV – „transfer of innovative training tools
for entrepreneurial skills improvement
– Central Europe – access - accelerating regional
competitiveness and sector-based excellence through
innovation management tools and techniques
– Central Europe – flame - future laboratory for the
difusion and application of innovation in materials
science and engineering
rk trenčín
– SLOVAK AID – ukrajina v medzinárodnom obchode
po vstupe do Wto (partnerstvo rk trenčín a rk nitra)
– Flámsko a stredná a východná Európa – e-platform carpathia (partnerstvo rk trenčín a rk prešov)
– OP Cezhraničná spolupráca SR/ČR (INTERREG IV
A) – chambernett (op sr cs/2008/01)
– Leonardo da Vinci – odovzdávanie skúseností
– Medzinárodný Visegrádsky fond – výmena
znalostí a postupov k udržateľnému rozvoju
cezhraničnej spolupráce v4
– OP Cezhraničná spolupráca SR/ČR
(INTERREG IV A) – innoBorder
rk trnava
– Informace, inovace, vzdelávání = rozvoj podnikání
(op cs sr-cr 2007-2013) kód projektu 2241042006
– Centris-TT (op stredná európa) kód 1ce008p1
– Inovácie a medzinárodný obchod /IMO/ v SR a ČR,
kód žiadosti nfp 22410420021
rk žilina
– Česko – cezhraničná spolupráca sr – čr
– Poľsko – podnikanie bez hraníc sr – pl
– Pozývame do žilinského kraja
– Cestou vzdelávania – slovak aid – srbsko
– Podpora transformácie regionálneho
podnikateľského prostredia (agentúra sopk)
Bielorusko
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Územné členenie sopk k 31. 12. 2010
POľSKO

čESKá REPUBLIKA

ŽILINA
Ružomberok

Poprad

TRENčíN

Spišská Nová Ves
BANSKá BySTRICA

TRNAVA
BRATISLAVA

PREŠOV

UKRAJINA

KOŠICE

Lučenec
NITRA

RAKÚSKO
MAďARSKO

výročná správa sopk za rok 2010
vydala © slovenská obchodná a priemyselná komora,
Gorkého 9, 816 03 Bratislava
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