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Máme za sebou ďalší z legendárnych osmičkových rokov. Treba konštatovať,
že ani rok 2018 na Slovensku nezostal dlžný svojej povesti. Znamenal výrazný posun
v občianskom vedomí, politickej generačnej výmene, ale aj ďalšej polarizácii
spoločnosti. Zmenu vždy avizuje postupné narastanie rôznych neduhov, nespokojnosti
a neriešenie naakumulovaných problémov. Výbuch či veľký tresk však prichádza zrazu
a často prekvapuje tých, ktorí dlhodobo ignorovali príznaky toho, čo nastane.
To platí rovnocenne v politike, ekonomike, ako aj v spoločenskom živote.
Rok 2018 bol však zaujímavý aj tým, že paralelne s vyhrotením spoločenskej situácie
sme dosiahli veľmi dobré ekonomické výsledky, a to tak na úrovni makroekonomiky,
ako aj v mikrosfére. Prosperujúca ekonomika prispela k zlepšeniu sociálnej situácie
pri dramatickom znížení nezamestnanosti na historické minimum a k rastu
priemerných príjmov zamestnancov. Spotreba domácností sa stala jedným z motorov
hospodárskeho rastu. Jednoznačným pozitívom osmičkového roku 2018 je skutočnosť,
že ekonomika sa vyvíjala v zásade nezávisle od vnútroštátnych politických turbulencií.
Slovenská obchodná a priemyselná komora dosiahla v tomto období pozitívne
výsledky tak vo vecnom, ako aj finančnom vyjadrení. Zachovala si svoju pozíciu
najvýznamnejšej podnikateľskej inštitúcie na Slovensku s najpočetnejšou členskou
základňou, profesionálnym aparátom a s najlepším medzinárodným prepojením tak
na úrovni Európskej únie, ako aj v globálnom meradle. Regionálna štruktúra Komory
zabezpečuje priamy kontakt a servis podnikateľským subjektom, najmä svojim členom,
ako aj na komerčnej báze ostatným ekonomickým operátorom. Regionálne komory
sú významným hráčom v ekonomickom a sociálnom rozvoji regiónov a vo veľkej
miere zabezpečujú medziregionálnu a transhraničnú spoluprácu. Významnú dimenziu
v členskej základni Komory predstavujú aj stredné odborné školy, čo je vyjadrením
dlhodobej angažovanosti sa Komory v oblasti odborného vzdelávania. Odvetvové
sekcie umožňujú riešenie špecifických problémov v oblasti legislatívy a podporujú
prienik slovenských firiem na medzinárodné trhy.
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Rozhodcovský súd SOPK je dlhodobo najvýznamnejším a profesionálne najlepším
subjektom v oblasti rozhodcovského konania na Slovensku a rok 2018 opätovne
potvrdil túto pozíciu. Je na škodu veci, že legislatíva nevie alebo nechce nastaviť
také parametre pre rozhodcovské konanie, ktoré by zodpovedali medzinárodným
štandardom a zvýšili jeho kredibilitu v Slovenskej republike.
Rok 2019, na prahu ktorého stojíme, začíname v ekonomickej oblasti s krátkodobo
dobrou štartovacou pozíciou, vyrovnaným štátnym rozpočtom, avšak tak,
ako to ukazuje aj nami prezentovaný prieskum, s menším optimizmom ako
v predchádzajúcom období. Všetci dobre vieme, že žiadny ekonomický rast netrvá
večne a že jeho vrchol zažívame v súčasnosti. Postupne sa však objavujú viaceré
signály tak z vnútorného, ako aj vonkajšieho prostredia naznačujúce riziká budúceho
vývoja. Z pohľadu vnútorných rizík je to hlavne situácia na trhu práce bez vyhliadky
na jej zásadnú zmenu, rastúce náklady na cenu práce, limitované portfólio slovenskej
produkčnej sféry výrazne závislé na veľmi obmedzenom počte výrobných odvetví,
silná koncentrácia exportu na trhy Európskej únie s nízkym potenciálom ich rastu,
ako aj dominantne subdodávateľsky orientovaná domáca podnikateľská sféra
s nízkym stupňom trhovej finalizácie výrobkov. Otvorenou zostáva tiež otázka
inovačného potenciálu slovenskej ekonomiky v úzkej väzbe na kvalitu a štruktúru
na všetkých stupňoch vzdelávania od základných škôl až po univerzity.
Keď hodnotíme rok 2018 ako ekonomicky úspešný, musíme si jednoznačne
uvedomiť, že za týmto úspechom vo veľkej miere je mikrosféra, ktorá je dominantne
reprezentovaná súkromným sektorom. V roku 2018 sa dopady dobrej ekonomickej
situácie štátu neprejavili v pozitívnej zmene podnikateľského prostredia. Naopak,
efekty z dobrej ekonomickej pozície krajiny sa často využívali na populistické kroky
ako súčasť straníckeho boja o voliča a len minimálne sme ich využili pre budúcu
konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky. Bez nej už v strednodobom výhľade
nebudeme mať potenciál zabezpečiť rastovú dynamiku a udržateľnú sociálnu politiku.
Pre súkromný sektor je veľmi dôležité, v akom legislatívnom, politickom, byrokratickom
či spoločenskom prostredí pôsobí. Preto ho nesmieme vynechávať z diskusie o riešení
súčasných a budúcich výziev, ale musíme ho akceptovať ako rovnocenného partnera
politickej decíznej sféry.
Ďakujem všetkým členom SOPK za ich podporu a dosiahnuté výsledky. Pracovníkom
aparátu Komory za zodpovedne odvedenú profesionálnu prácu. Verím v našu spoločnú
silu aj v roku 2019.
Bratislava, marec 2019

Peter Mihók
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
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I. VÝVOJ EKONOMIKY A STAV
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
V ROKU 2018
VÝVOJ EKONOMIKY
V ROKU 2018

pri vyhodnotení ekonomických prieskumov
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory je vidieť,
že členovia komory, ktorí sa zúčastňujú na prieskume,
hodnotia priestor na podnikanie rovnako, pritom
výsledky sú vlastne len odrazom ich subjektívneho
pohľadu na prostredie, v ktorom pracujú a ktoré
detailne poznajú. po období hospodárskeho rastu
vzhľadom na zákonite cyklický vývoj svetovej
ekonomiky príde obdobie poklesu. a tu je treba
vidieť, že ekonomiky, ktoré sú označované ako
vysoko konkurencieschopné, čiže s veľmi priaznivými
podmienkami na podnikanie, sa dokázali veľmi rýchlo
vymaniť z recesie. ak slovensko bude zaostávať
vo vytváraní podmienok na podnikanie, tak bude
výrazne citlivejšie aj na problémy našich hlavných
obchodných partnerov, čiže aj Európskej únie.

Makroekonomické výsledky slovenskej ekonomiky
v roku 2018 budú zrejme podľa viacerých prognóz
ešte lepšie ako v predošlých, už aj tak pomerne
priaznivých rokoch. národná banka slovenska
predpokladá prírastok hrubého domáceho produktu
na úrovni 4 % a v roku 2019 počíta s ešte vyšším
prírastkom na úrovni nad 4 %. Tieto čísla vyznievajú
osobitne pozitívne pri porovnaní s údajmi za celú
Európsku úniu, keď HDp v Európskej únii v tomto
roku vzrastie o 2,2 %. Ekonomický rast na slovensku
je sprevádzaný nárastom zamestnanosti a tak
sa úroveň nezamestnanosti dostala na rekordne
nízke hodnoty. aj v dôsledku týchto príčin sa stále
výraznejšie presadzuje nový fenomén – nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily, paradoxne pri viac ako
5-percentnej evidovanej nezamestnanosti. veľmi
pozitívnou správou je aj to, že rozpočet verejných
financií v roku 2019 je prvýkrát v ére samostatnosti
slovenska koncipovaný ako vyrovnaný.

Ekonomický prieskum slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory sa realizuje už dvadsať rokov.
k dispozícii je rozsiahla báza údajov, ktorá mapuje
pohľady na vlastné podnikanie v bežnom roku
a v nasledujúcom roku. k dispozícii je chronologicky
zaznamenaná pozícia podnikateľského sektora,
ktorá približuje jeho pohľad na hospodársku
politiku vlády, na objektívne hodnotenie jej
krokov a dopadov. nie je dobrým vysvedčením pre
garnitúry, ktoré sa vystriedali pri moci na slovensku,
že problémy, na ktoré poukazuje podnikateľská
sféra, nemiznú z výsledkov prieskumu a, bohužiaľ, sa
stále opakujú a len permutujú na prvých miestach.

vo svetle týchto faktov je prekvapujúce, že slovensko
si v hodnotení svetového ekonomického fóra
zverejnenom v októbri 2018 zhoršilo svoje postavenie
v medziročnom porovnaní o dve miesta. a to napriek
tomu, že bola zmenená metodika hodnotenia a až
70-percentnú váhu majú objektívne kvantitatívne
údaje a znížila sa váha subjektívneho hodnotenia na
30 %. a pri porovnaní s krajinami v4 podľa hodnotenia
svetového ekonomického fóra sme sa umiestnili za
českou republikou a poľskom a pred Maďarskom.
už mnohé roky opakovane, a aj tento rok, je negatívne
hodnotená na slovensku hlavne nízka kvalita
vládnych inštitúcií brániaca rozvoju podnikateľského
prostredia, nedostatočné posilňovanie nezávislosti
súdov, nedostatočný boj proti korupcii, nedostatočný
tlak na znižovanie administratívnej náročnosti
podnikania a nízka inovačná kapacita.

výsledky prieskumu v roku 2018 poskytujú pri určitom zjednodušení pri viacerých otázkach veľmi podobný obraz ako predchádzajúci rok. pozitívne očakávania vlastných výsledkov pre bežný rok sú takmer
zhodné, naproti tomu očakávania pre nasledujúci rok
sú pesimistickejšie ako pred rokom. v prípade hodnotenia podnikateľského prostredia naďalej zostáva
podiel pozitívnych hodnotení veľmi nízky, tak ako aj
pri hodnotení hospodárskej politiky vlády. k väčším
zmenám nedošlo ani pri určení najväčších rizík pre
podnikateľské prostredie. výraznejšou zmenou oproti
predchádzajúcim prieskumom je len významnejšia
rola nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.
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pozitívne hodnotí dopad vstupu do Európskej únie
na vlastné podnikanie každý rok veľká väčšina
účastníkov prieskumu, ale v roku 2018 sa takto
vyslovilo výrazne najviac členov komory. prieskum
zároveň len potvrdil pohľady a stanoviská vedenia
sopk v oblasti dostupnosti pracovnej sily.

l

l

l

STAV PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA
slovenská obchodná a priemyselná komora svoj
prieskum uskutočňuje už od roku 1998 a jeho výsledky
prezentuje na odbornom seminári vždy začiatkom
nasledujúceho roka po jeho konaní. základným cieľom
hodnoteného prieskumu bolo, tak ako v predošlých
prieskumoch, získať údaje o predpokladaných
výsledkoch hospodárenia ekonomických subjektov,
členov sopk, v roku 2018 a o ich očakávaniach pre
rok 2019. Ďalším, takisto každoročne opakovaným
cieľom bolo získať hodnotenie podnikateľského
prostredia vo všeobecnosti a v neposlednom rade
názory na činnosť vlády pri vytváraní tohto prostredia.
veľkou prednosťou prieskumu organizovaného sopk
je možnosť porovnať aktuálne výsledky s údajmi
z predchádzajúcich rokov a tak hodnotiť vývoj
v dlhodobom horizonte. vzhľadom na to, že sa komora
vo svojej činnosti opiera o regionálne štruktúry,
respondenti pokrývajú celé územie slovenska. zároveň
sa darí dlhodobo dodržať jeden z ďalších cieľov, udržať
si štruktúru účastníkov dostatočne reprezentatívnu
z hľadiska ich veľkosti a zamerania.

l

l

odhad vývoja základných ekonomických
ukazovateľov hospodárenia spoločností v roku 2018
v porovnaní s rokom 2017 a očakávané výsledky
v roku 2019 z pohľadu respondentov
Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia
v roku 2018 a predpoklad jeho vývoja v roku 2019
Hodnotenie hospodárskej politiky vlády sr členmi
sopk v roku 2018, názor na jej komunikáciu
s inštitúciami podnikateľským sektora a návrhy
opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
určené pre vládnu administratívu
určenie rizík pre podnikateľskú činnosť, stanovenie
ich závažnosti z pohľadu účastníkov prieskumu
vyhodnotenie názorov účastníkov prieskumu na
využívanie finančných zdrojov Európskej únie, na
transparentnosť celého procesu a informovanosť
o podmienkach ich poskytnutia

prieskum sa uskutočnil v mesiacoch október
a november 2018 a obsahoval 31 otázok.
Dotazník bol po celé uvedené obdobie k dispozícii
v elektronickej forme na web stránke sopk
(www.sopk.sk) a taktiež v tlačenej podobe. Tlačený
formulár využilo 137 respondentov, elektronicky
poslalo svoje hodnotenie 67 členov. obsah otázok
sa nezmenil, ale ich počet v dodatku áno, pribudli
otázky o nedostatku pracovnej sily.
Dodatok k dotazníku bol rozdelený na dve časti. Prvá
časť, zložená z piatich otázok, sa týkala hodnotenia
pozitív a negatív vstupu slovenska do Európskej
únie, presunu právomocí do pôsobnosti Európskej
únie. v roku 2017 zaradená otázka o členstve
slovenska v tzv. jadre Európskej únie bola vzhľadom
na nízku aktuálnosť vynechaná. spätne bola
zaradená otázka o názore členov na rozhodovací
mechanizmus v Európskej únii, ktorá bola súčasťou
dodatku v predchádzajúcich rokoch. v druhej časti
dodatku bolo zaradených šesť otázok týkajúcich sa
dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily, osobitne
zamestnávania zahraničných pracovníkov
a administratívnej náročnosti ich získania. v tejto časti
boli zaradené aj otázky ohľadne prístupu k dlhodobo
nezamestnaným a potreby angažovanosti sopk.

Každoročne rešpektovaným princípom je vytvorenie podmienok na medziročné porovnávanie výsledkov prieskumu. Preto je snahou zostavovateľov
prieskumu nemeniť štruktúru otázok a prípadne
aktuálne nové otázky zaraďovať do dodatkov.
v priebehu roka 2018 často pertraktovaná téma nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily bola preto vložená
do druhej časti dodatku. pri komunikácii s účastníkmi
prieskumu sa spracovatelia relatívne často stretávajú
s ich názorom, že si vyplnenie dotazníka vyžaduje
pomerne veľa času. na tento názor budú zostavovatelia prieskumu reagovať v prvej polovici roka 2019,
pričom cieľom bude zníženie počtu otázok a pravdepodobne redukcia rozsahu dodatku. okruhy otázok
boli v roku 2018 stanovené obdobne ako v predošlých
prieskumoch:

na prieskume sa v roku 2018 zúčastnilo 204
spoločností, z toho 92 výrobných (priemysel,
stavebníctvo a pôdohospodárstvo) a 112 spoločností
podnikajúcich v doprave, obchode a službách.
počet účastníkov prieskumu bol jeden z najvyšších
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t. j. u 8,33 % bol zahraničný podiel nižší ako 50 % a v 58,
t. j. u 28,43 % bol vyšší ako 50 % vrátane.

za posledných desať rokov. zrejme v dôsledku
rozsiahlosti prieskumu neodpovedali niektorí účastníci
na všetky otázky. o počte odpovedí v takýchto
prípadoch informuje údaj, ktorý je uvedený v zátvorke
hneď vedľa otázky. pri vyhodnotení podielu odpovedí
na konkrétnu otázku sa tomu primerane upravuje
základňa pre výpočet percentuálneho podielu.

najvyšší počet účastníkov bol zo žilinského kraja –
19,1 %, nasledovaný Trnavským krajom – 18,1 %. Ďalej
nasledovali: Bratislavský kraj – 13,7 %, nitriansky kraj
– 13,2 %, Banskobystrický kraj – 12,3 %, prešovský kraj
– 9,8 %, Trenčiansky kraj – 7,4 % a košický kraj – 6,4 %.

na prieskume sa zúčastnilo 77, t. j. 37,7 % malých
spoločností (do 50 zamestnancov), 87, t. j. 42,7 %
stredných (51 – 500 zamestnancov) a 40 spoločností,
t. j. 19,6 % veľkých (nad 500 zamestnancov).
rozdelenie účastníkov prieskumu podľa veľkosti
spoločnosti sa veľmi mierne odlišovalo od rozdelenia
v predchádzajúcom roku. rovnako ako v roku 2017
najvyšší podiel účastníkov bol v skupine stredných
spoločností.

OČAKÁVANÉ HOSPODÁRSKE
VÝSLEDKY PODNIKOV V ROKU
2018 A 2019
pohľad podnikateľov – respondentov – na aktuálnu
ekonomickú situáciu, ako aj na výkonnosť vlastných
firiem podľa hodnotenia vybraných ekonomických
ukazovateľov a očakávaných hospodárskych výsledkov
v roku 2018 a 2019 je uvedený v prehľade nižšie.

na prieskume sa v roku 2018 zúčastnilo 129 spoločností
s domácim vlastníctvom (63,24 %), v 17 spoločnostiach,

Tabuľka č. 1

vývoj výkonnosTI FIrIEM v roku 2018
Ukazovateľ

Rast

Stagnácia

Pokles (%)

obrat – tržby

54,90

31,86

13,24

príjmy z predaja na domácom trhu

35,82

51,24

12,94

Hospodársky výsledok po zdanení

49,51

23,53

26,96

príjmy z vývozu

48,66

40,11

11,23

počet pracovníkov

31,53

47,78

20,69

priemerná nominálna mzda

81,86

16,67

1,47

úroveň investícií

41,09

40,10

18,81

Tabuľka č. 2

očakávaný vývoj vyBranýCH ukazovaTEľov v roku 2019
Ukazovateľ

Rast

Stagnácia

obrat – tržby

46,31

41,87

11,82

príjmy z predaja na domácom trhu

31,16

56,78

12,06

Hospodársky výsledok po zdanení

38,31

42,79

18,90

príjmy z vývozu

38,71

51,08

10,21

počet pracovníkov

23,27

61,88

14,85

priemerná nominálna mzda

79,21

20,79

0

úroveň investícií

39,60

42,08

18,32
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v roku 2018 pesimistickejší ako rok predtým.
rast prevažuje v ich očakávaniach len u dvoch
ukazovateľoch – „obrat“ a „priemerná mzda“,
v predchádzajúcom prieskume v roku 2017
prevažoval u piatich ukazovateľoch.

pri porovnaní očakávaní respondentov ohľadom
vlastných ekonomických výsledkov za rok 2018
s výsledkami prieskumu konaného v roku 2017
vyznievajú výsledky prieskumu z roku 2018 mierne
optimistickejšie. aj keď rastové očakávania prevažujú
u vyššieho počtu ukazovateľov, percentuálne podiely
medziročných prírastkov sú minimálne.

Zadlženosť a vývoj pohľadávok
po lehote splatnosti

prakticky zhodne hodnotia respondenti aj svoje
predpokladané výsledky v roku 2018 pred koncom
roka 2018 v porovnaní s tým, ako ich prognózovali
v roku 2017.

zadlženosť podnikov v porovnaní s minulým rokom
má klesajúcu tendenciu. rast zadlženosti očakáva
22,84 % respondentov (v roku 2017 to bolo 15,82 %),
23,35 % očakáva pokles (v roku 2017 to bolo
31,65 %) a u 53,81 % podnikov zostane výška zadlženosti na úrovni minulého roka (v roku 2017 ich bolo

pohľad na vlastné ekonomické výsledky
v nasledujúcom roku je podľa prieskumu
Tabuľka č. 3

čInITELE – vpLyvy na EkonoMICké výsLEDky FIrIEM v roku 2018
Poradie vplyvov

Počet

Podiel odpovedí (v %)

1. náklady na pracovnú silu

119

58,91

2. zahraničný dopyt

112

55,45

3. Domáci dopyt

103

51,00

4. Ceny energií a surovín

65

32,18

5. nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

61

30,20

6. opatrenia hospodárskej politiky

42

20,79

7. vlastná finančná situácia

28

13,86

8. výmenný kurz eura

10

4,95

Tabuľka č. 4

čInITELE – vpLyvy na EkonoMICké výsLEDky FIrIEM
v roku 2019 – očakávanIa
Poradie vplyvov

Počet

1. zahraničný dopyt

113

57,36

2. náklady na pracovnú silu

105

53,30

3. Domáci dopyt

101

51,27

4. Ceny energií a surovín

85

43,15

5. nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

61

30,96

6. opatrenia hospodárskej politiky

53

26,90

7. vlastná finančná situácia

21

10,66

8. výmenný kurz eura

9

4,57
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ani v roku 2019 neočakávajú podnikatelia
významné zmeny vo vývoji podmienok na
rozvoj podnikania, keď 65,67 % uviedlo, že
vplyv celkového podnikateľského prostredia sa
nezmení, a 28,36 % očakáva naďalej nepriaznivé
podnikateľské prostredie. pomerne malý je podiel
podnikateľov – 5,97 %, ktorí predpokladajú zlepšenie
podnikateľského prostredia.

52,53 %), 34,67 % podnikateľov uvažuje v roku 2019
s vyšším použitím externých zdrojov, ako to bolo
v roku 2018.
v kategórii pohľadávok po lehote splatnosti ich zvýšenie očakáva 9,45 % spoločností (v roku 2017 to bolo
9,76 %). pokles pohľadávok po lehote splatnosti očakáva 20,40 % (v roku 2017 to bolo 22,56 %) a pohľadávky
na úrovni predchádzajúceho roka očakáva 70,15 %
opýtaných.

Vplyvy na ekonomické výsledky

očakávania účastníkov prieskumu ohľadne
podnikateľského prostredia pre rok 2019 sú
pesimistickejšie v porovnaní s výsledkami
predchádzajúceho prieskumu.

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

HODNOTENIE HOSPODÁRSKEJ
POLITIKY VLÁDY SR

poradie činiteľov, ktoré majú najväčší dopad
na podnikanie, sa v roku 2018 na prvých troch
miestach oproti predchádzajúcemu prieskumu
zmenilo, najväčšie dopady na vlastné výsledky mali
náklady na pracovnú silu nasledované zahraničným
dopytom a domácim dopytom. pre rok 2019
respondenti predpokladajú poradie vplyvov
zhodne ako v roku 2017, t. j. za najdôležitejší
považujú zahraničný dopyt.

Hospodársku politiku vlády sr hodnotilo v roku 2018
pozitívne 3,43 % respondentov (mierne zhoršenie
posudzovania voči roku 2017 – 3,68 %), neutrálne
35,78 % (v roku 2017 – 37,42 %) a záporne 49,51 %
(v roku 2017 – 52,15 %) a nevedelo posúdiť
11,28 % (v roku 2017 – 6,75 %). Hodnotenie je možné
označiť za veľmi blízke odpovediam na tú istú otázku
v predchádzajúcom prieskume. od roku 2014
najväčší podiel respondentov hodnotil hospodársku
politiku vlády vždy negatívne, druhý najväčší
podiel pripadol neutrálnemu hodnoteniu. výsledky
prieskumu z roku 2018 potvrdzujú, že s určitým
zjednodušením je možné vyvodiť záver,
že hodnotenie hospodárskej politiky vlády sa
od roku 2012 menilo len minimálne.

HODNOTENIE
PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA

komunikáciu vlády sr s inštitúciami podnikateľského
sektora považuje 5,88 % respondentov za pozitívnu
(4,91 % v roku 2017), 31,86 % za neutrálnu, 44,61 % za
negatívnu (47,24 % v roku 2017) a 17,65 % nevedelo
uvedenú otázku posúdiť.

názory na úroveň podnikateľského prostredia
sú naďalej pomerne negatívne. Celkové
podnikateľské prostredie a jeho vplyv na rozvoj
podnikania v roku 2018 považovalo len 7,03 %
respondentov za priaznivé (v roku 2017 to bolo
7,98 % respondentov), 59,30 % respondentov
uviedlo (59,51 % v roku 2017), že zostalo na úrovni
predchádzajúceho roka, a 33,67 % respondentov
považovalo podnikateľské prostredie a jeho vplyv
na rozvoj podnikania za nepriaznivé (32,52 %
v roku 2017). Tento podiel odpovedí hodnotiacich
prostredie na podnikanie v roku 2018 bol až na
minimálne rozdiely takmer rovnaký ako v roku 2017,
čiže pohľad členov sopk sa v priebehu roka takmer
nezmenil.

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

HODNOTENIE OPATRENÍ EURóPSKEJ
ÚNIE A EUROZóNY
v roku 2018 takmer 65 % respondentov podporilo
podieľanie sa na pomoci pri riešení zadlženia
niektorých členov eurozóny pri podmienke
návratnosti zdrojov. podiel týchto odpovedí je
dlhodobo stabilný.
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NÁVRHY OPATRENÍ PRE VLÁDU SR

n

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

n

l

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

Podpora domáceho podnikateľského sektora
(22 námetov)
n

n
n
n

Návrhy opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia

n

n

návrhy pre vládu boli rozdelené do týchto okruhov:
n
l

Zníženie daňového a odvodového zaťaženia
podnikateľov (98 námetov)
n
n
n
n
n
n
n
n

n

znížiť daňové zaťaženie
znížiť odvodové zaťaženie
znížiť DpH
zrušiť osobitný odvod 2,5 %
zjednodušiť daňový systém a príslušnú legislatívu
zaviesť rovnú daň
odpolitizovať daňové úrady
dôslednejšie brániť podvodom s DpH

l

n

Zníženie administratívnej náročnosti pri podnikaní
(86 námetov)

n

n
n

n

n

n

l

realizovať elektronizáciu verejnej správy
sústavne vyvíjať tlak na zníženie korupcie
razantne znížiť rozsah administratívnych
povinností
rešpektovať pripomienky a názory
podnikateľského sektora
zvýšiť podporu vedy a výskumu zvýšením
daňových odpočtov
zmeniť správanie sa štátneho aparátu voči
podnikateľskému sektoru

Trh práce a zamestnávanie (29 námetov)
n

n

prehĺbiť účinnosť duálneho vzdelávania
zásadne zmeniť stav vo vysokoškolskom
vzdelávaní, ktorý generuje nesúlad s potrebami
trhu práce

Skvalitnenie legislatívy (7 námetov)

n
n

chrániť domácich výrobcov pred nelegálnymi
dovozcami z tretích krajín
podporiť export malých a stredných firiem
podporovať start-up spoločnosti
zlepšiť dostupnosť zdrojov Európskej únie
pre malých a stredných podnikateľov
uplatňovať zásadu – rovnaké podmienky
pre domáce a aj zahraničné firmy
nevyžadovať duplicitné informácie od
podnikateľov a využiť informácie, ktoré má
k dispozícii štátna správa
zjednodušiť pravidlá pre podnikanie, obzvlášť
pre malé a stredné podniky
zjednodušiť a zrýchliť stavebné konanie

Vzdelávanie (8 námetov)
n

l
l

obmedziť zasahovanie štátu do mzdovej politiky
zamestnávateľov
viazať zvyšovanie minimálnej mzdy na zvyšovanie
príjmov v spoločnosti

stabilizovať právny rámec pre podnikanie
zjednodušiť legislatívu pre podnikanie

l

zabrániť štátnym zásahom v súkromnej sfére
(5 námetov)
n zastaviť realizáciu sociálnych opatrení, ktoré štát
prenáša nákladovo na podnikateľskú sféru
n upraviť zákonom maximálnu hranicu splatnosti
pohľadávok

l

Problematika málo rozvinutých regiónov
(4 námety)
n riešiť infraštruktúru v málo rozvinutých regiónoch

Ďalšie navrhované opatrenia boli uvádzané iba
jednotlivo, prípadne v úplne všeobecnej rovine.

podporovať vstup pracovníkov z tretích krajín,
odbyrokratizovať celý proces
zrušiť minimálnu mzdu
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Opatrenia zhoršujúce podnikateľské
prostredie

Ďalej boli uvedené – neexistujúca vízia budúcnosti sr
• nedostatočné reformné úsilie • nepripravenosť na
štrukturálne zmeny prebiehajúce vo svete • nezáujem
dynamizovať agro sektor.

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

l

Riziká pre podnikateľskú činnosť

opatrenia majúce dopad na pracovný trh zahrňujúce
neadekvátne zvyšovanie minimálnej mzdy, zvýšenie
mzdových príplatkov, rekreačné poukazy, obmedziť
počet štátnych sviatkov, administratívne zábrany
zamestnávania cudzincov
(101 námetov)

v uvedenom prieskume identifikovali účastníci
ankety konkrétne riziká (prekážky) pre podnikateľskú
činnosť, keď ich označili stupňom dôležitosti: vysoký
– mierny – nemá vplyv. poradie najväčších rizík
v prieskume 2018 – 2019, ktoré dosiahli viac ako
50 % stupňa dôležitosti rozhodujúci a vysoký, bolo
takéto:

zvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia,
osobitne odvodového, sústavné zavádzanie nových
typov zdanenia, nesystémovosť sociálnych balíčkov
(66 námetov)

l

zvyšovanie administratívnej záťaže podnikania,
nárast byrokracie, GDpr, náklady na pokladnice
prepojené na finančné riaditeľstvo
(36 námetov)

l

nestabilná a komplikovaná legislatíva, jej časté zmeny
(17 námetov)

l

zvyšovanie ceny energií
(14 námetov)

l

nízka vymáhateľnosť práva vo všeobecnosti
(9 námetov)

l

nedostatočná snaha sprehľadniť využívanie zdrojov
Európskej únie
(5 námetov)

aj prieskum v roku 2018 potvrdil, že ako najväčšie
riziko pre podnikanie je vnímané vysoké daňové
a odvodové zaťaženie. ako druhé najdôležitejšie
riziko respondenti vyhodnotili nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily. Tento hodnotila
podnikateľská sféra ako vysoké riziko aj v roku
2017, keď bol na druhom mieste. najvýraznejšou
zmenou v porovnaní s hodnotením v roku 2017 bol
posun rizika „klientelizmus a korupcia pri verejnom
obstarávaní“ z piateho na tretie miesto.
v časovom horizonte 10 rokov je považované
za najväčšie riziko vysoké daňové a odvodové
zaťaženie, ktoré je vyhodnotené ako najväčšie
každoročne od roku 2012. nasledované je nízkou
vymáhateľnosťou práva a klientelizmom a korupciou
pri verejnom obstarávaní.

Tabuľka č. 5

najväčšIE rIzIká poDnIkanIa so sTupňoM DôLEžITosTI vysoký
Rok 2018
Poradie

Rok 2018

Roky / Poradie

Počet odpovedí

2017

2016

2015

1. vysoká daňová a odvodová zaťaženosť

147

1.

1.

1.

2. nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

134

2.

4.

8.

3. klientelizmus a korupcia pri verejnom obstarávaní

112

5.

3.

4.

4. nízka vymáhateľnosť práva

111

3.

2.

2.

5. pokles zahraničného dopytu v dôsledku krízy

107

4.

5.

3.

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

107

6.

8.

7.

7. pokles domáceho dopytu

91

8.

6.

5.

8. Tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov

88

7.

7.

6.
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Tabuľka č. 6

MEnEj význaMné rIzIká poDnIkanIa s prEvaHou sTupňa DôLEžITosTI
mierny a nemá vplyv
Rok 2018
Poradie

Rok 2018

Roky / Poradie

Počet odpovedí

2017

2016

2015

9. nedostatočná ochrana domáceho trhu v sr

80

9.

10.

9.

10. Legislatívne požiadavky zo strany Eú

66

10.

11.

11.

11. nepružný byrokratický postup európskych inštitúcií

40

11.

9.

10.

12. politika odborov

37

12.

14.

14.

13. kurzová pozícia eura k doláru a iným menám

32

16.

13.

12.

14. vysoké úrokové miery

32

13.

12.

16.

15. sociálne nepokoje

19

14.

15.

15.

16. činnosť inštitúcií zastrešujúcich podnikateľov

14

15.

16.

13.

VYUŽÍVANIE FINANČNÝCH
ZDROJOV EURóPSKEJ ÚNIE

Otázky k aktuálnemu dianiu
v Európskej únii
Tak ako počas konania prieskumu v roku 2017,
aj v roku 2018 popri intenzívnom politickom
a ekonomickom fungovaní Európskej únie, čo sa
stalo súčasťou každodenného života podnikateľských
subjektov na slovensku, v strede záujmu médií
zostávajú viaceré problémy. je to vlečúci sa problém
eurozóny, neriešenie migračnej krízy, posúvanie
problému definovania nových vzťahov s veľkou
Britániou a v poslednom období už realizované kroky,
ktoré narúšajú systém medzinárodných obchodných
vzťahov. stále nedostatočná pozornosť sa venuje
zvyšovaniu konkurencieschopnosti únie vo svetovej
ekonomike, popri prevahe kladných a pozitívnych
krokov prijatých v Bruseli niektoré vyvolávajú otázky
o ich jednoznačne pozitívnom smerovaní. práve
preto je zaujímavé sledovať, ako sa vyvíja vzťah
podnikateľského sektora k Európskej únii a ako je
hodnotený vstup do únie z pohľadu dopadu na
podnikanie. vzhľadom na neaktuálnosť otázky o tzv.
jadre Európskej únie bola táto otázka v prieskume
vynechaná a zaradená bola opätovne otázka ohľadne
rozhodovacích procesov v Európskej únii.

obdobne ako v predchádzajúcich rokoch aj
v aktuálnom prieskume bol monitorovaný záujem
podnikateľskej sféry o finančné zdroje Európskej únie.
v roku 2018 záujem o využívanie eurofondov prejavil
o 1 % vyšší počet respondentov ako v roku 2017, t. j.
39 %. uvedený záujem zostáva prakticky na tej istej
úrovni od roku 2016.
Ďalej, 60,62 % respondentov uviedlo, že má dostatok
relevantných informácií o využívaní fondov
Európskej únie (čo je mierny pokles o 5 % oproti
roku 2017); len 18,04 % respondentov uviedlo,
že celý proces využívania eurofondov bude
transparentný (o 5 % nižší podiel ako v roku 2017).
uvedený podiel kladných odpovedí z dlhodobého
pohľadu signalizuje väčšiu až nadpriemernú
nedôveru k celému procesu.
na otázku, ako sú podnikatelia informovaní o štruktúre,
podmienkach a zameraní čerpania štátnej pomoci
zo štrukturálnych fondov Európskej únie v novom
rozpočtovom období 2014 – 2020 (Partnerská dohoda),
sa 8 % respondentov vyjadrilo, že sú o podmienkach
čerpania zdrojov Európskej únie informovaní veľmi
dobre, čo je o 3 % viac respondentov ako v roku
2017. najvyšší podiel účastníkov, 47 %, sa považuje
za nedostatočne informovaných, čo je výrazný nárast
oproti roku 2017.

na tejto časti prieskumu sa zúčastnilo 201 členov
sopk, ktorí v roku 2018 odpovedali na päť otázok.
respondenti pri odpovedi na otázku „Považujete
vstup Slovenska do Európskej únie za pozitívny
z hľadiska podmienok na vaše podnikanie?“ mohli
voliť jednu z piatich možností: jednoznačne áno /
áno / nemal významný dopad / nie / jednoznačne nie.
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v roku 2017 boli spojené do skupiny „uľahčenie obehu
tovarov“. obdobne „odstránenie kurzového rizika
a transakčných nákladov“ bolo v roku 2017 priradené
do skupiny „zavedenie jednotnej meny“.

veľká väčšina účastníkov prieskumu považuje dopad
vstupu do Európskej únie z hľadiska ich podmienok
na podnikanie za pozitívny – 94 % respondentov, čo
je výrazne najvyššia hodnota počas zaradenia tejto
otázky do prieskumu. Iba 2 % odpovedí hodnotili
tento krok negatívne, pričom sa nevyskytlo ani jedno
jednoznačne negatívne vyjadrenie. v dlhodobom
porovnaní od roku 2015 sa tak podpora vstupu do
Európskej únie dostala na najvyššiu hodnotu.

pri hodnotení pozitívnych dôsledkov vstupu do
Európskej únie respondenti uvádzali s odstupom
od ďalších dopadov – zavedenie jednotnej meny
• uľahčenie obehu tovarov • zrušenie hraníc v rámci
schengenského priestoru. aj keď oproti minulým
prieskumom dochádza k miernym vzájomným
posunom, toto hodnotenie sa prakticky dlhodobo
opakuje.

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

na otázku „Ktorý konkrétny dôsledok vstupu do
Európskej únie mal najviac negatívny vplyv na vaše
podnikanie?“ respondenti mali možnosť voľne uviesť
najviac tri negatívne dôsledky vstupu do Európskej
únie na ich podnikanie. odpovede účastníkov bolo
možné rozdeliť do piatich väčších skupín:
1. zhoršenie podmienok na činnosť domácich
podnikateľských subjektov v porovnaní
s liberalizáciou pri uvoľnení podmienok na
pôsobenie zahraničných spoločností
38,1 % odpovedí

1. zavedenie jednotnej meny
81,4 % odpovedí
2. uľahčenie obehu tovarov, zväčšenie obchodného
priestoru pre voľný obeh tovarov
64,7 % odpovedí

Do tejto skupiny boli zahrnuté:
• zvýhodnenie podmienok na vstup na trh u zahraničných firiem
• existencia protekcionizmu u pôvodných členov
Európskej únie
• nedostatočná ochrana domáceho trhu pred
zahraničnou konkurenciou
• nedostatočne regulované pôsobenie zahraničných
obchodných reťazcov
• pokles domácej výroby, zánik regionálnych výrobcov
• záujmy veľkých ekonomík sa uprednostňujú na úkor
malých ekonomík
• výrazne slabšia finančná kondícia domácich
spoločností v čase vstupu zahraničnej konkurencie

3. zrušenie hraníc v rámci schengenského priestoru
52,6 % odpovedí
Ďalšie uvádzané pozitívne dôsledky vstupu boli
uvádzané výrazne menej často:
• voľný pohyb pracovnej sily
• voľný pohyb kapitálu
• voľný pohyb služieb
• odstránenie kurzového rizika a transakčných
nákladov

– 16,0 %
– 12,8 %
– 12,2 %
– 5,1 %

početnosť ostatných pozitívnych dôsledkov
v odpovediach sa pohybovala od 3,2 % po
0,6 %. respondenti uvádzali takto relatívne menej
často – jednotnú legislatívu a štandardy • spoločnú
hospodársku politiku Európskej únie • uznávanie
technických certifikátov, atď.

2. nadmerná a komplikovaná legislatíva
18,6 % odpovedí
najčastejšie boli uvádzané tieto dopady:
• implementácia legislatívy nerešpektujúcej domáce
špecifiká
• nadmerná regulácia v niektorých oblastiach
• niektoré predpisy a normy sú nezmyselné
• odovzdanie niektorých právomocí Európskej únii
• prílišný dôraz na environmentálne problémy

v porovnaní s odpoveďami v roku 2017 nedošlo
k väčším zmenám v názoroch respondentov.
v prieskume v roku 2018 na rozdiel od roku 2017 boli
„voľný pohyb pracovnej sily“, „voľný pohyb kapitálu“
a „voľný pohyb služieb“ vyhodnotené samostatne,
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posledná otázka z bloku o Európskej únii znela:
„Považujete v súčasnosti uplatňovaný mechanizmus
rozhodovania v rámci Európskej únie z pohľadu záujmov
malej krajiny, ako je Slovensko, za vyhovujúci?“

3. žiaden negatívny dôsledok
16,8 % odpovedí
počet odpovedí s takto pozitívnym hodnotením
v medziročnom porovnaní vzrástol z 11 na 19.

Táto otázka bola zaradená znova po tom, čo v roku
2017 bola namiesto nej zaradená iná otázka. účastníci
prieskumu v miernej väčšine 37 % vyjadrili nesúhlas
so súčasným mechanizmom rozhodovania, približne
rovnaká časť – 35 % sa nevyjadrila a 28 % súhlasí
s názorom, že je vyhovujúci.

4. negatívne dôsledky na pracovný trh
12,4 % odpovedí
respondenti v prípade tejto skupiny uvádzali len tieto
dva dôsledky:
• odlev kvalifikovanej pracovne sily do iných
členských krajín
• prílev nekvalifikovanej pracovnej sily

Otázky ohľadne pracovnej sily

5. Byrokratické postupy inštitúcií Európskej únie
12,4 % odpovedí

kvalita a dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
je jednou zo základných podmienok vysokej
konkurencieschopnosti každej krajiny. aj keď na
neriešenie nedostatkov v tejto oblasti členovia sopk
upozorňovali už dlhšie, k vyhroteniu situácie došlo
v posledných dvoch rokoch z viacerých príčin, ale
hlavne v dôsledku solídneho ekonomického rastu,
a tým aj výrazného zníženia nezamestnanosti. z tohto
dôvodu boli do prieskumu dodatočne zaradené
otázky, ktoré umožnia vedeniu komory presnejšie
reagovať na dianie v tejto oblasti. Treba uviesť, že pri
nastavení otázok vzhľadom na minimálny priestor
sme upustili od ďalších faktorov ovplyvňujúcich
kvalitu a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily,
ako sú napríklad úroveň vzdelávacieho procesu,
demografické predpoklady, atď., a koncentrovali sme
sa len na problematiku zamestnávania zahraničnej
pracovnej sily, kde je situácia najmä v porovnaní
s našimi susedmi obzvlášť zlá.

Ďalšie odpovede sa pohybovali vo frekvencii 1 až 9
priradení:
• zle stanovený výmenný kurz skk voči euru
• vzrast nákladov na vstupy
• tolerancia korupcie zo strany Európskej únie
• korupcia pri čerpaní eurofondov
• podvody s DpH
• pomalá adaptácia podnikateľského prostredia na
Európsku úniu
negatívne dôsledky vstupu do Európskej únie,
ktoré uvádzali respondenti, poskytujú rovnaký
obraz ako v minulých rokoch. za najvýraznejšie
negatívny dopad je považovaná nedostatočná
podpora domácim subjektom pri otváraní sa nášho
trhu zahraničiu • ďalej komplikovaná legislatíva •
prebyrokratizované postupy • a ako nové – odlev
kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia. stúpol
podiel vyjadrení, ktoré nevidia žiadne negatívne
dôsledky vstupu do Európskej únie.

na otázky v tejto skupine otázok reagovali takmer
všetci účastníci prieskumu, počet odpovedí na
jednotlivé otázky sa pohyboval od 190 po 203.
na otázku „Pociťujete v súčasnosti nedostatok
pracovnej sily vo svojej spoločnosti?“ dve tretiny
respondentov (67 %) odpovedali, že pociťujú
zrejmý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,
30 % respondentov nedostatok nepociťuje
a 3,45 % respondentov sa nevie vyjadriť.

na otázku „Súhlasíte s názorom, že v ďalšom období
treba presunúť viac právomocí do pôsobnosti Európskej
únie v oblastiach majúcich dopad na podnikateľské
aktivity?“ mohli účastníci prieskumu zodpovedať
piatimi spôsobmi: rozhodne áno / áno / súčasný
stav vyhovuje / nie / rozhodne nie. presun právomocí
odmieta 40,51 % respondentov (z toho rozhodne nie
8,72 %), ponechanie súčasného stavu preferovalo
30,77 %. s presunom právomocí do Bruselu súhlasilo
28,72 % (z toho 5,13 % rozhodne áno), pričom ich
podiel sa od roku 2015 dostal na najvyššiu úroveň.
adekvátne klesol podiel respondentov, ktorí sú proti,
na úroveň najnižšiu od roku 2015.

odpoveď na otázku „Aký vývoj v dostupnosti
kvalifikovanej pracovnej sily vo svojej spoločnosti
predpokladáte do polovice roka 2019?“ mala poskytnúť
pohľad členov sopk na ďalší vývoj a zároveň umožňuje
vyvodiť záver, nakoľko považujú posledné zverejnené
opatrenia vládnej administratívy na zlepšenie situácie
za účinné. Len 4 % respondentov očakávajú zlepšenie
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výsledkami za posledný rok, kvalitou podnikateľského
prostredia v slovenskej republike a úlohami sopk
v nasledujúcom období.

situácie v priebehu budúceho roka, rovnaký stav
predpokladá 51 % a zhoršenie 45 % opýtaných.
z odpovedí na otázku „Aké sú vaše skúsenosti
v prípade, že zamestnávate zahraničnú pracovnú silu?“
vyplýva, že ich zamestnávala necelá tretina (26 %),
z celkového počtu kladné skúsenosti malo 15 %
respondentov, negatívne 11 % respondentov.

slovenská ekonomika z makroekonomického
pohľadu rástla v roku 2017 rýchlejšie ako priemer
Európskej únie. Miera nezamestnanosti dosiahla
najpriaznivejšiu hodnotu od ekonomickej krízy
v rokoch 2008 – 2009. Ďalej sa znížil deficit
verejných financií, aj keď cieľ, dosiahnuť prebytkové
hospodárenie, bol znova posunutý ku koncu tejto
dekády. ako hnací motor ekonomického rastu sa
čoraz významnejšie presadzuje domáca spotreba.
prognózy vývoja domácej ekonomiky sú aj pre
rok 2018 pozitívne, podľa nich je predpoklad ešte
rýchlejšieho rastu HDp ako v roku 2017. Treba však
konštatovať, že dobré výsledky sú aj dôsledkom
pozitívneho ekonomického vývoja u nášho hlavného
obchodného partnera, nemecka.

získanie zahraničnej kvalifikovanej pracovnej
sily v dnešných podmienkach – z hľadiska
administratívnej náročnosti – považuje 50 %
respondentov za neprimerane zložité a len
8 % za akceptovateľné. nevedelo sa vyjadriť
42 %. zároveň tri štvrtiny účastníkov prieskumu
považujú za potrebné zmeniť prístup k dlhodobo
nezamestnaným.
všeobecne uznávanou skutočnosťou je, že aj keď
úroveň nezamestnanosti je v slovenskej republike
historicky na veľmi nízkej úrovni, aj pri evidentnom
nedostatku pracovnej sily je jej ešte relatívne
veľká časť v evidencii úradov práce. odpovede
na otázku „Je potrebné zmeniť prístup k dlhodobo
nezamestnaným za účelom ich motivácie zapojiť sa
do pracovného procesu?“mali mapovať názor členov
sopk na to, či je táto skupina dostatočne ekonomicky
motivovaná k zapojeniu sa do práce.

výsledky každoročného ekonomického prieskumu
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
názorne ukázali, že dobré makroekonomické
prostredie prispelo aj k pozitívnejšiemu pohľadu
respondentov, členov komory, na ekonomické
výsledky ich spoločností. vo svojich odpovediach
zväčša kladne hodnotili očakávané výsledky
tesne pred koncom roka 2017 a ešte mierne
optimistickejšie sa dívali na rok 2018. naďalej však
prevažuje negatívne hodnotenie podnikateľského
prostredia a aj napriek mierne pozitívnejšiemu
pohľadu ako pri prieskume v roku 2016 aj hodnotenie
hospodárskej politiky vlády. za najväčšie prekážky
podnikania sú považované stále tie isté príčiny:
vysoké daňové a odvodové zaťaženie, ďalej nízka
vymožiteľnosť práva a korupcia pri verejnom
obstarávaní. je treba konštatovať, že počas
posledných rokov v týchto oblastiach nenastali
významnejšie pozitívne zmeny, ktoré by mohli viesť
ku kladnejšiemu hodnoteniu. výraznejšie oproti
minulým rokom vystupuje do popredia nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily.

veľká väčšina členov sopk, 74 %, zdieľa názor, že je
potrebné zmeniť dnešný stav, opačný názor má len
8 %. nevedelo sa vyjadriť 18 % opýtaných.
výrazná väčšina účastníkov prieskumu (87 %) dala
najavo, že očakáva od vedenia sopk aktívny prístup
k riešeniu nedostatku pracovnej sily, príp. aj jej
prebytku v predstihu, napr. v súlade s prognózami
vývoja ekonomiky. Len 2 % to nepovažujú za vhodné.

PRÍSPEVOK SOPK
K ZLEPŠENIU
PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA

podnikateľská verejnosť a, samozrejme, aj členovia
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
v uplynulom roku 2017 očakávali od vlády
ústretovejší postoj ku skvalitňovaniu podmienok na
podnikanie, pozitívnejší vzťah k podnikateľskému
stavu. Bohužiaľ, mnohé kroky, ktoré boli prijaté
v priebehu roka 2017, sťažili podmienky na
podnikanie a prijaté sociálne opatrenia znamenali
novú záťaž. pritom v priebehu roka 2017 vládna
administratíva prijala balíček opatrení na zlepšenie
podmienok na podnikanie, ktoré ako zámer

zhromaždenie delegátov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory sa na svojom zasadnutí dňa
26. apríla 2018 zaoberalo hodnotením súčasného
stavu a trendmi vývoja domácej ekonomiky, jej
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možno hodnotiť kladne, avšak ich reálny dopad na
podnikateľské prostredie nebol zásadný.

n

slovenská obchodná a priemyselná komora bude
rovnako ako doteraz koncentrovať svoje úsilie na
vytváranie tlaku na zlepšenie podnikateľského
prostredia a akceptáciu podnikateľského stavu
ako sektora, ktorý vytvára rozhodujúce materiálne
hodnoty na slovensku. členovia komory sú
presvedčení, že slovensko, ak chce naďalej úspešne
napredovať, potrebuje realizovať zásadné štrukturálne
reformy, a to nielen priamo v oblasti podnikateľského
prostredia a zvýšení efektivity a kvality verejnej
správy, ale aj v školstve a zdravotníctve. aby sa
podarilo dosiahnuť tento cieľ, treba, aby vláda zmenila
spôsob svojej práce, aby vytyčovala a rešpektovala
jasné strategické ciele v ekonomike a dôrazne ich
presadzovala v činnosti všetkých rezortov. Treba
klásť dôraz na efektívnosť a zvyšovanie kvality
činnosti štátnej administratívy a nespoliehať sa na
to, že pozitívne zmeny dosiahneme len pomocou
legislatívnych opatrení.

výrazne zjednodušiť a sprehľadniť daňový
a odvodový systém

l zlepšenie vymáhateľnosti práva, presadzovanie

transparentnosti vo verejnom obstarávaní
a potláčanie korupcie
n

nastaviť podmienky rozdeľovania zdrojov Európskej
únie tak, aby boli poskytované len na projekty
s jednoznačným celospoločenským prínosom

n

razantne potlačiť všetky prejavy korupcie pri
poskytovaní zdrojov Európskej únie, zaviesť
prehľadný mechanizmus rozhodovacích procesov

n

prijať organizačné a administratívne opatrenia
za účelom razantného skrátenia lehôt vo
vykonateľnosti práva pri súdnych rozhodnutiach

n

dosiahnuť, aby vo verejných súťažiach nebola
jediným a rozhodujúcim kritériom iba cena diela

l zníženie administratívnej záťaže podnikania

slovenská obchodná a priemyselná komora je
presvedčená, že dlhodobo udržateľné zvyšovania
kvality života na slovensku vyžaduje hlavne opatrenia
na modernizáciu slovenska a až potom predkladanie
sociálnych balíčkov, u ktorých nie je možné nevidieť
hlavne snahu vylepšiť si svoju pozíciu u voličov.
v takomto prípade snaha o dlhodobý a udržateľný
ekonomický rozvoj slovenska je potláčaná na úkor
krátkodobých politických cieľov.
členovia slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory sú presvedčení, že vláda sr by mala pripraviť
na základe diskusie so zamestnávateľmi dokument,
ktorý by stanovil pozíciu slovenska pri rokovaniach
o budúcnosti Európskej únie z pohľadu vytvárania čo
najlepších podmienok na podnikanie na slovensku
a rešpektovania záujmov subjektov, ktoré tu pôsobia.

n

v maximálnej miere uplatňovať v štátnej
administratíve pri styku s podnikateľskou sférou
informačné technológie

n

zefektívniť a skvalitniť činnosť štátnej
administratívy ako celku, znížiť počet jej
zamestnancov a zároveň zvýšiť požiadavky na
kvalitu jej činnosti

n

zastaviť neustály nárast počtu normatívnych
aktov a zvyšovanie ich zložitosti, ktorá je
dôsledkom ich častých zmien

l ďalšie oblasti majúce vplyv na podnikateľské

prostredie

úsilie slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
v nasledujúcom období sa bude koncentrovať do
nasledovných oblastí:

n

v makroekonomickej oblasti dosiahnuť vyrovnaný
rozpočet verejných financií do roku 2019

n

uplatňovať pôvodne dohodnutý tripartitný
dialóg, tak aby sa zohľadňovali aj záujmy
podnikateľského sektora

n

dokončiť diaľničné prepojenie Bratislavy a košíc,
urýchliť v súčasnosti uvádzané termíny jeho
dokončenia, rovnako postupovať v prípade
rýchlostných komunikácií

n

prehodnotiť súčasný model ekonomickej
diplomacie, ktorý podľa názoru členov sopk

l zníženie daňového a odvodového zaťaženia
n

nastaviť daňové a odvodové zaťaženie tak, aby sa
jeho dopad na právnické aj fyzické osoby znížil na
predkrízovú úroveň

n

zrušiť osobitné odvody a dane hlavne
v bankovníctve a poisťovníctve a regulovaných
odvetviach
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neviedol k zlepšeniu a efektívnosti, a zvážiť návrat
k predchádzajúcej rezortnej podriadenosti
n

požadovať pri formovaní a uplatňovaní
opatrení na podporu mobility pracovnej sily
zohľadnenie záujmov regiónov, z ktorých
odchádza pracovná sila

n

požadovať zníženie poplatkov za distribučné
náklady spojené s dodávkami elektrickej energie

n

sopk navrhuje zveriť celý systém vzdelávania
do zodpovednosti ministerstva školstva,
zaviesť funkčný systém duálneho vzdelávania
s vyčlenením príslušných finančných prostriedkov,
zosúladiť počty absolventov vzdelávacej
sústavy s potrebami praxe, upraviť prideľovanie
prostriedkov vysokým školám s cieľom vytvoriť
tlak na zvýšenie kvality vzdelávania

n

vypracovať strednodobú hospodársku stratégiu
a každoročne ju aktualizovať

zhromaždenie delegátov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory považuje kvalitné
podnikateľské prostredie za základný prvok
konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Iba pri
vytváraní čo najlepších podmienok na podnikanie sa
vytvárajú predpoklady na to, aby slovensko dosiahlo
životnú úroveň obyvateľstva adekvátnu stále sa
zlepšujúcim makroekonomickým parametrom
ekonomiky.
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II. ČINNOSŤ VOLENÝCH
ORGÁNOV SOPK
ZHROMAŽDENIE
DELEGÁTOV SOPK

valným zhromaždením regionálnej komory zvolený
predseda predstavenstva košickej regionálnej komory
sopk:
n n juDr. Igor Cap, MBa, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ, WaGon sLovakIa košICE, a.s.,
košice
valným zhromaždením regionálnej komory zvolený
delegát zhromaždenia delegátov sopk za región
košice:
n n Ing. alexander zemančík, riaditeľ globálneho
marketingu a plánu, u. s. steel košice, s.r.o., košice

zhromaždenie delegátov sopk na svojom zasadaní
dňa 26. apríla 2018 schválilo nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Vzalo na vedomie
l zmeny v orgánoch sopk od zasadania zhromaždenia
delegátov sopk v roku 2017:

rk žILIna
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n Ing. richard Duda, MBa, HErn s.r.o., námestovo
n Ing. jaroslav Hanzel, stredoslovenská energetika, a.s.,
žilina
n Ing. rudolf Michalec, Dopravná akadémia, žilina
n Ing. štefan kuric, Eltek s.r.o., Liptovský Hrádok
Náhradníci:
n Ing. Ladislav Dvořák, konateľ, MvE váh, s.r.o.,
Liptovský Mikuláš
n Ing. peter Magvaši, Csc., hosť. prof., konzultant, CEIT,
n.o., žilina
Návrh na kooptáciu:
n n juDr. zdeněk schraml, generálny riaditeľ,
stredoslovenská energetika, a.s., žilina
n n Ing. Michal Dojčan, výrobný riaditeľ, HErn s.r.o.,
námestovo

rk BraTIsLava
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n Ing. Dušan keketi, Exportno-importná banka
slovenskej republiky, skrátene EXIMBanka sr,
Bratislava
n Mgr. Ivana zelizňáková, slovenský plynárenský
priemysel, a.s., Bratislava
Náhradník:
n Ing. róbert Gálik, MBa, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ, slovenská pošta, a.s., Banská
Bystrica
Návrh na kooptáciu:
n n rudolf slezák, podpredseda predstavenstva,
slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
rk košICE
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n Ing. Ladislav Drabik, phD., kolonial košice, a.s.,
košice
n Ing. Ladislav Filip, sEz krompachy a.s.
n Ing. ján kerekeš, kErEX s.r.o., Michalovce
n Ing. jozef perháč, phD., zInkoza, a.s., krompachy
Náhradníci:
n Ing. Igor Lukáč, konateľ, L and L TraDInG
spol. s r.o., košice
n Ing. vasiľ kolesár, riaditeľ, stredná odborná škola,
Markušovská cesta 4, spišská nová ves
Návrh na kooptáciu:
n n Dipl. volksw. Thomas jan Hejcman, generálny
riaditeľ a člen predstavenstva, východoslovenská
energetika Holding a.s., košice

Uznesenie č. 2:
Vzalo na vedomie
l kontrolu uznesení zo zasadania zhromaždenia
delegátov sopk konaného dňa 20. apríla 2017
a konštatovalo ich plnenie
Uznesenie č. 3:
Zvolilo
1. Mandátovú komisiu v zložení:
n juDr. Ing. ján Bílek, predseda komisie
n juDr. juraj pivovárči
n juDr. jozef Hrobák
2. návrhovú komisiu v zložení:
n Ing. Ladislav vaškovič, Csc., predseda komisie
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Ing. Imrich Béreš
Ing. július kostolný
n Ing. ján Gabriel
n jozef Gál
n

l

n

návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia
za rok 2017

Uznesenie č. 9:
Schválilo
l plán aktivít a činnosti sopk na rok 2018

3. volebnú komisiu v zložení:
Ing. Milan Hrdlík, Csc., predseda komisie
n Ing. Milan vašanič, phD.
n Ing. vít pavlovič
n Ing. štefan Bratko
n Ing. Dušan Haluška
n

Uložilo Predstavenstvu SOPK
l aktualizovať plán aktivít sopk podľa vývoja
a požiadaviek členov
Uznesenie č. 10:
Schválilo
l rozpočet sopk na rok 2018

Uznesenie č. 4:
Kooptovalo
n Ing. rudolfa slezáka,
podpredsedu predstavenstva spoločnosti
slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
do zhromaždenia delegátov sopk za región
Bratislava
n Dipl. volksw. Thomasa jana Hejcmana,
generálneho riaditeľa a člena predstavenstva
spoločnosti východoslovenská energetika
Holding a.s., košice, za delegáta zhromaždenia
delegátov sopk za región košice
n juDr. zdeňka schramla,
generálneho riaditeľa spoločnosti
stredoslovenská energetika, a.s., žilina,
za delegáta zhromaždenia delegátov sopk
za región žilina
n Ing. Michala Dojčana,
výrobného riaditeľa spoločnosti HErn s.r.o.,
námestovo, za delegáta zhromaždenia delegátov
sopk za región žilina

Uznesenie č. 11:
Súhlasilo
l s textom spoločnej výzvy klubu 500 a sopk
Uznesenie č. 12:
Schválilo
l uznesenia zo zasadania zhromaždenia delegátov
sopk v zmysle diskusie
l komuniké zo zasadania
Uznesenie č. 13:
Uložilo Predstavenstvu SOPK
l zapracovať pripomienky z diskusie do plánu aktivít
na rok 2018
l schválené komuniké poslať prezidentovi sr,
predsedovi nr sr, predsedovi vlády sr,
predsedom parlamentných politických strán,
zverejniť ho a zoznámiť tak s jeho znením celú
verejnosť

Uznesenie č. 5:
Zvolilo
l do funkcie člena predstavenstva sopk
n Dipl. volksw. Thomasa jana Hejcmana,
generálneho riaditeľa a člena predstavenstva
spoločnosti východoslovenská energetika
Holding a.s., košice

Poznámka:
schválené odporúčania – komuniké zo zasadania
sú uvedené vyššie v časti „príspevok sopk k zlepšeniu
podnikateľského prostredia“.
Slávnostná časť Zhromaždenia delegátov SOPK
program slávnostnej časti:
1. vystúpenie predsedu sopk
2. vystúpenie pozvaných hostí
3. Diskusia
4. odovzdanie „veľkej ceny sopk“ a čestných uznaní
za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
za rok 2017
5. odovzdanie zlatej medaily sopk
janovi Telenskému
6. odovzdanie ocenenia jas „Top študentský tím
aplikovanej ekonómie“

Uznesenie č. 6:
Schválilo
l výročnú správu sopk za rok 2017
Uznesenie č. 7:
Schválilo
l plnenie rozpočtu sopk za rok 2017
Uznesenie č. 8:
Schválilo
l správu Dozornej rady sopk k hospodáreniu
za rok 2017
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VEĽKÁ CENA SOPK ZA ROK 2017

jan Telensky začal podnikať na území slovenska
v marci 2000, tým, že kúpil majoritný podiel
v spoločnosti sIGnuM, a.s. popraD (spoločnosť
je členom sopk od roku 1997). v novembri 2002
založil s mestom poprad joint venture spoločnosť
aQuapark poprad, s.r.o., ktorá vybudovala
a prevádzkuje moderný multifunkčný rezort
cestovného ruchu, mestský areál aQuaCITy ocenený
viacerými domácimi a medzinárodnými cenami.
uvedená spoločnosť je od roku 2005 členom sopk
a jan Telensky je v nej majoritným spoločníkom
(85 %).

Do 16. ročníka súťaže za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní „veľká cena sopk“ za rok 2017,
nad ktorou prevzal záštitu vtedajší predseda vlády sr
robert Fico, sa zapojilo 17 spoločností, pričom všetky
prihlásené spoločnosti splnili podmienky a kritériá
tejto súťaže.
Hodnotiaca komisia súťaže s prihliadnutím
na vlastné hodnotenia prihlásených spoločností,
na úroveň plnenia jednotlivých kritérií, ako aj na
regionálne zastúpenie prihlásených spoločností
odporučila udeliť veľkú cenu sopk za rok 2017
dvom spoločnostiam:
n Heineken slovensko, a.s., Hurbanovo
n sTaBILITa d.d.s., a.s., košice

Ekonomické aktivity jana Telenskeho sa
neobmedzujú len na aQuapark poprad, s.r.o.,
ale prostredníctvom svojich ďalších spoločností je
jedným z najväčších zahraničných investorov v okrese
poprad a regióne Tatier, v ktorých zamestnáva na
slovensku viac ako 350 zamestnancov. svojimi
aktivitami v slovenskej republike i v zahraničí
prispieva značnou mierou k propagácii mesta poprad,
regiónu Tatier a celej slovenskej republiky v Európe
i vo svete.

ostatným zúčastneným spoločnostiam bolo
udelené čestné uznanie za splnenie podmienok
a kritérií súťaže – za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní za rok 2017.
Boli to tieto spoločnosti:
n aGroFInaL, spol. s r.o., Hlohovec
n CELoX spol. s r.o., viničné
n CoFFEa Drinks, s.r.o., Trnava
n ELCHEM sr, s.r.o., Bratislava
n EnErGonET nITra, s.r.o., nitra
n InTECH, spol. s r.o., Bratislava
n jozef Igaz – TLačIvá – papIEr, Trenčín
n MEnErT spol. s r.o., šaľa
n opTIMa a.s., nitra
n sEDos, s.r.o., krakovany
n sLovEnské Cukrovary, s.r.o., sereď
n slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť,
jelšava
n spojená škola, československej armády 24,
Martin
n T.o.D. spol. s r.o., Bratislava
n u. s. steel košice, s.r.o., košice

ako spoluinvestor futbalového národného
tréningového centra v poprade financoval
rekonštrukciu hotelovej a stravovacej časti
národného tréningového centra, pričom
z aQuaparku je geotermálnou energiou vykurovaná
hracia plocha a tiež celý objekt národného
tréningového centra. zároveň je dlhoročným
významným sponzorom popradského športu,
predovšetkým hokeja a futbalu, viacerých základných
a stredných škôl, popradskej nemocnice, rôznych
kultúrnych, spoločenských i charitatívnych podujatí
a tiež viacerých sakrálnych stavieb.
v roku 2011 jana Telenskeho menoval slovenský
olympijský výbor do funkcie „olympijský atašé
slovenského tímu“. výraznou mierou prispel
k úspešnému výberu, zabezpečeniu a chodu
slovenského olympijského domu na XXX. olympijských
hrách v Londýne 2012. koncom roka 2012
rozhodujúcou mierou prispel k zvereniu detí Ivany
Boorovej anglickým odvolacím súdom do opatery nie
anglickému sociálnemu úradu, ale ich starej mame
Eleonóre studencovej a ich príchodu na slovensko.
v októbri 2012 počas návštevy anglickej kráľovnej
alžbety II. na slovensku navštívil aQuaCITy
jej manžel princ philip ako prejav uznania tejto
anglicko-slovenskej investície.

ĎALŠIE OCENENIA
Zlatá medaila SOPK Janovi Telenskému
predstavenstvo sopk schválilo udelenie zlatej
medaily sopk Dr. janovi Telenskému, Bc.h.c.,
predsedovi dozornej rady aQuapark poprad, s.r.o.,
prešov, za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej
ekonomiky a podnikania a splnomocnilo predsedu
sopk odovzdať zlatú medailu menovanému pri
príležitosti jeho životného jubilea.

jan Telensky ako člen zhromaždenia delegátov sopk
intenzívne spolupracuje s prešovskou regionálnou
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PREDSTAVENSTVO
SOPK

komorou sopk a od samotného začiatku podporuje
jej iniciatívu „Tunel popod Tatry“.
Top študentský tím aplikovanej ekonómie
ocenenie Top tím aplikovanej ekonómie je cenou
za Tvorivosť, odvahu a podnikavosť študentov
zapojených do vzdelávacieho programu ja
aplikovaná ekonómia. nezisková vzdelávacia
organizácia ja slovensko ocenenie udeľuje
každoročne študentskej firme na základe výsledkov
jej celoročnej práce a umiestnení na súťažiach pri
zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu
v riadení firmy. v školskom roku 2017/2018
bolo ocenenie udelené firme Ekoverde
zo strednej odbornej školy v partizánskom
pod vedením učiteľky aplikovanej ekonómie
Ing. Ingrid rigáňovej.

predstavenstvo sopk zasadalo v roku 2018 trikrát,
raz spolu s Dozornou radou sopk.
3. zasadanie Predstavenstva SOPK
1. februára 2018 v Topoľčiankach
na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:
K bodu 1. Kontrola uznesení z 2. spoločného zasadania
Predstavenstva a Dozornej rady SOPK

študentská firma Ekoverde získala ocenenie
vďaka zaujímavému produktu – jednorazovému,
kompletne kompostovateľnému, ekologickému
,,coffee to go“ kelímku, ktorý študenti vyrábali,
a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho
podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy.
Firma Ekoverde získala aj ocenenie na ja veľtrhu
podnikateľských talentov – 1. miesto
v kategórii Marketingová prezentácia a 2. miesto
v kategórii úžitkový produkt. porota posudzovala
podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu
v rámci študentskej firmy, berúc do úvahy aj
potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol
na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu
na trhu. ocenené boli študentské firmy s reálnym
produktom, ktorý je praktický a využiteľný
v bežnom živote. Hlavným produktom študentskej
firmy Ekoverde sú jednorazové, kompletne
kompostovateľné, ekologické ,,coffee to go“
kelímky, v ktorých sú zabudované semiačka
rôznych rastlín, ktoré po vysadení kelímka vyrastú.
použité kelímky treba hodiť do Ekoverde koša
určeného pre Ekoverde kelímky, ktoré budú
následne distribuované do lokalít určených na ich
prírodnú recykláciu. Hlavným poslaním produktu
je nahradiť umelé, neekologické kelímky našimi
– rozložiteľnými, ktoré obohacujú prírodu o nové
rastliny a nevytvárajú ďalší odpad.

Uznesenie č. 33/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení z 2. spoločného zasadania
predstavenstva a Dozornej rady sopk konaného
dňa 12. októbra 2017 vo vrakúni a konštatovalo ich
plnenie s výnimkou uznesení s dlhším termínom
plnenia
K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii
SR – Správa o podmienkach na podnikanie v SR v roku
2017 a výhľad na rok 2018, Vyhodnotenie ekonomického
prieskumu SOPK 2017 – 2018
Uznesenie č. 34/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l predložený materiál
B. konštatovalo, že
l konferencia „očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
v roku 2018“ mala mimoriadne veľkú publicitu;

23

l

účastníci konferencie boli z 50 % zastúpení
predstaviteľmi veľvyslanectiev a účasť z radov
firiem bola nižšia;

l

účasť v prieskume bola z hľadiska počtu
respondentov nižšia, a preto je dôležité,
aby aj v budúcnosti predsedovia regionálnych
komôr sopk, výborov a sekcií na svojich zasadaniach
žiadali účastníkov o vyplnenie dotazníkov
prieskumu;

l

jedným z najväčších rizík pre ekonomiku
slovenskej republiky je nedostatok kvalifikovaných
pracovných síl, opatrenia vlády, ktoré ešte
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l

l

predražujú pracovnú silu, a otázka udržania
konkurencieschopnosti slovenskej republiky
(vzhľadom na monokultúrnosť ekonomiky,
vysoké ceny energií...);

l

sa prijímajú zákony a ich zmeny bez potrebnej
predchádzajúcej diskusie s odborníkmi,
čím dochádza k nejasným klasifikáciám
a nejednotnému výkladu;

K bodu 3. Návrh na zvolanie Zhromaždenia
delegátov SOPK
Uznesenie č. 35/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. zvolalo
l zhromaždenie delegátov sopk na 26. apríla 2018
v Bratislave s nasledovným programom:

väčšina respondentov ekonomického
prieskumu hodnotí vlastné ekonomické výsledky
pozitívnejšie ako v minulosti, podnikateľské
prostredie považuje skôr za nepriaznivé, takisto
aj hospodársku politiku vlády vnímajú negatívne,
komunikáciu vlády s podnikateľským
sektorom hodnotí väčšina opýtaných horšie
ako v predchádzajúcom roku. naďalej prevláda
názor o netransparentnosti čerpania fondov
Európskej únie a väčšina respondentov
sa nevedela vyjadriť k otázke účasti slovenskej
republiky zatiaľ nikto nedefinoval. vstup do
Európskej únie väčšina respondentov hodnotí
dlhodobo pozitívne, v roku 2017 sa dokonca
nevyskytlo ani jedno hodnotenie
„veľmi negatívne“;

l

vláda prestala diskutovať s sopk a ďalšími
inštitúciami a iba prezentuje svoje opatrenia
a rozhodnutia;

l

vonkajšie podmienky na podnikanie sa zlepšili,
avšak kvalita podnikateľského prostredia skôr
stagnuje, dokonca sa ešte zhoršuje, opatrenia
prijaté dočasne v čase krízy sa nezrušili, ale ešte
sprísnili;

l

momentálne je jediným efektívnym
riešením problému nedostatku kvalifikovanej
pracovnej sily prijímanie zahraničných
pracovníkov, keďže rekvalifikácie
nezamestnaných sú zdĺhavé, nákladné
a reálne je iba určitý podiel nezamestnaných
zamestnateľný.

pozvať na júnové zasadanie predstavenstva
sopk ministerku školstva s cieľom vyzvať ju
k zásadným zmenám v existujúcom systéme
vzdelávania

Registrácia delegátov
9.00 – 9.30 hod.
I. časť rokovania
9.30 – 11.30 hod.
1. otvorenie
2. voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. návrh na kooptácie delegátov
zhromaždenia delegátov sopk
4. výročná správa sopk za rok 2017
5. plnenie rozpočtu sopk za rok 2017
6. správa Dozornej rady sopk k hospodáreniu
za rok 2017
7. návrh plánu aktivít sopk na rok 2018
8. návrh rozpočtu sopk na rok 2018
9. Diskusia
10. schválenie návrhu uznesenia a komuniké
II. časť rokovania za účasti hostí
12.00 – 13.30 hod.
1. vystúpenie predsedu sopk
2. vystúpenie pozvaných hostí
3. Diskusia
4. odovzdanie „veľkej ceny sopk“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní za rok 2017
5. odovzdanie ocenenia jas „Top študentský
tím aplikovanej ekonómie“
Recepcia
13.30 – 15.00 hod.
B. skonštatovalo
že sa naďalej dodrží tradícia pozývania predsedu
vlády sr, predsedu nr sr, ministra financií
a ministra hospodárstva na 2. časť zhromaždenia
delegátov sopk

l

C. uložilo predsedovi SOPK
l prerokovať stanovisko sopk k problematike
daňového zaťaženia, dlhovej brzdy,
cien energií, vzdelávania a zamestnávania
zahraničných pracovníkov na slovensku
s republikovou úniou zamestnávateľov,
asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení
sr a klubom 500 a k spoločným témam pripraviť
spoločnú tlačovú konferenciu

C. uložilo predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi
SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie
zhromaždenia delegátov sopk v stanovenom
termíne
K bodu 4. Výročná správa SOPK za rok 2017 – návrh
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slovenská obchodná a priemyselná komora

predložiť návrh rozpočtu regionálnych komôr sopk
na rok 2018 na schválenie valným zhromaždeniam/
zhromaždeniam delegátov regionálnych komôr sopk

Uznesenie č. 36/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým návrhom výročnej správy

l

B. uložilo predsedovi SOPK
l návrh výročnej správy sopk za rok 2017 predložiť
na rokovanie Dozornej rady sopk a na schválenie
zhromaždeniu delegátov sopk

2. predsedovi SOPK
l predložiť návrh rozpočtu sopk na rok 2018
na rokovanie Dozornej rady sopk
a na schválenie zhromaždeniu delegátov sopk

K bodu 5. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2017 –
predbežné výsledky

K bodu 8. Návrh na prijatie nových členov do SOPK
Uznesenie č. 40/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. potvrdilo
l prijatie 16 nových členov do sopk

Uznesenie č. 37/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým materiálom

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

B. konštatovalo
l že sopk ako celok preplnila hospodársky výsledok,
najmä vďaka vlastným aktivitám a šetreniu
nákladov;

K bodu 9. Návrh na udelenie ocenení SOPK
l

že mnohé aktivity sopk sú realizované aj
v spolupráci s nadáciou na podporu vzdelávania
a ekológie

Uznesenie č. 41/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l návrhy na udelenie zlatej medaily sopk
návrh predsedu sopk
n Ing. jozef Federič, konateľ Colspedia, s.r.o., žilina
návrh prešovskej regionálnej komory sopk
n Dr. jan Telensky, Bc.h.c., predseda dozornej rady
aQuapark poprad, s.r.o., poprad

C. uložilo predsedovi SOPK
l predložiť návrh plnenia rozpočtu sopk za rok
2017 – definitívne výsledky vrátane účtovných
výkazov a audítorskej správy a návrh na rozdelenie
hospodárskeho výsledku – na rokovanie Dozornej
rady sopk a na schválenie zhromaždeniu delegátov
sopk.

návrhy Bratislavskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n Ing. soňa Horváthová, finančná riaditeľka,
sCHEnkEr s.r.o., Bratislava
n uLBrICH slovensko, s.r.o., Bratislava
n T.o.D. spol. s r.o., Bratislava
n MILkInG, spol. s r.o., Bratislava
n schuller Eh klar spol. s r.o, Bratislava
n šporT proGrEss, spol. s r.o., Bratislava
l

K bodu 6. Návrh plánu aktivít SOPK na rok 2018
Uznesenie č. 38/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým návrhom plánu aktivít sopk
vrátane doplnenia misie do Thajska a do albánska
B. uložilo predsedovi SOPK
l doplnený návrh plánu aktivít na rok 2018
predložiť na rokovanie Dozornej rady sopk
a na schválenie zhromaždeniu delegátov sopk

návrhy Banskobystrickej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n Ta Triumph – adler slovakia s.r.o., Banská Bystrica
n pps vesta International spol. s r.o., Detva
n Evonik Fermas s.r.o., slovenská ľupča
l

K bodu 7. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2018

návrhy košickej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n IQ METaL, s.r.o., košice
n joHn GarFIELD sk s.r.o., spišská nová ves
n juDr. Marián Melichárek, podpredseda
predstavenstva a výkonný riaditeľ sTaBILITa, d.d.s.,
a.s., košice

Uznesenie č. 39/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým návrhom rozpočtu sopk
na rok 2018 bez pripomienok

l

B. uložilo
1. predsedom regionálnych komôr SOPK

25

Výročná spráVa sopK 2018

n

juDr. vladimír švigár, spoločník,
sLovakIa rEaL – Tour s.r.o., Malá Ida

zverejňovania príspevkov od 26. apríla 2018
a vyhodnotiť prvý štvrťrok pôsobenia sopk na
sociálnej sieti na júnovom zasadaní predstavenstva
sopk

návrh nitrianskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n Ing. Miloš zachar, vúEz, a.s., Levice
l

návrhy prešovskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n spojená škola, ľ. podjavorinskej 22, prešov
n spojená škola juraja Henischa v Bardejove

l

spustiť elektronickú verziu mesačníka obchod
priemysel Hospodárstvo pre členov sopk cez
webové sídlo od 1. januára 2019

l

zriadiť kanál sopk na youTube a podpísať zmluvu
s Tasr na natočenie a spracovanie 5 kratších
(max. 5-minútovych reportáží/rozhovorov), ktoré
sopk uverejní na youTube

l

návrhy Trenčianskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n Logman – považan, akciová spoločnosť, púchov
n TaBaT spol. s r.o., považská Bystrica
n MajoMaX spol. s r.o., považská Bystrica
n EkosysTéMy, s.r.o., prievidza
n rEvysa, s.r.o., Trenčín
l

K bodu 12. Návrh na vymenovanie predsedu Sekcie
odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK
Uznesenie č. 44/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l vzdanie sa funkcie predsedu sekcie odborného,
ďalšieho a celoživotného vzdelávania sopk
Ing. rudolfa Michalca k 31. decembru 2017
a výsledky voľby výboru sekcie odborného,
ďalšieho a celoživotného vzdelávania sopk na
funkciu predsedu sekcie odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania sopk

návrhy Trnavskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n Euro-BrEW, s.r.o., Trnava
n pacalaj, palla a partneri, s.r.o., Trnava
l

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

B. vymenovalo
l Ing. petra smolára, riaditeľa spojenej školy, nižná,
do funkcie predsedu sekcie odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania sopk od 1. januára 2018

K bodu 10. Vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za rok 2017

C. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť menovací dekrét Ing. petra smolára,
riaditeľa spojenej školy, nižná, do funkcie predsedu
sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania sopk od 1. januára 2018

Uznesenie č. 42/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo
l predložený materiál
B. schválilo
l návrh plánu vnútorných kontrol na rok 2018

K bodu 13. Návrh na kooptáciu členov Zhromaždenia
delegátov SOPK

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

Uznesenie č. 45/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l oznámenie Ing. Ladislava Drabika, že k 31. júlu
2017 odstupuje z funkcie predsedu predstavenstva
košickej regionálnej komory sopk, a návrh
predsedu sopk kooptovať na uvoľnené miesto
v zhromaždení delegátov sopk Ing. Thomasa
jana Hejcmana, predsedu predstavenstva,
východoslovenská energetika Holding a.s., košice

K bodu 11. Návrh na komunikáciu SOPK
prostredníctvom sociálnej siete, Elektronická verzia
mesačníka Obchod Priemysel Hospodárstvo
Uznesenie č. 43/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým materiálom

l

B. uložilo predsedovi SOPK
l zriadiť účet sopk na sieti LinkedIn so začiatkom
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oznámenie spoločnosti stredoslovenská energetika,
a.s. žilina o ukončení pôsobenia Ing. jaroslava
Hanzela vo funkcii poradcu predstavenstva

slovenská obchodná a priemyselná komora

a žiadosť o ukončenie jeho pôsobenia
v zhromaždení delegátov sopk a návrh predsedu
sopk na kooptáciu juDr. zdenka schramla,
generálneho riaditeľa spoločnosti stredoslovenská
energetika, a.s. žilina
l

K bodu 15. Návrh na zriadenie Sekcie kultúry a podpory
podnikania v kultúre pri SOPK
Uznesenie č. 47/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l zriadenie sekcie kultúry a podpory podnikania
v kultúre pri sopk s pôsobnosťou pri žilinskej
regionálnej komore sopk

oznámenie spoločnosti HErn s.r.o., námestovo
o ukončení pôsobenia Ing. richarda Dudu, MBa
vo funkcii CEo spoločnosti a žiadosť o ukončenie
jeho pôsobenia v zhromaždení delegátov sopk
a návrh predsedu sopk na kooptáciu Ing. Michala
Dojčana, výrobného riaditeľa spoločnosti HErn
s.r.o., námestovo

B. vymenovalo
Ing. jaroslava Horečného, výtvarná agentúra a1,
žilina, do funkcie predsedu sekcie

l

C. súhlasilo
so zložením výboru sekcie:
n predseda:
Ing. jaroslav Horečný, výtvarná agentúra a1
n podpredseda:
Mgr. Milan Mazúr, považská galéria umenia
n členovia:
Ing. pavel Balcárek, slovenské liečebné kúpele
rajecké Teplice, a.s., rajecké Teplice
Ing. juraj Babušík, Colpax sk s.r.o., žilina
n Tajomníčka sekcie:
katarína Machovičová, žilinská regionálna
komora sopk

B. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť návrh na kooptáciu
n Dipl. volksw. Thomasa jana Hejcmana, generálneho
riaditeľa a člena predstavenstva vsE Holding a.s.,
košice za delegáta zhromaždenia delegátov sopk
za predpokladu, že valné zhromaždenie košickej
regionálnej komory sopk na svojom zasadaní zvolí
juDr. Igora Capa, MBa za predsedu predstavenstva
košickej regionálnej komory sopk
n

n

l

l

l

l

l

juDr. zdenka schramla, generálneho riaditeľa
spoločnosti stredoslovenská energetika, a.s., žilina
za delegáta zhromaždenia delegátov sopk

l

Ing. Michala Dojčana, výrobného riaditeľa
spoločnosti HErn s.r.o., námestovo za delegáta
zhromaždenia delegátov sopk

l

so znením stanov sekcie kultúry a podpory
podnikania v kultúre pri sopk

l

s rámcovým plánom činnosti sekcie kultúry
a podpory podnikania v kultúre pri sopk

l

s rozpočtom sekcie kultúry a podpory podnikania
v kultúre pri sopk na rok 2018

K bodu 14. Návrh na voľbu člena Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 46/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s návrhom na voľbu
Dipl. volksw. Thomasa jana Hejcmana za člena
predstavenstva sopk za predpokladu, že valné
zhromaždenie košickej regionálnej komory sopk
na svojom zasadaní zvolí juDr. Igora Capa, MBa
za predsedu predstavenstva košickej regionálnej
komory sopk po vzdaní sa funkcie Ing. Ladislava
Drabika

D. uložilo
1. predsedovi SOPK
l poslať menovací dekrét predsedovi sekcie
Ing. jaroslavovi Horečnému
2. generálnemu tajomníkovi SOPK
poveriť funkciou tajomníka sekcie katarínu Machovičovú

l

K bodu 16. Návrh na novelizáciu interných predpisov
Rozhodcovského súdu SOPK

B. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť na zasadanie zhromaždenia delegátov
sopk návrh na voľbu Dipl. volksw. Thomasa
jana Hejcmana za člena predstavenstva sopk za
predpokladu, že valné zhromaždenie košickej
regionálnej komory sopk na svojom zasadaní zvolí
juDr. Igora Capa, MBa za predsedu predstavenstva
košickej regionálnej komory sopk

Uznesenie č. 48/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a schválilo
l predložený materiál s pripomienkami
B. uložilo predsedovi SOPK
l oboznámiť s týmto uznesením predsedníctvo
rozhodcovského súdu sopk
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l

zabezpečiť zverejnenie novelizácie interných
predpisov rozhodcovského súdu sopk
– štatút, rokovací poriadok a sadzobník
trov konania rozhodcovského súdu sopk
v obchodnom vestníku Ministerstva
spravodlivosti sr

4. zasadanie Predstavenstva SOPK 28. júna 2018
v Piešťanoch
na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:
K bodu 1. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia
Predstavenstva SOPK

K bodu 17. Rôzne
a) Stretnutia s expertmi relevantných politických strán
Uznesenie č. 49/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť individuálne stretnutia členov
predstavenstva sopk s ekonomickými expertmi
koaličných politických strán a následne aj
s expertmi strany sas

Uznesenie č. 53/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadania
predstavenstva sopk, konaného dňa 1. februára
2018 v Topoľčiankach, a konštatovalo ich plnenie,
s výnimkou uznesení s dlhším termínom plnenia
K bodu 2. Rozpracovanie záverov zo zasadania
Zhromaždenia delegátov SOPK

b) Informácia o súťaži „Veľká cena SOPK“
Uznesenie č. 50/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l ústnu informáciu o prihláškach do 16. ročníka
súťaže veľká cena sopk za rok 2017

Uznesenie č. 54/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l predložený materiál
K bodu 3. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii
SR, podmienky na podnikanie v Slovenskej republike
a podklady pre diskusiu k problematike vzdelávania
v Slovenskej republike

B. uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK
l informovať členov sopk v pôsobnosti regionálnych
komôr o 16. ročníku súťaže „veľká cena sopk“ za rok
2017 vrátane iniciovania vhodných kandidátov na
prihlásenie sa do súťaže

Uznesenie č. 55/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l predložený materiál

c) Informácia o Memorande o spolupráci medzi
Klubom 500 a univerzitami a Slovenskou akadémiou
vied
Uznesenie č. 51/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s pripojením sopk k memorandu

B. konštatovalo, že
l školstvo na slovensku trápia už historicky
naakumulované problémy, ktoré vedú
k pochybnostiam o udržateľnosti kvality
spoločnosti, a to predovšetkým:

d) Zvolanie zasadania Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 52/3/18 – Predstavenstvo SOPK
A. zvolalo
l zasadanie predstavenstva sopk v poslednej dekáde
júna 2018 v regióne Trnavskej regionálnej komory
sopk

ll

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

ll

na treťom zasadaní predstavenstva sopk sa
zúčastnilo 16 členov predstavenstva sopk
a 2 členovia Dozornej rady sopk. ospravedlnení boli:
jozef Brhel, Gabriel Csollár, Dušan Haluška, peter
Liška, vladimír slezák, oszkár világi.

ll

28

rozdrobené riadenie školstva (základné
školy v kompetencii miest a obcí, stredné
školy v kompetencii regiónov a vysoké
školy v kompetencii štátu a súkromníkov)
a neexistencia jednotnej línie, ktorá by
nastavovala kritériá, ktoré treba dosiahnuť
v jednotlivých etapách vzdelávania;
kontinuálny pokles latky náročnosti na
jednotlivých stupňoch vzdelávania na úkor kvality,
zjednodušovanie kritérií a požiadaviek potrebných
na prijatie do škôl (gymnáziá, vysoké školy);
neefektívnosť v školstve – pretrvávajúca podpora
škôl, ktorých absolventi nenachádzajú uplatnenie
na trhu práce; udržiavanie málopočetných tried
a znižovanie počtu žiakov na učiteľa;

slovenská obchodná a priemyselná komora

l

l

sopk zastáva myšlienku zjednotenia riadenia
školstva zo strany štátu, zvýšenia náročnosti
výučby predmetov, zmeny štruktúry vyučovacích
predmetov;

A. prerokovalo a vzalo na vedomie
l predložený materiál
B. uložilo
1. generálnemu tajomníkovi SOPK
l prerokovať materiál na porade riaditeľov sopk dňa
29. júna 2018

sopk sa problematikou odborného vzdelávania
zaoberá od roku 1997, kedy začala vydávať
certifikáty pre absolventov odborných škôl
v žilinskom kraji a neskôr v ďalších regiónoch
slovenska, s víziou, že ak sa systém osvedčí, prešiel
by pod štát. štát však za celé roky fungovania
projektu neposkytol sopk podporu, ani neprejavil
záujem prevziať ho a pokračovať v ňom;

l

pôvodný zákon o odbornom vzdelávaní, tak ako bol
schválený, bol demotivujúci a ani jeho novelizácia
napriek určitému zlepšeniu dostatočne nerieši jeho
slabiny;

l

sopk navrhla ako možné riešenie problému
nedostatku financií na odborné vzdelávanie
povinnú registráciu firiem v sopk, pričom príjmy
zo symbolických registračných poplatkov by boli
využité výlučne na podporu duálneho vzdelávania,
o čo však nebol zo stranu štátu záujem

2. generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedom
regionálnych komôr SOPK
l prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu sopk
za rok 2018
3. predsedovi SOPK
plnenie rozpočtu sopk za 1 – 8/2018 predložiť na
spoločné rokovanie predstavenstva a Dozornej rady
sopk v októbri 2018

l

K bodu 5. Návrh na prijatie nových členov SOPK
Uznesenie č. 57/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. potvrdilo
l prijatie 21 nových členov do sopk
B. uložilo predsedovi SOPK
l poslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
sopk, zahrnúť ich do databázy členov a primerane
propagovať

C. predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport v diskusii uviedol, že
l riešenie problémov školstva vyžaduje verejnú
diskusiu a celospoločenskú dohodu;
l

problém z hľadiska kvality (náročnosti) a štruktúry
vzdelávania nastáva od 2. stupňa základných škôl;

l

jedným z problémov presunu kompetencií
v oblasti školstva pod štát je potreba navýšiť zdroje
financovania;

l

výdavky na málopočetné triedy predstavujú len
približne 2 % z celkových výdavkov na školstvo,
pričom trend sa dlhodobo nezhoršuje, a zároveň
problémy, ktoré by vznikli ich zrušením, by boli
neporovnateľne náročnejšie;

K bodu 6. Návrh na udelenie ocenení SOPK
Uznesenie č. 58/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l návrh prešovskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n rEGaDa, s.r.o., prešov
návrhy Trnavskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n rnDr. ľudovít Boleček, BoMaT, s.r.o., veľké orvište
n víno DIous, spol. s r.o., Horné orešany
l

K bodu 4. Plnenie rozpočtu SOPK za január – máj 2018

návrhy žilinskej regionálnej komory sopk na
udelenie čestného uznania sopk
n Ing. Milan Daniš, soš elektrotechnická, Celiny 536,
Liptovský Hrádok
n Mgr. vladimír pančík, soš polytechnická,
sládkovičova ul. 104, ružomberok
n paedDr. ján palko, soš drevárska a stavebná
č. 1642, krásno nad kysucou
n spojená škola, československej armády 24, Martin
n zvL sLovakIa, a.s., žilina

Uznesenie č. 56/4/2018 – Predstavenstvo SOPK

B. splnomocnilo predsedu SOPK

l

l

problém financovania vysokých škôl súvisí
s nastavením váhových koeficientov pre výpočet
normatívov, ktoré boli stanovené ešte v roku 2000,
avšak je nevyhnutná podpora a spoločný tlak
verejného sektora a stavovských organizácií, aby sa
otvorila diskusia o potrebe aktualizovať koeficienty

29

Výročná spráVa sopK 2018

l

v spolupráci s predkladateľmi odovzdať ocenenia
v termíne, mieste a spôsobom dohodnutým
s ocenenými osobami a firmami

K bodu 8. Vyhodnotenie prvého štvrťroku pôsobenia
SOPK na sociálnej sieti
Uznesenie č. 60/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l predložený materiál

K bodu 7. Návrh na vyhlásenie 17. ročníka súťaže
„Veľká cena SOPK“ pre rok 2018
Uznesenie č. 59/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. vyhlásilo
l 17. ročník súťaže „veľká cena sopk“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní pre rok 2018

B. skonštatovalo, že
l z hľadiska počtu a štruktúry mediálnych výstupov si
sopk dlhodobo drží vysoký štandard
l

B. schválilo
l pravidlá súťaže „veľká cena sopk“ pre ďalšie obdobie
C. uložilo
1. predsedovi SOPK
l požiadať predsedu vlády sr petra pellegriniho
o prevzatie záštity nad súťažou
T: september 2018

sieť LinkedIn zatiaľ nie je dostatočne využívaná
a je nevyhnutné aktívnejšie zapojenie a zasielanie
príspevkov z jednotlivých regionálnych komôr
sopk

K bodu 9. Rôzne
a) Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
- § 16 ods. 1 písm. e) bod 10. (zdaňovanie príjmov
za služby mimo územia SR)
Uznesenie č. 61/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l predložený materiál a ústnu informáciu Ing. Igora
junasa

vyhlásenie súťaže zverejniť v komorovom časopise
obchod priemysel Hospodárstvo, na internetovej
stránke sopk, prípadne i v ďalších médiách
T: september 2018
l

B. uložilo predsedovi SOPK
iniciovať stretnutie zástupcov sopk so zástupcami
Ministerstva financií sr s cieľom prediskutovať
problémy súvisiace s aplikáciou novely

vyžiadať nominácie do hodnotiacej komisie
súťaže od MF sr, MH sr, Finančného riaditeľstva
sr – sekcie daňovej a sekcie colnej, slovenskej
obchodnej inšpekcie, sekcie bánk a poisťovní
sopk, Hospodárskych novín a menovať členov
hodnotiacej komisie vrátane 3 zástupcov
podnikateľskej sféry – členov predstavenstva,
Dozornej rady sopk, a to: Ing. jozefa Tkáča,
Ing. pavla antaliča, Ing. Ladislava vaškoviča, Csc.
T: september 2018
l

l

b) Sprostredkovanie kontaktu v súvislosti
s problematikou ochrany osobných údajov
Uznesenie č. 62/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ponuku spoločnosti DuaLFI s.r.o. (Mgr. róbert
alföldy, konateľ, tel.: 0902 623 999, info@dualfi.
sk, dualfi@dualfi.sk, www.dualfi.sk), poskytujúcej
služby v oblasti ochrany osobných údajov

zabezpečiť zasadnutie hodnotiacej komisie pre
vyhodnotenie výsledkov súťaže
T: marec 2019
l

c) Prezentácia nového člena SOPK
Uznesenie č. 63/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu prezentáciu roberta Mamrillu, konateľa
spoločnosti MT Consilio s.r.o., piešťany, novej
členskej firmy sopk, o tréningoch, ktoré spoločnosť
poskytuje (tel.: 0903 269 602, konatel@mtconsilio.
sk, http://www.mtconsilio.sk/)

odovzdať veľkú cenu sopk a čestné uznania
účastníkom, ktorí splnili podmienky a kritériá súťaže
za rok 2018
T: apríl 2019
l

2. generálnemu tajomníkovi SOPK, predsedom
regionálnych komôr SOPK, predsedom sekcií SOPK
l propagovať súťaž prostredníctvom zmluvných
mediálnych partnerov, prostredníctvom
regionálnych médií a prostredníctvom akcií
organizovaných pre podnikateľov v regiónoch
a sekciách
T: 28. februára 2019

d) Zvolanie spoločného zasadania Predstavenstva
a Dozornej rady SOPK
Uznesenie č. 64/4/2018 – Predstavenstvo SOPK
A. zvolalo
l spoločné zasadanie predstavenstva a Dozornej
rady sopk v dňoch 10. – 11. októbra 2018 v regióne
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košickej regionálnej komory sopk (hotel Bankov,
Dolný Bankov 2, 040 01 košice)

nárast počtu zamestnancov v samospráve a štátnej
správe o cca 7-tisíc pracovníkov odčerpá pracovnú
silu zo súkromného sektora, pričom priemerná
mzda vo verejnej správe je vyššia ako v súkromnom
sektore;

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

l

na 4. zasadaní predstavenstva sopk sa zúčastnilo
13 členov predstavenstva sopk a predseda Dozornej
rady sopk. ospravedlnení boli: Gabriel Csollár,
adrián Ďurček, július kostolný, július kriváň, peter
Liška, ľubomír olejár, viliam ondrejka, Milan vašanič,
oszkár világi.

paradoxne klesá počet nezamestnaných, ale
zároveň je na trhu nedostatok pracovnej sily a stále
je aj veľký počet nepracujúcich, ktorí nie sú zahrnutí
v oficiálnych štatistikách o nezamestnanosti.
Dôvodmi tohto paradoxu sú:
ll

5. spoločné zasadanie Predstavenstva a Dozornej
rady SOPK 11. októbra 2018 v Košiciach
na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:

ll

ll

K bodu 1. Kontrola uznesení zo 4. zasadnutia
Predstavenstva SOPK

ll

Uznesenie č. 65/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadania
predstavenstva sopk konaného dňa 28. júna 2018
v piešťanoch a konštatovali ich plnenie s výnimkou
uznesení s dlhším termínom plnenia

sociálna politika nedostatočne motivujúca
k zamestnaniu sa
nízka mobilita pracovnej sily (aj v dôsledku
absencie nájomných bytov)
demografický vývoj (v roku 2070 bude na
1 dôchodcu pracovať iba 1 a pol občana)
problémy zamestnávania cudzincov – iba
minimálne a značne oneskorené opatrenia
vlády na uľahčenie zamestnávania cudzincov;
neexistujúce opatrenia na podporu riadenej
legálnej migrácie; zbytočne zdĺhavé postupy pri
získaní pracovného povolenia a vyššie životné
náklady pre cudzincov na slovensku v porovnaní
s okolitými krajinami

C. uložili predsedovi SOPK v spolupráci s predsedom
Ekonomického výboru SOPK
l pripraviť mediálne stanovisko sopk k problémom
na trhu práce (dostupnosť pracovnej sily, byrokracia
pri zamestnávaní cudzincov, vplyv na delokalizáciu
výroby), v ktorom zároveň budú ponúknuté návrhy
a riešenia zo strany sopk

K bodu 2. Diskusia k téme Trh práce v SR a jeho ďalšie
perspektívy
Uznesenie č. 66/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l predložený materiál

K bodu 3. Aktualizácia Plánu aktivít SOPK na rok 2018
B. konštatovali, že
l dlhodobými problémami v tejto oblasti sú okrem
iného nezáujem o štúdium technických odborov,
odchod pracovnej sily do zahraničia, vývoj rastovej
krivky obyvateľstva a chýbajúce investície do
vzdelania;
l

l

l

Uznesenie č. 67/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predloženú aktualizáciu plánu aktivít sopk na rok
2018

zvyšovanie minimálnej mzdy bez väzby na
produktivitu práce má negatívny dopad na
zamestnávateľov;

B. súhlasili
s doplnením nových aktivít nad rámec
schváleného plánu aktivít sopk na október
– december 2018

l

zastropovanie veku odchodu do dôchodku by malo
veľmi negatívny dopad na štátny rozpočet;

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

v štátnom rozpočte avizovaný predpokladaný
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návrh žilinskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n Tadeusz Donocik, Honorárny prezident
regionalnej Izby Gospodarczej v katoviciach
a prvý viceprezident krajovej izby Gospodarczej
vo varšave
n obchodná akadémia, radlinského 1725/55,
Dolný kubín

K bodu 4. Plnenie rozpočtu SOPK za január – august 2018

l

Uznesenie č. 68/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali a vzali na vedomie
l predložený materiál
B. konštatovali, že
l plnenie rozpočtu je z hľadiska nákladov a výnosov
vyvážené a nehrozí žiadne riziko pre plnenie plánu
do konca roka

návrh Trnavskej regionálnej komory sopk
na udelenie čestného uznania sopk
n arEs, spol. s r.o., Bratislava
l

C. uložili
1. predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi SOPK
l prerokovať materiál na porade riaditeľov sopk dňa
12. októbta 2018

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

2. generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedom
regionálnych komôr SOPK
l prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu
v stanovenej štruktúre za rok 2018

K bodu 7. Vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za mesiace január – august 2018
Uznesenie č. 71/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predložený materiál a informáciu generálneho
tajomníka sopk a podpredsedníčky Dozornej rady
sopk jaroslavy Macekovej o výsledkoch kontrolnej
činnosti v roku 2018

3. predsedovi SOPK
l predložiť plnenie rozpočtu sopk za rok 2018 –
predbežné výsledky na zasadanie predstavenstva
sopk vo februári 2019
K bodu 5. Návrh na prijatie nových členov do SOPK
Uznesenie č. 69/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. potvrdili
l prijatie 20 nových členov do sopk, z toho jeden
splnil podmienky členstva v rámci platformy
mladých podnikateľov

B. poďakovali
členom Dozornej rady sopk za aktívny prístup
pri kontrolnej činnosti v útvaroch a regionálnych
komorách sopk

l

C. uložili generálnemu tajomníkovi SOPK
predložiť vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému sopk za rok 2018 vrátane návrhu plánu
kontrol na rok 2019 na februárové zasadnutie
predstavenstva sopk

l

B. podmienečne schválili
l prijatie dodatočne predložených 3 prihlášok do sopk
s poznámkou, že potvrdenie o členstve v sopk im
bude vystavené až po úhrade členského príspevku

K bodu 8. Návrh na kooptáciu člena Predstavenstva
SOPK

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

Uznesenie č. 72/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l návrh na kooptáciu Ing. rudolfa slezáka,
podpredsedu predstavenstva spoločnosti slovenský
plynárenský priemysel, a.s., za člena predstavenstva
sopk

K bodu 6. Návrh na udelenie ocenení SOPK
Uznesenie č. 70/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l návrh nitrianskej regionálnej komory sopk na
udelenie zlatej medaily sopk
n Duslo, a.s., šaľa

B. kooptovali
l Ing. rudolfa slezáka za člena predstavenstva
sopk

32

slovenská obchodná a priemyselná komora

K bodu 9. Rôzne
a) Návrh na udelenie ocenenia „Osobnosť SOPK“
Uznesenie č. 73/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l udelenie ocenenia „osobnosť sopk“ rudolfovi
schusterovi

l

distribuovať pozvanie na konferenciu členom
regionálnych predstavenstiev, ako aj ďalším
členským i nečlenským firmám

d) Informácia o slávnostnom stretnutí pri príležitosti
100 rokov Česko-slovenskej hospodárskej spolupráce
Uznesenie č. 76/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l ústnu informáciu a pozvanie na podujatie
organizované Hospodárskou komorou českej
republiky dňa 23. októbra 2018 v prahe

B. uložili predsedovi SOPK
l informovať rudolfa schustera o udelení ocenenia
a pozývať ho na zasadania predstavenstva
a zhromaždenia delegátov sopk
b) Informácia o podpise Memoranda o porozumení
medzi SOPK a Európskou investičnou bankou (EIB)
Uznesenie č. 74/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l ústnu informáciu o podpise Memoranda
a prioritných oblastiach, pre ktoré je finančná
pomoc Európskej investičnej banky určená
(poľnohospodárstvo, potravinárstvo,
biotechnológie, obnoviteľné zdroje energie
a jadrová energetika, spracovanie odpadov
a nízkoodpadové technológie, elektromobilita...)

e) Informácia o zasadaní Agropotravinárskej sekcie
SOPK
Uznesenie č. 77/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l ústnu informáciu o zasadaní agropotravinárskej
sekcie sopk za účasti predstaviteľa slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory (sppk)
a záujem o stretnutie predsedu sppk s predsedom
sopk
B. uložili predsedovi Trnavskej regionálnej komory
SOPK
l sprostredkovať stretnutie predsedov sppk a sopk

B. uložili riaditeľovi Útvaru Európskej únie SOPK
l v spolupráci so zástupcom Európskej investičnej
banky pripraviť model informovania firiem,
zodpovedať najčastejšie otázky v súvislosti
s čerpaním prostriedkov Európskej investičnej
banky na web stránke sopk a zorganizovať
regionálne informačné stretnutia

f) Informácia o zmene vo vedení Elektrotechnickej
sekcie SOPK
Uznesenie č. 78/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l ústnu informáciu o pripravovanom návrhu na
vymenovanie nového predsedu Elektrotechnickej
sekcie sopk, Dušana keketiho

c) Informácia o pripravovanej konferencii „Riziká vývoja
svetového obchodu“
Uznesenie č. 75/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l ústnu informáciu a pozvanie predsedu sopk na
konferenciu pripravovanú v spolupráci s národným
výborom Medzinárodnej obchodnej komory sr
a nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie,
ktorá sa uskutoční 29. novembra 2018 v hoteli
austria Trend v Bratislave za účasti námestníka
generálneho riaditeľa svetovej obchodnej
organizácie karla Braunera, predstaviteľa sr
pri svetovej obchodnej organizácii petra Brňa,
riaditeľa Ekonomického ústavu slovenskej
akadémie vied juraja sipka a predsedu sopk petra
Mihóka. konferenciu bude moderovať predseda
Ekonomického výboru sopk Ladislav vaškovič

g) Informácia o projekte v spolupráci so žilinskou
univerzitou
Uznesenie č. 79/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l ústnu informáciu o schválení projektu v spolupráci
s sopk, obchodnou akadémiou a žilinskou
univerzitou s rozpočtom 460 tis. €, zameraného
na zvyšovanie finančnej gramotnosti
h) Návrh Memoranda o spolupráci pri výkone
odborného vzdelávania a prípravy a rozvoji systému
duálneho vzdelávania na Slovensku medzi SOPK
a Asociáciou priemyselných zväzov (APZ)
Uznesenie č. 80/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie

B. uložili predsedom regionálnych komôr SOPK
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l

predložený návrh Memoranda a ústnu informáciu
o zmenách legislatívy v oblasti duálneho
vzdelávania

Uznesenie č. 83/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. súhlasili
l s pripojením sa sopk k stanovisku podnikateľov
z regulovaných odvetví za zrušenie zákona
č. 235/2012, ktorý bol pôvodne prijatý iba dočasne
na prekonanie dôsledkov krízy

B. uložili predsedovi Výboru SOPK pre vzdelávanie
1. žiadať v návrhu Memoranda nasledovné úpravy:
l zastúpenie sopk v rade zamestnávateľov pre
systém duálneho vzdelávania (rzsDv) úmerne
k počtu žiakov prihlásených do systému cez sopk
alebo v pomere 2 zástupcovia za sopk a 2 za
asociáciu priemyselných zväzov;
l

l

k) Zvolanie zasadania Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 84/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. zvolali
l zasadanie predstavenstva sopk v prvej dekáde
februára 2019 (6. – 7. februára 2019) v regióne
žilinskej regionálnej komory sopk, v rajeckých
Tepliciach

absolútne koordinovanie krokov a stanovísk sopk
a asociácie priemyselných zväzov vo všetkých
otázkach aj vo vzťahu k rzsDv a vyvarovanie sa
akýmkoľvek jednostranným krokom k firmám
alebo školám zapojeným do systému duálneho
vzdelávania. porušenie tejto zásady bude možné
považovať za dôvod na okamžité vypovedanie
Memoranda;

B. uložili generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Žilinskej regionálnej komory SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadanie
v stanovenom termíne

žiadosť o rozšírenie pôsobnosti rady
zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
na celú oblasť odborného vzdelávania;

na 5. spoločnom zasadaní predstavenstva a Dozornej
rady sopk sa zúčastnilo 13 členov predstavenstva
sopk a 4 členovia Dozornej rady sopk.
ospravedlnení boli: vladimír slezák, jozef Brhel,
Gabriel Csollár, Igor junas, július kriváň, peter Liška,
Boris paulen, oszkár világi, vladimír kestler.

2. informovať predsedov regionálnych komôr sopk
l ktoré odbory a ktoré školy v rámci duálneho
vzdelávania sú pod gesciou sopk a aké
kompetencie má v tejto súvislosti sopk
3. postaviť sa proti
l návrhu na transformáciu rady zamestnávateľov
pre systém duálneho vzdelávania na spoločnosť
s ručením obmedzeným
C. splnomocnili predsedu SOPK
l podpísať upravené Memorandum
i) Memorandum o vybudovaní tunela popod Tatry
Uznesenie č. 81/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l ústnu informáciu o podpise Memoranda
j) Termín Zhromaždenia delegátov SOPK
Uznesenie č. 82/5/18
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l ústnu informáciu o termíne konania zhromaždenia
delegátov sopk v Bratislave dňa 25. apríla 2019
k) Informácia o novele zákona č. 235/2012 Z. z.
o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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návrh plánu aktivít sopk na rok 2018, návrh rozpočtu
sopk a regionálnych komôr sopk na rok 2018, správu
Dozornej rady sopk k hospodáreniu a vysporiadaniu
výsledku hospodárenia za rok 2017. Ďalej vzala na
vedomie vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému za rok 2017, návrh plánu vnútorných kontrol
na rok 2018 a výsledky kontrol hospodárenia
v regionálnych komorách sopk.

VÝKONNÝ VÝBOR
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 októbri 2018 bolo na spoločné zasadanie
predstavenstva a Dozornej rady sopk predložené
vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému
za prvý polrok 2018 vrátane záverov z kontrol
hospodárenia regionálnych komôr sopk, ako aj návrh
plánu vnútorných kontrol na druhý polrok 2018.

DOZORNÁ RADA
SOPK

VÝBORY 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 2018 v košiciach.
na ďalších zasadnutiach predstavenstva a pracovných
rokovaniach s predstaviteľmi iných inštitúcií sa
pravidelne zúčastňoval predseda Dozornej rady
sopk.

v roku 2018 pôsobilo pri sopk päť odborných
poradných orgánov – výborov, a to:
Ekonomický výbor sopk
l zahraničnoobchodný výbor sopk
l výbor sopk pre priemyselnú politiku
l výbor sopk pre regionálny rozvoj
l výbor sopk pre vzdelávanie
l

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

činnosť výborov sa orientovala na posúdenie
zásadných koncepčných materiálov, ako aj
legislatívno-právnych noriem a úprav, ktoré by
v dlhodobom horizonte mali ovplyvňovať vývoj
ekonomiky a podnikateľského prostredia.
návrhy na riešenie problémov sa premietali
do pripomienok a stanovísk k materiálom
vypracúvaným štátnymi orgánmi, tak aby tieto
z pozície predstaviteľov podnikateľských
subjektov a odborníkov teoretickej sféry mohli
byť ovplyvnené už v etape ich prípravy.
v odôvodnených prípadoch výbory formulovali
závery s návrhmi riešení a východísk pre volené
orgány komory, ktoré boli posielané vedúcim
činiteľom štátnej a verejnej správy, resp.
prostredníctvom predsedu sopk či členmi výborov
boli tlmočené príslušným útvarom ministerstiev
a ďalších orgánov štátnej správy, legislatívnym
komisiám Legislatívnej rady vlády sr,
ako aj ďalším predstaviteľom štátnej správy
a samosprávy.

členovia dozornej rady sa tiež zúčastnili na
zasadaniach valných zhromaždení, resp.
zhromaždeniach delegátov regionálnych komôr
sopk vo februári až marci 2018.
v marci 2018 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
2017, plnenie rozpočtu sopk za rok 2017, ročnú
účtovnú závierku za rok 2017 a správu audítora,
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Ekonomický výbor SOPK

3. príprava Ekonomického prieskumu sopk na roky
2018 – 2019
4. Informácia o vývoji podnikateľského prostredia na
slovensku
5. rôzne – odovzdanie čestného uznania sopk
členovi Ekonomického výboru sopk Ing. Ivanovi
šramkovi

predsedom Ekonomického výboru sopk je
Ing. Ladislav vaškovič, Csc., funkciu tajomníka
výboru vykonáva Ing. Darina knapiková.
Ekonomický výbor sopk má v novom funkčnom
období 15 členov. stálym hosťom na zasadaniach
výboru sa stal predseda sekcie bánk a poisťovní
sopk Ing. andrej zaťko. výbor, ktorý je
koordinačným, výkonným a iniciatívnym orgánom
komory pre oblasť ekonomiky a hospodárskej
politiky, si stanovil priority svojej činnosti, ktorým
venoval na svojich zasadnutiach osobitnú pozornosť.
v roku 2018 výbor zasadal päťkrát.

6. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
27. septembra 2018
1. príprava podkladov na rokovanie predstavenstva
sopk 11. októbra 2018 (Trh práce v sr a jeho ďalšie
perspektívy; pravdepodobne aj diskusia k téme
vzdelávanie, pracovné právo a k ďalším súvisiacim
otázkam)
2. Informácia o príprave seminára na tému
„Hrozby vývoja svetového obchodu z pohľadu
Európskej únie“ (za účasti zástupcov WTo,
oECD a Eú)
3. aktuálne otázky slovenskej ekonomiky
4. Diskusia k téme kryptomeny
5. rôzne
a) oneskorené platby v obchodných transakciách
v reťazci subdodávateľov

na jednotlivých zasadaniach boli prerokované
a pripravené na rokovanie predstavenstva sopk
tieto materiály:
3. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
11. januára 2018 v Bratislave
1. návrh plánu činnosti Ekonomického výboru sopk
na rok 2018
(konkretizácia nosných tém v pôsobnosti sopk)
2. predbežné informácie z ekonomického prieskumu
sopk 2017 – 2018
3. problémy zamestnávania na slovensku v roku 2017
4. podnikateľské prostredie v roku 2018
5. plán legislatívnych úloh vlády na rok 2018
6. stručné zhodnotenie schváleného rozpočtu
verejných financií
7. rôzne

7. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
13. decembra 2018
1. Informácia o rozpočte verejných financií na roky
2019 – 2021
2. Informácia o vývoji podnikateľského prostredia na
slovensku v roku 2018
3. predbežné informácie z ekonomického prieskumu
sopk 2018 – 2019
4. námety na zlepšenie podnikateľského prostredia
(Iniciatíva Ministerstva hospodárstva sr)
5. Diskusia k téme kryptomeny
6. rôzne

4. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
5. apríla 2018
1. príprava podkladov na rokovanie zhromaždenia
delegátov sopk v apríli 2018 (komuniké)
2. príprava podkladov na rokovanie predstavenstva
sopk (jún 2018)
3. Informácia o materiáloch Ministerstva
hospodárstva sr
a) podnikateľské prostredie na slovensku
b) opatrenia na zlepšenie podnikateľského
prostredia – 2. protibyrokratický balíček
(z Medzirezortnej pracovnej skupiny na
najvyššej úrovni pre Doing Business)
4. Informácia o materiáli strany sas – agenda 2020
5. rôzne

Ekonomický výbor sopk priebežne pripomienkoval
koncepčné materiály a návrhy legislatívnych
noriem, ktoré boli poslané komore v rámci
pripomienkového konania, a pravidelne štvrťročne
bol zapojený do hodnotenia vývoja ekonomiky
slovenska pre Ifo Institute Mníchov, ktorý
komore posiela svetový ekonomický prehľad –
výsledky hodnotenia úrovne európskej a svetovej
ekonomiky.
predseda Ekonomického výboru sopk
Ing. Ladislav vaškovič, Csc. a tajomníčka výboru
Ing. Darina knapiková zabezpečili realizáciu
a vyhodnotenie ekonomického prieskumu sopk 2018
– 2019, ktorého závery sú uvedené v úvodnej časti
výročnej správy.

5. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
12. júna 2018
1. príprava podkladov na rokovanie predstavenstva
sopk 28. júna 2018 (odborné vzdelávanie)
2. Informácia o seminári o Európskej únii

36

slovenská obchodná a priemyselná komora

Zahraničnoobchodný výbor SOPK

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

jeho predsedom je naďalej Ing. július kostolný,
podpredseda sopk a predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Martimex – Holding, Martin.
v roku 2018 výbor nezasadal.

3. poskytoval súčinnosť ministerstvu školstva pri
určovaní sústavy študijných odborov odborného
vzdelávania a prípravy a obsahu odborného
vzdelávania a prípravy.

Výbor SOPK pre priemyselnú politiku

4. spolupracoval s ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny sr pri tvorbe analýz a prognóz vývoja
na trhu práce.

poslaním výboru sopk pre priemyselnú politiku je
najmä efektívne pôsobiť v prospech aktivít malých
a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej
výroby.

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

v roku 2018 sa aktivity výboru v spolupráci so
zväzom priemyslu sr a ďalšími príslušnými
inštitúciami obmedzili najmä na posudzovanie
navrhovaných právnych noriem, ktoré majú vplyv
na podnikateľské prostredie.

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

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

7. podieľal sa na tvorbe profilov absolventov odborného
vzdelávania a prípravy a požadovaných vedomostí,
zručností, schopností a pracovných návykov.

Výbor SOPK pre regionálny rozvoj

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

v roku 2018 sa pod vedením jeho predsedu
doplnilo personálne obsadenie výboru o zástupcov
jednotlivých regionálnych komôr sopk. výbor
sledoval proces vypisovania výziev v operačných
programoch výskum a inovácie. podieľal sa aj na
pripomienkovom konaní k vyhodnoteniu pokroku
pri plnení partnerskej dohody.

9. podieľal sa na posudzovaní obsahu učebníc
a učebných textov.
10. zabezpečoval odborníka z praxe na účel
kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných
predmetov a majstrov odbornej výchovy.

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

11. zabezpečoval prípravu inštruktorov a vydával
potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora.
12. Delegoval skúšajúceho zástupcu do skúšobnej
komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej
maturitnej komisie pre odbornú zložku
maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre
absolventskú skúšku.

Výbor SOPK pre vzdelávanie

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

v roku 2018 výbor:
1. prerokovával s ministerstvom školstva štátne
vzdelávacie programy a vzorové školské vzdelávacie
programy pre systém duálneho vzdelávania
pre odborné vzdelávanie v rozsahu vecnej
pôsobnosti k skupinám odborov vzdelávania.

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

23. rozhodoval o nominovaní zástupcov sopk
do rady školy pri soš s odbornou spôsobilosťou
v príslušnom alebo príbuznom odbore
vzdelávania.

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

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

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

26. vyjadroval sa k zaradeniu alebo vyradeniu odboru
štúdia, ktorý vyučuje stredná odborná škola.
27. zabezpečoval propagáciu systému duálneho
vzdelávania v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti.

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

28. spolupracoval so štátnym inštitútom odborného
vzdelávania (šIov) pri plnení úloh národného
projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality odborného vzdelávania
a prípravy.

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

výbor ďalej aktívne pokračoval v koordinácii
odborného vzdelávania a prípravy pri plnení úloh
vyplývajúcich zo zákona v študijných odboroch, kde
má sopk gesciu. pripomienkoval návrhy zákona
o odbornom školstve, ako aj vyhlášku o vecnej
pôsobnosti.

22. vyjadroval sa k obsahu záverečnej skúšky,
odbornej zložky maturitnej skúšky
a absolventskej skúšky.

v roku 2018 bolo podpísané Memorandum
o porozumení v oblasti odborného vzdelávania
medzi sopk a asociáciou priemyselných zväzov.

na plnenie úloh dostala sopk v roku 2018 dotáciu
z ministerstva školstva.

Tabuľka č. 7

výBory sopk v roku 2018
Výbor

Predseda

Tajomník

Ekonomický výbor

Ing. Ladislav vaškovič, Csc.

Ing. Darina knapiková

zahraničnoobchodný výbor

Ing. július kostolný

Ing. jozef rajtar

výbor pre priemyselnú politiku

Ing. vladimír slezák

Ing. juraj paľa

výbor pre regionálny rozvoj

Ing. Miloslav karaffa

Ing. Helena virčíková

výbor pre vzdelávanie

Ing. adrián Ďurček

Ing. viliam Gonda
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ÚČASŤ SOPK
V MEDZINÁRODNÝCH
ŠTRUKTÚRACH

cezhraničnej obchodnej a výrobnej spolupráce.
všetky dostupné informácie možno nájsť na web
strane www.een.sk.

VNÚTORNÝ TRH
EURóPSKEJ ÚNIE

v roku 2018 sa predseda národného výboru
Medzinárodnej obchodnej komory slovenskej
republiky (nv Mok sr) a zároveň predseda svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory (ICC WCF) zúčastňoval na zasadaniach
výkonného výboru a Generálnej rady svetovej
komorovej federácie, kde boli okrem otázok
súvisiacich s činnosťou svetovej komorovej federácie
(plán aktivít, rozpočet, príprava 11. svetového
komorového kongresu v riu de janeiro, voľby
do orgánov Medzinárodnej obchodnej komory
a postavenie komôr a svetovej komorovej federácie
v rámci Medzinárodnej obchodnej komory)
diskutované aktuálne svetové témy, ako napríklad
globálna mobilita.

AKTIVITY V RÁMCI MEDZINÁRODNEJ
OBCHODNEJ KOMORY (PARÍŽ)

veľké očakávania prináša zatiaľ nejasná forma
Brexitu v marci 2019. prioritou Európskej komisie
je aj naďalej hľadanie zodpovedajúcich riešení
v procese prechodu Európskej únie na obdobie po
odchode veľkej Británie z Európskej únie. Ekonomika
únie je v dobrej kondícii s miernym rastom, no
v mnohých členských krajinách je problémom
vysoká nezamestnanosť mladej generácie.
Interaktívna tvorba politiky Európskej únie patrí
tiež medzi priority Európskej komisie, ktorej cieľom
je väčšie zapojenie malých a stredných podnikov
do procesu tvorby legislatívy Európskej únie.
podnikatelia môžu využiť rôzne nástroje Európskej
komisie pri hľadaní riešenia problémov spojených
s nesprávnou aplikáciou pravidiel vnútorného trhu
zo strany orgánov verejnej správy (voľný pohyb
tovaru, služieb a vysielanie a zamestnávanie
pracovníkov v zahraničí). najmä problematika
vysielania pracovníkov do iných členských krajín
a plnenie s tým spojených mzdových a iných
podmienok je často jablkom sváru medzi západnými
a východnými členskými krajinami Európskej únie.

Dňa 7. júna 2018 sa uskutočnilo zasadnutie rady
národného výboru Mok sr (23 členov), kde boli
schválené správy o činnosti a hospodárení za rok
2017, plán činnosti a rozpočet na rok 2018. súčasťou
zasadnutia bol aj pracovný obed so štátnym
tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny sr Branislavom ondrušom.
Dňa 29. novembra 2018 sa v spolupráci s národným
výborom Mok sr uskutočnila konferencia „riziká
vývoja svetového obchodu“ za účasti námestníka
generálneho riaditeľa svetovej obchodnej organizácie
(WTo) karla Braunera. Témami konferencie boli
globálna ekonomika, vzťahy medzi krajinami, zmeny,
ktoré sa dotýkajú predmetu či metód obchodovania.

podnikatelia môžu tiež pripomienkovať konkrétnu
legislatívu (odstraňovanie administratívnych
prekážok, dane, značenie výrobkov, oblasť dodávok
potravinárskych výrobkov nerovnakej kvality a iné).

Podrobnejšie informácie o tomto i ďalších seminároch
a konferenciách, ktoré SOPK v roku 2018 zorganizovala,
sú uvedné v časti Domáce semináre.

Európska komisia tiež očakáva spätnú väzbu od
malých a stredných podnikateľov s uvedením
konkrétnych problémov s podnikaním na vnútornom
trhu Európskej únie.

AKTIVITY V RÁMCI EUROCHAMBRES
(BRUSEL)

slovenská obchodná a priemyselná komora v rámci
svojej činnosti aktívne podporuje podnikanie
slovenských firiem ako partner európskeho projektu
Enterprise Europe network (EEn), ktorého piata
etapa sa realizovala v rokoch 2017 – 2018. Informuje
podnikateľov o sieti partnerov, ktorí sú začlenení do
projektu, a o možnostiach ich využitia pri hľadaní

slovenská obchodná a priemyselná komora sa
aj v roku 2018 podieľala na činnosti Európskeho
združenia obchodných komôr Eurochambres so
sídlom v Bruseli. prostredníctvom svojho predsedu
petra Mihóka, ktorý je členom predstavenstva tejto
organizácie, a generálneho tajomníka Martina Hrivíka
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slovenská obchodná a priemyselná komora sa
podieľala na realizácii Európskeho ekonomického
prieskumu 2018, ktorý sa zameriaval na získanie
prehľadu o ekonomickom prostredí v členských
štátoch Európskej únie. na získanie relevantných
informácií o podnikateľskom prostredí na slovensku
kontaktovala členov komory formou dotazníka
a využila aj dostupné štatistické údaje. prieskum
prispel k získaniu prehľadu o ekonomickom vývoji
v jednotlivých členských krajinách, a to tak na
národnej, ako aj na európskej úrovni.

zastupovala záujmy slovenskej podnikateľskej
verejnosti na jej zasadnutiach. vyjadrovala sa
k predloženým materiálom, predkladala návrhy
a stanoviská k prerokovávanej problematike.
slovenská obchodná a priemyselná komora každý
rok bilancuje svoju činnosť počas roka 2018
prostredníctvom výročnej správy, ktorá poukazuje na
spoluprácu sopk ako jedného z dlhoročných členov
Eurochambres. po konzultáciách s partnerskými
komorami v krajinách v4 sa sopk podieľala na
príprave návrhu na zlepšenie jej činnosti v ďalšom
volebnom období.
slovenská obchodná a priemyselná komora
pripravovala správy k viacerým návrhom a akčným
plánom podporujúce podnikateľské prostredie
v Európskej únii. svoj postoj vyjadrila k súčasnej
hospodárskej situácii v Európskej únii, k Brexitu,
k regulovaniu vysokých cien energií, ku konkurenčnej
nevýhode priemyselných odvetví v Európskej únii
na globálnom trhu, k znižovaniu administratívnej
záťaže, k podpore pracovného trhu a vysielaniu
pracovníkov, ako aj k zjednodušeniu pracovnej
mobility v Európskej únii. spolupracovala aj pri
aktualizácii rôznych štatistických údajov.

SPOLUPRÁCA
SO ZAHRANIČNÝMI
OBCHODNÝMI
A PRIEMYSELNÝMI
KOMORAMI
slovenská obchodná a priemyselná komora má,
v záujme rozširovania vzájomných bilaterálnych
obchodných vzťahov so zahraničím, uzavretých
20 dohôd o zriadení spoločných výborov na
národnej úrovni a ďalších 177 dohôd, ktoré majú
uzatvorené regionálne komory sopk s regionálnymi
komorami v zahraničí.

Iniciatíva „small Business act“ sa osvedčila ako nástroj
politiky na podporu malých a stredných podnikov
(Msp) na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej
úrovni na zlepšenie podnikateľského prostredia
a na podporu ich rastu.

úrad a jednotlivé regionálne komory sopk
evidovali na konci roka 2018 celkom 318
uzatvorených dohôd o spolupráci so zahraničnými
obchodnými a priemyselnými komorami.

sopk na základe konzultačného dokumentu prispela
k novým návrhom a opatreniam s cieľom vytvoriť
silnú európsku politiku na podporu malých
a stredných podnikov (Msp) a podnikateľov
v období rokov 2014 – 2020.

v roku 2018 boli na úrovni úradu sopk podpísané
nasledovné dohody:

v záujme posilnenia komorového systému
v Európskej únii sa každoročne vypracovávajú
štatistické údaje, ktoré poskytujú reálny pohľad
na vplyv komôr na podnikateľskú sféru vo vzťahu
k nasledovným oblastiam:

Dohoda o spolupráci medzi sopk a Gréckou
federáciou podnikateľov sEv
l Memorandum o spolupráci s Európskou
investičnou bankou
l Dohoda o spolupráci medzi sopk a CoMCE Mexiko
(Mexická obchodná rada pre zahraničný obchod,
investície a technológie)
l Dohoda o spolupráci medzi sopk a Maurícijskou
obchodnou a priemyselnou komorou
l

prístup k financiám,
zakladanie podnikov,
l výskum, vývoj, inovácie,
l vzdelávanie a odborná príprava,
l energetická účinnosť,
l internacionalizácia.
l
l

najlepšia spolupráca v rámci krajín Európskej únie je
už tradične s obchodnými a priemyselnými komorami
z krajín v4 a rakúska. rozvíja sa spolupráca aj
s obchodnými komorami v Taliansku a vo Francúzsku.

sopk zosumarizovala údaje tohto výskumu
v jednotlivých oblastiach v rámci slovenska.
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v roku 2018 boli na úrovni regionálnych komôr
sopk podpísané nasledovné dohody:

útvar medzinárodnej spolupráce sopk
najintenzívnejšie spolupracoval s obchodnou
a priemyselnou komorou ruskej federácie.
spolupráca vyvrcholila návštevou jej predsedu
sergeja katyrina a podpredsedu vladimira
padalka v Bratislave v apríli 2018. útvar pravidelne
spolupracuje so srbskou obchodnou a priemyselnou
komorou na projekte smart Factory Hub v rámci
finančného nástroja Dunajský nadnárodný
program Európskej teritoriálnej spolupráce, tzv.
Interregu. Treťou komorou, ktorú treba v rámci
spolupráce spomenúť, je komora pre medzinárodný
obchod Hodvábnej cesty – silk road Chamber of
International Commerce. spolupráca vyvrcholila
účasťou predsedu slovensko-čínskej podnikateľskej
rady sopk Ing. pavla antaliča a ďalších členov rady
na medzinárodnom stretnutí Hodvábnej cesty
usporiadanom spomenutou komorou v októbri
2018.

BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
l Memorandum o spolupráci v4C4, ktorého
cieľom je spoločný postup komôr pri obhajovaní
záujmov podnikateľov signatárskych krajín v rámci
Európskej únie
l Memorandum o spolupráci s obchodnou
a priemyselnou komorou Minsk
l Memorandum o spolupráci s obchodnou
a priemyselnou komorou Burgas
najintenzívnejšia spolupráca vroku 2018 bola
s Budapeštianskou obchodnou a priemyselnou
komorou.
košICká rEGIonáLna koMora sopk
l Memorandum o spolupráci a rozvoji priateľského
partnerstva s obchodnou komorou Changeng,
Foshan (čľr)
najintenzívnejšia je spolupráca s obchodnými
komorami v Maďarsku, poľsku a na ukrajine.

so zahraničnými obchodnými a priemyselnými
komorami spolupracujú aj regionálne komory sopk,
pričom najviac spoločných aktivít realizujú
s komorami, ktoré sú im regionálne blízke.
s mnohými zahraničnými obchodnými komorami
je spolupráca podporená zmluvami, ale
aj bez nich regionálne komory sopk rozvíjajú
intenzívne kontakty s partnerskými komorami
v zahraničí.

nITrIanska rEGIonáLna koMora sopk
l Memorandum o spolupráci medzi kirovohradskou
obchodnou a priemyselnou komorou
a nitrianskou regionálnou komorou sopk
najintenzívnejšia spolupráca bola s komorami:
osijek (Chorvátsko), peštianska komora (Maďarsko),

Tabuľka č. 8

DoHoDy s parTnErskýMI oBCHoDnýMI koMoraMI v zaHranIčí
Štruktúra
SOPK

Počet uzatvorených
dohôd v roku 2018

Celkový počet
dohôd

úrad sopk

4

119

Banská Bystrica

0

20

Bratislava

3

31

košice

1

22

nitra

1

28

prešov

1

4

Trenčín

0

17

Trnava

0

11

žilina

1

66

Spolu

11

318
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o meste Qingdao, sopk má k dispozícii príslušnú
zmluvu o založení a financovaní kancelárie, kde
väčšiu časť nákladov vrátane platby za ubytovanie
pracovníkov zo slovenskej strany by znášal zmluvný
partner a iba mzdy týchto pracovníkov by hradila
slovenská strana. zo strany sopk nedošlo k dohode
o úhradách posledných spomenutých nákladov, a tak
otázka otvorenia kancelárie v číne zostala otvorená
na riešenie v roku 2019.

užhorod (ukrajina) a s viacerými komorami
v nemecku a vo Francúzsku.
žILInská + prEšovská rEGIonáLna koMora
sopk + slovensko-poľská obchodná komora
l Memorandum „obnovme spoločne rozvoj poľskoslovenských Tatier“ s poľskými regionálnymi
obchodnými komorami

INÉ FORMY SPOLUPRÁCE

SPOLOČNÉ OBCHODNÉ
A PRIEMYSELNÉ KOMORY
POD GESCIOU SOPK

Hongkong
Čínsky nový rok
na základe požiadavky vládnej agentúry Hong
kong Economic and Trade office v Berlíne sopk
zorganizovala 6. marca 2018 v Bratislave už po
jedenásty raz recepciu pri príležitosti lunárneho
čínskeho nového roka. pozvanie prijalo
a zúčastnilo sa vyše 130 zástupcov zo strany
štátnych orgánov, bankovej a podnikateľskej sféry,
ako aj mimovládnych organizácií. pre sopk ide
o udalosť, ktorá jej pomáha udržiavať si prestíž
pred domácim publikom.

l

l

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

Činnosť Slovensko-maďarskej obchodnej
a priemyselnej komory (SMOPK) v roku 2018
l

l

Čína
účasť pracovníka sopk a zástupcu člena slovenskočínskej podnikateľskej rady sopk na seminári
„Seminar on Business Association Management
for Developing Countries“ v Pekingu v Číne
8. – 28. júna 2018.
účasť ponúklo a zabezpečilo Ekonomicko-obchodné
oddelenie veľvyslanectva čľr v Bratislave. Hlavným
organizátorom seminára bola academy for
International Business officials (aIBo, známa aj ako
Training Center of the Ministry of Commerce). aIBo
je jediná vzdelávacia inštitúcia priamo podriadená
Ministerstvu obchodu (MoFCoM) čľr.

l

l
l
l

l

l

v roku 2018 slovenská obchodná a priemyselná
komora vyvinula úsilie na založenie spoločnej
kancelárie (Liaison office) sopk a príslušnej
čínskej organizácie vo vybranom meste na základe
odporúčania veľvyslanca sr v pekingu. Do úvahy
prichádzala kancelária v meste šen-čen (shenzhen)
s účasťou CCpIT a kancelária v meste Gingdao s
účasťou Belt & road Collaborative Innovation Center
(BrCIC). Táto iniciatíva plne zapadá do koncepcie
založenia tzv. slovenského domu v niektorej čínskej
provincii. z hľadiska podmienok bolo rozhodnuté

l

l

Marec / Dunajská streda – zasadnutie
predsedníctva sMopk
Marec / Dunajská streda – riadne valné
zhromaždenie sMopk
Marec / praha, česká republika – konzultácia so
zástupcami Hospodárskej komory českej republiky
Marec / Bratislava – účasť na veľtrhu ConECo
Marec / nitra – účasť na veľtrhu agrokomplex
jún / Bratislava – prednáška na Ekonomickom fóre
krajín v4
jún / Bratislava – účasť na slovensko-maďarskom
obchodnom fóre počas maďarského kultúrneho
týždňa v Bratislave. organizátori: veľvyslanectvo
Maďarska v Bratislave, sMopk
september / Budapešť, Maďarsko – podnikateľské
prostredie na slovensku. organizátori konferencie:
Mopk, sMopk
október / Bratislava – účasť na slovenskej
kooperačnej burze 2018
november / Dunajská streda – Formy podpory
malých a stredných podnikateľov na slovensku.
organizátori konferencie: oTp Banka slovensko,
a.s., veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave, sMopk

slovensko-maďarská obchodná a priemyselná
komora priebežne spolupracuje so slovenskými
a maďarskými firmami v rámci cezhraničnej
spolupráce. vyhľadáva a podporuje vzájomné

42

slovenská obchodná a priemyselná komora

obchodné a investičné partnerstvá a podporuje účasť
na veľtrhoch a výstavách podľa potrieb a požiadaviek
firiem.

l

Činnosť Slovensko-poľskej obchodnej komory
(SPOK) v roku 2018

l

slovensko-poľská obchodná komora (spok) ako
bilaterálna komora pri žilinskej regionálnej komore
sopk už viac ako 20 rokov pomáha podnikateľom,
firmám, živnostníkom rozšíriť obchodné aktivity,
ponuku služieb či tovarov aj na územie poľskej
republiky. predovšetkým formou vyhľadávania
kontaktov, realizáciou seminárov, workshopov,
stretnutí s predstaviteľmi veľvyslanectiev a pod.
od roku 2016 udeľuje „ocenenie za rozvoj slovenskopoľskej ekonomickej spolupráce“.

l

n

n

n

n

n
n

n
n

l

l

september / spišská nová ves – participácia na
XvII. slovensko-poľskom hospodárskom fóre
október / žilina – konferencia „Dni mora“ (logistika
slovenských hospodárskych subjektov a poľských
prístavov na Balte)
október / katovice, poľsko – účasť na vII.
Európskom kongrese malých a stredných
podnikateľov
november / žilina – seminár „ako úspešne
vstúpiť na poľský trh“, pracovno-právne predpisy,
zakladanie spoločností, daňový systém
november / Wieliczka, poľsko – aktívna účasť na
XXIII. zasadnutí slovensko-poľskej medzivládnej
komisie pre cezhraničnú spoluprácu

Priebežne:
l Dokončenie projektu mediálnej spolupráce
s veľvyslanectvom poľskej republiky v sr
l pokračovanie v sledovaní a vyhodnocovaní
slovenských firiem úspešných na poľskom trhu
(ocenenie spok) + spopularizovanie aktuálnych
výsledkov už ocenených firiem
l pravidelné mesačné pracovné biznis stretnutia so
slovenskými záujemcami o podnikanie v poľskej
republike, spok žilina – varšava
l spolupráca s inštitúciami a firmami
v poľsku, udržiavanie stabilných kontaktov,
pomoc pri nástupe novej obchodnej diplomatky
vo varšave
l koordinácia aktivít pri lobingu diaľnice D3, r3, r4
medzi slovenskom a poľskom, to isté platí aj pre
železničné spojenie
l aktualizácia katalógu spok a www stránky spok,
„živé aktuality“
l poskytovanie kontaktných adries, poradenstvo
a konzultácie, vybavovanie dopytov firiem
l organizácia účasti na veľtrhoch a výstavách podľa
požiadaviek podnikateľov
l ochrana a podpora záujmov členov
l príprava a realizácia projektov pre cezhraničnú
spoluprácu v rámci projektov Európskej únie
a iných
l aktívna spolupráca s poľsko-slovenskou
obchodnou komorou v krakove
l aktívna spolupráca s česko-poľskou obchodnou
komorou v ostrave
l účasť na bilaterálnych a medzinárodných
hospodárskych fórach, konferenciách, rokovaniach,
stretnutiach, atď.

slovensko-poľská obchodná komora bola založená
na základe záujmov a požiadavky podnikateľských
subjektov v roku 1996 v žiline
Má celoslovenskú pôsobnosť, to znamená, že
členom sa môže stať firma so sídlom kdekoľvek
na území slovenskej republiky
svoju činnosť vykonáva pre podnikateľské subjekty
zo slovenskej republiky a poľskej republiky
poskytuje kontaktné adresy, poradenstvo
a konzultácie
organizuje obchodné misie
organizuje účasť na vybraných veľtrhoch
a výstavách v poľsku
Chráni a podporuje záujmy svojich členov
zastupuje obchodnú a priemyselnú komunitu
slovenskej republiky v slovensko-poľskej
medzivládnej komisii pre cezhraničnú spoluprácu

Aktivity:
január až jún 2018 / realizácia projektu v4
s univerzitou Dąbrowa Górnicza
„Internationalization of v4 start-ups“, sr, poľsko,
čr, Maďarsko
l Marec / krakov, poľsko – koordinácia aktivít
slovenských subjektov pre veľtrh krakDEnT
l apríl / Bielsko-Biala, poľsko – prezentácia
členov na stavebnom a inštalačnom veľtrhu,
stánok spok
l jún / ostrava, čr – stretnutie podnikateľov
českej, poľskej a slovenskej republiky, ostrava,
(v spolupráci s česko-poľskou obchodnou
komorou)
l september / Bielsko-Biala, poľsko – prezentácia
členov na veľtrhu Targi Budownictwa, vybavenie
interiérov, stánok spok
l

43

Výročná spráVa sopK 2018

ZMIEŠANÉ
HOSPODÁRSKE VÝBORY /
PODNIKATEĽSKÉ RADY SOPK

jún 2018
n účasť zástupcov sopk – slovensko-čínskej
podnikateľskej rady (Mgr. Igor paulíček
a Dr. radovan antalič) na seminári v číne
(peking): 2018 seminar on Business association
Management for Develping Countries
júl 2018
n účasť na stretnutí predsedov vlád vo formáte 16+1
v sofii
n stretnutie s veľvyslancom čľr – H.E. Lin Lin
a recepcia
september 2018
n šanghaj CCpIT – prerokovanie možnosti spolupráce
október 2018
n prijatie delegácie mesta kanton vedenej jeho
viceprimátorom s cieľom hľadania možných oblastí
spolupráce
n účasť na zasadnutí komory pre medzinárodný
obchod Hodvábnej cesty (silk road Chamber
of International Commerce), zhangjiajie City,
Hunan province, čína
november 2018
n stretnutie, rokovanie s 8-člennou delegáciou
z mesta Chengdu (16 miliónov obyvateľov),
provincia sichuan, na čele s viceprimátorom
yang Min o možnostiach spolupráce v oblasti
vedy, techniky, smart cities, cestovného ruchu,
výmeny študentov. Taktiež prerokovanie
možností spolupráce v priemyselnom parku, čisté
technológie, zelené energie, možnosť otvorenia
slovenského domu

s partnerskými obchodnými komorami v krajinách
Európskej únie má sopk vytvorené tri hospodárske
výbory:
n
n
n

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

s partnerskými obchodnými komorami z krajín
mimo Európskej únie má sopk vytvorených jedenásť
bilaterálnych podnikateľských rád / hospodárskych
výborov:
slovensko-čínska podnikateľská rada (sčpr) sopk
l predseda: Ing. pavol anTaLIč, MBa
Bola ustanovená v roku 2013. Ide o najaktívnejší
orgán sopk tohto druhu z hľadiska formálnych
i neformálnych kontaktov s čínskymi
náprotivkami na úrovni národnej a tiež provinčnej
na čínskej strane.
n

okrem členských zasadnutí podnikateľskej rady sa
uskutočnili nasledovné akcie:
január 2018
n prijatie delegácie CCpIT z Guangzhou
za účelom propagácie tamojšieho veľtrhu
zameraného na dovoz na trhy provincie,
Bratislava
n Guangzhou, shenzhen – CCpIT, prerokovanie
možnej spolupráce a vytvorenie slovenského
domu
február 2018
n čínsky nový rok, stretnutie s veľvyslancom
čľr – H.E. Lin Lin
n stretnutie so zástupcami Bank of China (praha),
Bratislava
apríl 2018
n peking, zasadnutie WHo a komory pre
medzinárodný obchod Hodvábnej cesty
(silk road Chamber of International Commerce);
Guangzhou – CCpIT
n peking – rokovania o možnosti spolupráce
v oblasti elektromobility
n organizácia slovensko-čínskeho obchodného
fóra v Bratislave. spolupráca sopk, Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
a čínskej organizácie Council for promoting
south-south Cooperation (CpssC)

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

n

l

slovensko-kubánska podnikateľská rada sopk
l predseda: Ing. Martin pašTIka
v roku 2016 bola ustanovená na základe
požiadavky 10 zakladajúcich členov. rada má zatiaľ
iba slovenskú sekciu. sopk iniciovala recipročný
krok na strane kubánskej obchodnej a priemyselnej
komory. zatiaľ bez výsledku.
n

slovensko-ukrajinská podnikateľská rada sopk
l predseda: Ing. Marián CHoMa
jej ostatné zasadnutie sa uskutočnilo
v Bratislave v rámci slovensko-ukrajinského
obchodného fóra v júni 2011; v roku 2018
nevykazovala aktivitu.
n
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slovensko-turecký hospodársky výbor sopk
predseda: Ing. vladimír soTák
v roku 2018 nevykazoval aktivitu.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

slovensko-taiwanský hospodársky výbor sopk
predseda: Ing. vladimír kEsTLEr;
výbor bol zo strany sopk suspendovaný z dôvodu
postoja taiwanských investorov v sr.

v roku 2018 bola práca s členskou základňou
zameraná na poskytovanie služieb, organizovanie
podujatí, riešenie individuálnych potrieb
a požiadaviek členov. slovenská obchodná
a priemyselná komora organizovala pre členov
obchodné misie, odborné semináre, konferencie
a školenia na celoslovenskej a regionálnej úrovni.
o plánovaných akciách bola členská základňa
pravidelne informovaná elektronickou poštou,
prostredníctvom webovej stránky sopk
(www.sopk.sk) a komorového mesačníka
obchod priemysel Hospodárstvo.

n

l

n

l

slovensko-indický hospodársky výbor sopk
predseda: Igor junas
v roku 2018 nezasadal.

n

l

n
l

slovensko-srbský hospodársky výbor sopk
t. č. bez predsedu

slovensko-iránsky hospodársky výbor
t. č. bez predsedu
záujem aktivovať výbor nenašiel dostatočnú
odozvu, navyše v roku 2018 administratíva usa
znovu zaviedla sankcie proti Iránu, preto sú obavy
obchodovať s touto krajinou.

n

práca pre malé a stredné podniky bola orientovaná
na sprostredkovanie obchodnej spolupráce
so zahraničím a na služby v oblasti vzdelávania.
aktívna bola spolupráca v oblasti stredného
odborného vzdelávania a v zavádzaní duálneho
systému vzdelávania. členské firmy boli aj
v roku 2018 zapájané do projektov a do
predkladania pripomienok k navrhovaným
legislatívnym zmenám.

l

slovensko-kórejský hospodársky výbor sopk
l predseda: Ing. jozef FEDErIč
je založený iba na slovenskej strane pod gesciou
žilinskej regionálnej komory sopk.
n

s cieľom rozšíriť členskú základňu sa oslovovali firmy
v regiónoch s ponukou služieb a členstva v sopk.
regionálne komory sopk organizovali komorové
dni a klubové stretnutia so zástupcami politického
a hospodárskeho života. prostredníctvom dotazníkov

slovensko-kazašský hospodársky výbor sopk
t. č. bez predsedu
v roku 2018 nezasadal.

n

l

Tabuľka č. 9

počET čLEnov sopk v roku 2018
Príslušná
štruktúra SOPK

Počet
členov

Z toho platforma
Mladý podnikateľ

úrad sopk

26

0

Banská Bystrica

91

2

Bratislava

147

3

košice

76

3

nitra

89

0

prešov

98

1

Trenčín

108

1

Trnava

83

0

žilina

183

2

Spolu

901

12
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sopk) a v ružomberku (patrí pod pôsobnosť
žilinskej regionálnej komory sopk). Tretia regionálna
kancelária v poprade, ktorá patrila pod pôsobnosť
prešovskej regionálnej komory sopk, bola zrušená
k 30. aprílu 2018.

regionálne komory sopk získavali od podnikateľov
informácie potrebné na zlepšenie podnikateľského
prostredia. pri osobných návštevách vo firmách sa
propagovala služba člen členovi za účelom zvýšenia
počtu členských subjektov, ktoré môžu ponúkať
svoje služby a tovary členom sopk za výhodnejších
podmienok.

vo všetkých regionálnych komorách sopk sa
tradične, tak ako každý rok, vo februári a marci
uskutočnili zhromaždenia delegátov alebo valné
zhromaždenia členov, na ktorých boli schválené
hlavné komorové dokumenty – výročné správy
a správy o plnení rozpočtu v roku 2017 a plány
aktivít a návrhy rozpočtu na rok 2018. na každom
zhromaždení sa okrem iného diskutovalo
o aktuálnych ekonomických otázkach a problémoch
v konkrétnych podmienkach daného regiónu.

PLATFORMY V SOPK
Platforma mladých podnikateľov
platforma mladých podnikateľov podporuje skupinu
mladých podnikateľov do 30 rokov veku a vytvára
priestor na ich združovanie a vzájomnú spoluprácu.
v roku 2018 mala platforma mladých podnikateľov
spolu 12 členov.

BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
predstavenstvo Banskobystrickej regionálnej komory
sopk, ktoré k 31. decembru 2018 má 16 členov,
sa v roku 2018 zišlo päťkrát. valné zhromaždenie
Banskobystrickej regionálnej komory sopk sa konalo
1. marca 2018 v robotníckom dome v Banskej
Bystrici. v rámci jeho verejnej časti sa uskutočnilo
odovzdávanie ocenenia 1. ročníka súťaže za
environmentálne správanie sa firiem „zelený Merkúr“,
ktorú zorganizovala Banskobystrická regionálna
komora sopk v spolupráci so slovenskou agentúrou
životného prostredia (sažp). súťaž bola zameraná
najmä na prístupy vo výrobe a na technológie
podporujúce princípy obehového hospodárstva.
na prvých troch miestach sa umiestnili spoločnosti
aGro Cs slovakia, a.s., veľké Dravce, slovenské
magnezitové závody, akciová spoločnosť, jelšava
a BroTHEr InDusTrIEs (sLovakIa).

Platforma „Žena v podnikaní“
platforma „žena v podnikaní“ je zameraná
na poskytovanie informácií súvisiacich
s podnikaním najmä začínajúcim, ale aj
pokročilým podnikateľkám.
nemenej dôležitým cieľom aktivít platformy je
networking medzi podnikateľkami a klubová
činnosť. členky pozýva spolu s ostatnými členmi
sopk aj na všetky pripravované vzdelávacie aktivity.
v priebehu roku 2018 sa pokračovalo v spolupráci
so slovak Business agency a ďalšími organizáciami
a subjektmi, ktoré svojou činnosťou aktívne
podporujú podnikanie žien.

v roku 2018 sa regionálna komora okrem svojho
hlavného poslania, ako je pravidelný kontakt
s podnikateľskými subjektmi, udržanie si existujúcej
členskej základne a získavanie nových členov,
certifikačná agenda, aktivity súvisiace
so stredným odborným vzdelávaním a prípravou
atď., zamerala na realizáciu schválených projektov
a vypracovanie nových projektov a žiadostí
o nenávratný finančný príspevok. v rámci projektu
Innoservice sa partnerom v rámci projektu podarilo
vyvinúť novú unikátnu online službu s názvom
Cezhraničné portfólio inovačných služieb, ktorá
bude slúžiť pre slovenské, ako aj maďarské firmy.
prostredníctvom novej webovej aplikácie budú mať
firmy k dispozícii 24 hodín denne na jednom mieste
informácie o výskumno-vývojovej infraštruktúre

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

REGIONÁLNE ŠTRUKTÚRY
SOPK
k 31. decembru 2018 vyvíjalo činnosť 8 regionálnych
komôr sopk a 2 kancelárie – v Lučenci (patrí pod
pôsobnosť Banskobystrickej regionálnej komory
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poradenské služby boli poskytnuté konkrétnym
klientom na základe ich dopytov, pričom najviac
dopytovanými oblasťami boli: pracovnoprávne
poradenstvo • obchodnoprávne poradenstvo
• daňové právo.

a službách v regióne juhovýchodného slovenska
a severovýchodného Maďarska.
z aktivít regionálnej komory na podporu zahraničných
obchodných aktivít firiem treba spomenúť prijatie
dvoch obchodných misií z ruskej federácie, a to zo
saratovskej oblasti a z Tatárskej republiky.

regionálna komora úpešne vydala už XI. ročník
regionálneho mesačníka prešporský podnikateľ
o dianí v Bratislavskej regionálnej komore sopk
a udalostiach v podnikateľskom prostredí
v Bratislavskom samosprávnom kraji
a o pripravovaných a realizovaných akciách komory.

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

v zmysle harmonogramu projektu Learning by
Doing realizovala Bratislavská regionálna komora
sopk celý rad aktivít zameraných na podporu
a propagáciu duálneho vzdelávania v Bratislavskom
kraji a v rámci informačnej kampane navštívila
viaceré základné školy s cieľom oboznámiť žiakov
a učiteľov o výhodách duálneho vzdelávania. v rámci
úzkej spolupráce so strednými odbornými školami
zabezpečila účasť svojich zástupcov na záverečných
skúškach žiakov týchto škôl. pracovníci regionálnej
komory navštívili desiatky členov osobne a aj touto
formou zisťovali aktuálne záujmy podnikateľov
a dopĺňali aktivity komory o ich požiadavky.

Banskobystrickej regionálnej komore sopk sa
v roku 2018 podarilo obnoviť spoluprácu
s Banskobystrickým samosprávnym krajom,
aktívne spolupracovala s Mestom Banská Bystrica
a ďalšími miestnymi samosprávami, so zahraničnými
zastupiteľskými úradmi na slovensku a slovenskými
v zahraničí, s regionálnou kanceláriou sarIo. veľmi
intenzívna spolupráca bola s úradom priemyselného
vlastníctva (úpv) sr napr. na organizácii Dňa
otvorených dverí úradu priemyselného vlastníctva
sr v priestoroch Banskobystrickej regionálnej
komory sopk.

pre svojich členov pripravila regionálna komora aj
networkingové akcie so zaujímavými hosťami,
na ktorých mohli spoznať nových členov komory
a nadviazať nové kontakty. záujemcom o niečo nové
ponúkla exkurzie do zaujímavých podnikov, v ktorých
mohli spoznať nové technológie a technologické
postupy.

pri Banskobystrickej regionálnej komore sopk
pôsobila v roku 2018 jedna celoštátna sekcia:
¥ sekcia nerudných surovín

BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
výborne sa rozbehla novozaložená sekcia
odpadového hospodárstva pri sopk so sídlom
v Bratislavskej regionálnej komore sopk.
akcelerovala sa hlavne legislatívna činnosť:
sledovanie a pripomienkovanie aktuálnej legislatívy,
účasť na rozporových konaniach a v pracovných
skupinách. Taktiež sa podarilo zorganizovať
stretnutia členov sekcie so zástupcami štátnych
inštitúcií za účelom vzájomného informovania sa
o aktuálnej problematike v tejto oblasti.

Bratislavská regionálna komora sopk poskytla
svojim členom široké spektrum vzdelávacích aktivít
zameraných na aktuálne témy podľa požiadaviek
podnikateľov, zmeny právnych noriem a nové trendy
vo vzdelávaní. na základe úzkej spolupráce so
slovenskými ekonomickými diplomatmi v zahraničí,
honorárnymi konzulmi, ako aj so zahraničnými
ambasádami pôsobiacimi na slovensku pripravila
informačné podujatia v rôznych formách
s cieľom priblížiť podnikateľom podmienky
a možnosti podnikania v zahraničí a so zahraničnými
partnermi. propagáciu týchto aktivít zabezpečila
regionálna komora prostredníctvom webovej stránky,
sociálnych sietí (Facebook, LinkedIn), komorového
mesačníka obchod priemysel Hospodárstvo,
mesačníka regionálnej komory prešporský
podnikateľ a, samozrejme, direct mailingom
prednostne členom sopk, ale i nečlenským firmám.

úspešne sa realizovali v rámci platformy
„žena v podnikaní“ pre ženy podnikateľky
a budúce podnikateľky klubové stretnutia
zamerané na aktuálne témy. regionálna
komora sa prostredníctvom platformy
„žena v podnikaní“ podieľa na vedení
a riadení platformy žien slovenska, ktorej je
zakladajúcim členom.
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vzdelávania a efektívneho nastavenia počtu žiakov
v jednotlivých odboroch, ktoré by zodpovedali
potrebám trhu práce. regionálna komora zabezpečila
aj v roku 2018 účasť zástupcov podnikateľov –
odborníkov z praxe na záverečných skúškach na
stredných odborných školách.

Tradične bohatá bola ponuka zahraničnoobchodných
aktivít, či už misie do zahraničia, účasť na výstavách
v zahraničí, ako aj prijatie zaujímavých obchodných
misií a zahraničných partnerov u nás. Bratislavská
regionálna komora sopk rozšírila aj oficiálne
partnerstvá s partnerskými komorami formou
podpisu dohôd o spolupráci. a nezabudla ani na
menej biznisové aktivity a ponúkla členom aj účasť
na športovom podujatí. naozaj široké spektrum
ponuky sa stretlo so záujmom a ocenením veľkého
počtu podnikateľov a potvrdilo opäť rôznorodosť
požiadaviek členských subjektov na činnosť komory.

NITRIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
aktivity nitrianskej regionálnej komory sopk boli
v roku 2018 zabezpečované v súlade s programom
činnosti na roky 2017 – 2022 a v zmysle schváleného
plánu aktivít na rok 2018, ako aj individuálnych
potrieb a požiadaviek podnikateľských subjektov.

pri Bratislavskej regionálnej komore sopk pôsobila
v roku 2018 jedna celoštátna sekcia:
¥ sekcia odpadového hospodárstva

v oblasti rozvoja podnikateľských vzťahov
bola venovaná hlavná pozornosť systematickej
komunikácii s podnikateľskými subjektmi v regióne
za účelom stabilizácie a zároveň rozširovania členskej
základne. napriek tomu došlo v priebehu roka 2018
k poklesu členskej základne, nakoľko viaceré, najmä
zahraničné členské firmy ukončili svoje pôsobenie na
slovensku a nepodarilo sa ich v plnej miere nahradiť
novými členmi.

KOŠICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
košická regionálna komora sopk zameriavala
v roku 2018 svoju činnosť najmä na podporu aktivít
prispievajúcich k rozvoju podnikateľského prostredia
v regióne, a to predovšetkým prostredníctvom
organizovania konferencií, seminárov
a konzultačných dní, ktoré podnikateľom priniesli
informácie a odborníkov z oblasti zahraničného
obchodu, legislatívnych zmien či aktuálnych tém
z ekonomického prostredia.

počas celého roka bol poskytovaný komplexný servis
služieb sopk a zároveň boli riešené individuálne
požiadavky firiem v súvislosti s ich potrebami
a podnikateľskými aktivitami. nitrianska regionálna
komora sopk sa veľmi úspešne angažovala
pri vyhľadávaní možností a podpore rozvoja
obchodných, dodávateľských a kooperačných
vzťahov medzi členskými firmami navzájom.

regionálna komora sústredila svoju pozornosť aj
na rozvoj obchodných a partnerských vzťahov
s obchodnými a priemyselnými komorami v zahraničí,
s diplomatickým zborom pôsobiacim v slovenskej
republike, ako aj so slovenskými zastupiteľskými
úradmi v zahraničí. prijala niekoľko zahraničných
misií a jej zamestnanci, ako aj členovia sa zúčastnili
na zahraničných cestách v rámci budovania
partnerských a obchodných vzťahov so zahraničím.

v oblasti zahraničných vzťahov sa efektívne využíval
vybudovaný systém medzinárodnej spolupráce
s partnerskými obchodnými komorami v zahraničí.
najintenzívnejšia bola spolupráca s partnerskou
komorou osijek v Chorvátsku a tiež s viacerými
obchodnými komorami v nemecku, Maďarsku,
vo Francúzsku a na ukrajine.

rok 2018 sa niesol aj v znamení udržiavania
a posilňovania domácich partnerstiev, a to najmä so
zmiešanými obchodnými a priemyselnými komorami
na slovensku, regionálnymi reprezentantmi orgánov
štátnej správy, miestnej samosprávy, akademickou
obcou, výskumno-vzdelávacími inštitúciami a inými
organizáciami. jednou z kľúčových oblastí bola pre
regionálnu komoru aj aktívna komunikácia
s podnikateľmi a predstaviteľmi verejnej správy
v regiónoch košického samosprávneho kraja.

podnikateľské subjekty preferovali individuálne
formy vyhľadávania partnerov, ich požiadavky boli
orientované na získavanie nových odbytových
možností v zahraničí a prostredníctvom komory
sa snažili hľadať nových potenciálnych partnerov.
v tejto oblasti regionálna komora sprostredkovala
mnoho cenných kontaktov, ktoré môžu byť dobrým
predpokladom novej obchodnej spolupráce.

Téma odborného školstva bola počas roku 2018 pre
košickú regionálnu komoru sopk veľmi aktuálna
a priniesla diskusiu najmä na tému systému duálneho

Dôležitou agendou regionálnej komory
bolo vydávanie dokumentov na podporu
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univerzitami, strednými odbornými školami,
zmiešanými komorami, slovenskou komorou
daňových poradcov, sociálnou poisťovňou,
podpornými inštitúciami pre podnikateľov,
expertmi a zahraničnými partnermi.

zahraničnoobchodných aktivít slovenských
podnikateľov vo forme certifikátov o pôvode tovaru,
aTa karnetov a ďalších obchodných dokumentov.
v agende využívania aTa karnetov bol zaznamenaný
stúpajúci trend, pričom predmetom dočasného
vývozu bol najmä tovar určený na zahraničné
výstavy, zariadenia na výkon povolania v zahraničí
a tiež elektronické a meracie zariadenia. k tejto
problematike bolo poskytované aj príslušné odborné
poradenstvo najmä pre nových členov a zákazníkov.

v súlade so zmluvou o spolupráci medzi sopk
a sarIo (zmluva podpísaná 8. januára 2016, cieľom
spolupráce je podpora investícií s dôrazom na
investície s vyššou pridanou hodnotou do tretieho
sektora, výskumu a vývoja) bola do tohto procesu
aktívne zapojená aj prešovská regionálna komora
sopk.

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

v oblasti vzdelávania ponúkla regionálna
komora svojim členom semináre súvisiace
s aktuálnou legislatívou, pomohla im zorientovať sa
v eurofondoch, venovala sa ľudským zdrojom
a odbornému vzdelávaniu, ale aj klasickým
komorovým témam z oblasti zahraničného obchodu.

prostredníctvom svojho zastúpenia v krajskej rade
pre odborné vzdelávanie sa nitrianska regionálna
komora sopk aktívne podieľala na usmerňovaní
a riadení stredného odborného školstva v regióne.

v súvislosti s odborným vzdelávaním je potrebné
spomenúť iniciatívy vyššieho územného celku
prešovského samosprávneho kraja, kde prešovská
regionálna komora sopk participovala ako zástupca
stavovskej organizácie. jej aktivity sledovali
cieľ vytvoriť spoločnú komunikačnú platformu
zainteresovaných strán na zvyšovanie kvality
v odbornom vzdelávaní a príprave budúcich
pracovníkov firiem.

rovnako užitočná komunikácia prebiehala tiež
na úrovni miestnych samospráv so zameraním na
podporu miestnych podnikateľov. úspešne možno
hodnotiť tiež spoluprácu s agentúrou sarIo,
ktorá prebiehala na základe podpísanej dohody
o spolupráci medzi sopk a sarIo, v rámci ktorej
boli pre firmy nitrianskeho regiónu zorganizované
viaceré medzinárodné podnikateľské podujatia a tiež
sprostredkované priame kontakty so zahraničnými
partnermi.

Téme odborného vzdelávania a prípravy sa
regionálna komora venovala aj v dvoch realizovaných
projektoch:
¥ projekt posilnenie odborného vzdelávania
v kontexte firemnej praxe bol zameraný na
spoluprácu stredných odborných škôl a firiem,
ako aj na monitorovanie situácie v susednom
poľsku.

PREŠOVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
zameranie činnosti prešovskej regionálnej komory
sopk v roku 2018 nadväzovalo na činnosť
v predchádzajúcom roku a podporovalo prijatú
stratégiu prešovskej regionálnej komory sopk.
prioritami boli odborné vzdelávanie a podpora
turizmu v Tatrách.

¥

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

projekt MeMevET bol zameraný na vzdelávanie
v oblasti mechatroniky s cieľom podporiť európsku
dimenziu vzdelávania. v oboch projektoch sa
realizovali semináre, workshopy, konferencie,
študijné cesty a exkurzie do firiem.

nemenej dôležitou témou bola téma destinačného
marketingu (v turizme), ktorej sa zástupcovia
prešovskej regionálnej komory sopk intenzívne
venovali počas študijnej cesty do rakúska (viedeň,
Innsbruck). Dozvedeli sa o prijatých stratégiách,
efektívnych štruktúrach a financovaní rakúskeho
turizmu tak na celoštátnej, ako aj na regionálnej
úrovni. účastníci cesty mali možnosť uvedomiť si,

regionálna komora spolupracovala pri realizácii
aktivít s prešovským samosprávnym krajom,
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plastikárskym klastrom, Euroregiónom Bílé – Biele
karpaty a združením pre rozvoj Hornej nitry.

čo sa skrýva za úspechom atraktívnych rakúskych
destinácií a mali možnosť zamyslieť sa nad vlastnými
rezervami.

pri Trenčianskej regionálnej komore sopk pôsobili
v roku 2018 tri celoštátne sekcie:
¥ sekcia dodávateľov investičných celkov
¥ sekcia textilného, odevného, kožiarskeho
a obuvníckeho priemyslu
¥ sekcia výrobných strojov a náradia

vzhľadom na pretrvávajúci záujem svojich členov
zorganizovala regionálna komora v rámci projektu
novej Hodvábnej cesty opäť účasť na veľtrhu
China smart Expo v Budapešti, ako aj seminár
k interkulturálnej komunikácii s čínskymi partnermi.
sprostredkovala tiež informácie o realizovanom
a pripravovanom čínskom medzinárodnom
dovoznom veľtrhu v šanghaji.

TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK

rok 2018 ukončili v prešove príjemne predvianočným
stretnutím členov sopk s malým pohostením
a kultúrnym programom.

Trnavská regionálna komora sopk pokračovala
v aktivitách, ktoré sa jej osvedčili v minulých
rokoch. aktuálne otázky súvisiace s činnosťou
sopk, aktuálne otázky v regióne riešila cez prácu
v odborných sekciách, ktoré pracujú pri Trnavskej
regionálnej komore sopk. na úrovni regiónu aktívne
spolupracovala so štátnou správou a samosprávou.

TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Trenčianska regionálna komora sopk bola naďalej
stabilným poskytovateľov služieb pre členské
a nečlenské firmy, kontaktným bodom Europe
Enterprise network (EEn) a informačným bodom
pre česko-slovenskú spoluprácu. významnú časť
služieb tvorilo overovanie obchodných dokumentov
– 44 % z celkových príjmov. Ďalšou oblasťou bolo
organizovanie účasti na výstavách – tvorili 6 %
z celkových príjmov. realizovali sa štyri spoločné
expozície v teritóriách: čr (3) a Bosna a Hercegovina
(1). uskutočnilo sa 10 vzdelávacích podujatí a taktiež
sa spolupracovalo pri organizovaní krajského kola
stredoškolskej odbornej činnosti a sprievodného
podujatia výstavy sTrEDoškoLák. služby stáleho
pracoviska pre vydávanie zaručeného elektronického
podpisu využilo 249 zákazníkov.

regionálna komora rozvíjala spoluprácu
s partnerskými komorami v zahraničí a na slovensku,
so slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou
komorou, ako i s ďalšími zahraničnými inštitúciami
v rámci spolupráce v projektoch. spolupracovala
tiež so zástupcami zahraničných veľvyslanectiev
sídliacich na slovensku (napríklad veľvyslanectvom
nórskeho kráľovstva, Indonézie, Francúzska, Indie
a ďalšími), s ktorými pripravila mnohé aktivity na
podporu vzájomnej obchodnej spolupráce a úzko
s nimi spolupracovala tiež pri príprave obchodných
misií do zahraničia, ako aj pri prijímaní zahraničných
misií na slovensku. pri propagácii zahraničných
aktivít, vyhľadávaní obchodných partnerov alebo
užitočných informácií o jednotlivých teritóriach
regionálna komora využívala webovú stránku
projektu Enterprise Europe network (EEn), mesačník
sopk obchod priemysel Hospodárstvo a takisto
spolupracovala s agentúrou sarIo, slovak Business
agency a s Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí sr, kde využívala ich
platformu „podnikajme v zahraničí“. Trnavská
regionálna komora sopk v spolupráci s obchodným
oddelením veľvyslanectva sr v Hanoji a vCCI Hanoj
zrealizovala v dňoch 19. – 25. marca 2018 obchodnú
misiu slovenských podnikateľov do Hanoja.

v oblasti medzinárodných projektov sa činnosť
zameriavala na skvalitnenie služieb pre členov sopk
v poradenstve o zahraničnom obchode, pri podpore
prezentácie členských firiem v zahraničí, spolupráce
súkromnej a verejnej sféry v oblasti kreatívneho
priemyslu, kultúry.
regionálna spolupráca sa zamerala na podporu
odborného vzdelávania, zvýšenie záujmu mládeže
o šport, prírodné a technické vedy a v neposlednom
rade na organizovanie klubov sopk.

aktivity, ktoré sa regionálnej komore podarilo
zrealizovať, sú uvedené ďalej v jednotlivých bodoch,
ale boli aj aktivity, ktoré sa jej napriek spolupráci
s vyššie uvedenými inštitúciami zrealizovať
nepodarilo, ako napríklad obchodná misia
do ruskej federácie či misia do kanady.

v rámci odvetvovej a klastrovej spolupráce sa
rozvíjala činnosť sekcie výrobných strojov a náradia,
sekcie dodávateľov investičných celkov a sekcie
textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho
priemyslu, ako i spolupráca so slovenským
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nad rámec plánu sa uskutočnila obchodná misia
a účasť spojená s návštevou výstavy China smart
Expo Budapešť, Maďarsko. obchodná misia a účasť
na výstave v Budapešti sa uskutočnila 1. júna 2018.
podujatie bolo koordinované s ďalšími regionálnymi
komorami sopk. výstava bola zameraná len na
firmy z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.
Trnavská regionálna komora sopk na nej absolvovala
rokovania s čínskou regionálnou komorou,
s univerzitou, cestovnou agentúrou a niektorými
čínskymi firmami.

¥

rozšírenie spolupráce s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr

¥

kontinuita a zintenzívnenie koordinácie aktivít
s partnerskými komorami krajín v4, zámer, aby
členovia sopk získali aktuálne informácie
o ekonomickom a investičnom prostredí v česku
a poľsku. aktívna účasť na Európskom kongrese
malých a stredných podnikov v katoviciach.
spolupráca s Inštitútom václava klausa,
honorárnymi konzulmi

Misiu z Magdeburgu, nemecko, prijali na slovensku,
na pôde Trnavskej regionálnej komory sopk,
v októbri 2018. v rámci programu delegácia
z nemecka navštívila slovenskú technickú univerzitu
v Bratislave, kde bol prítomný i zástupca Trnavy.
predmetom rokovaní bola diskusia o vedeckovýskumných projektoch najmä v technickom sektore.
Delegácia tiež navštívila závod volkswagen slovakia
v Bratislave a uskutočnili sa aj dvojstranné rokovania
firiem. v októbri 2018 sa v piešťanoch uskutočnilo
prijatie obchodnej misie rakúskych podnikateľov.
podujatie bolo zamerané pre firmy z odvetvia
strojárskeho a plastikárskeho priemyslu. v novembri
prijali v regionálnej komore misiu podnikateľov
z Iránskej islamskej republiky.

¥

v spolupráci s ministerstvom dopravy
a municipalitami presadzovanie priorít
regionálnych komôr v4 v diaľničnej infraštruktúre
v slovenskej republike s prioritami: r3/E75 Brodno
– kysucké nové Mesto, r3 Dolný kubín – Martin –
kremnica, D1/r3/E50 úsek Turany – Hubová, r6/
D59 púchov – zlín. koordinácia priorít
s hospodárskymi komorami česka, poľska
a Maďarska

¥

aktívna prezentácia priorít členov žilinskej
regionálnej komory sopk v dopravnej
infraštruktúre na konferencii „střední Morava,
křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“,
na zasadnutí slovensko-poľskej medzivládnej
komisie v krakove a na medzinárodnej konferencii
„Doprava – budúcnosť v žiline“. podpora aktivít
odborných seminárov v doprave – „Logistický
monitor“ v žiline a v přerove

¥

vzdelávanie: organizovanie odborných seminárov
zameraných napr. na zmeny legislatívy, mzdy,
colné predpisy, elektronický kontrakčný systém,
marketing, transfer inovácií, Industry 4.0, atď.

pri Trnavskej regionálnej komore sopk pôsobili
v roku 2018 štyri celoštátne sekcie:
¥ agropotravinárska sekcia
¥ Elektrotechnická sekcia
¥ sekcia cestných dopravcov
¥ sekcia výrobcov obranného priemyslu sr

ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
¥

¥

¥

¥

pri príležitosti 100. výročia založenia
československa zvýšenie intenzity spolupráce
s veľvyslanectvom českej republiky na slovensku
a agentúrou sarIo pri príprave a realizácii „československého ekonomického a podnikateľského
fóra“ v žiline, keďže Martinská deklarácia bola
v roku 1918 vyhlásená v žilinskom kraji

kontinuita a rozšírenie vzťahov na zahraničné trhy
s cieľom uľahčiť prienik a udržanie ekonomických
vzťahov členov sopk na týchto trhoch rôznymi
formami realizácie. aktivity sa špeciálne zamerali
na nemecko, rakúsko, trhy Eurázijskej únie, v4,
Balkán, čľr, kóreu

¥

udržanie stability podnikateľského prostredia na
slovensku. Dohliadanie na nerozširovanie platnosti
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

presadzovanie v exekutíve slovenskej republiky
a Európskej únie zrušenie hospodárskych sankcií
voči ruskej federácii a Bielorusku

¥

prezentácia a propagovanie členov na slovenských
a zahraničných trhoch

¥

riešenie priebežne vznikajúcich úloh v odvetviach
členov sopk v dôsledku poklesu exportu na
ukrajinu, do ruska, podpora cestovného ruchu,

vzhľadom na nezlepšovanie podnikateľského
prostredia upozorňovanie poslancov, exekutívy
na nutnosť zníženia administratívnej záťaže
v zdravotnej službe, GDpr, správnych poplatkov, atď.
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presadzovanie vízových centier v rusku
a Bielorusku
¥

aktívne pripomienkovanie legislatívy v oblastiach,
ktoré sa dotýkajú podnikania

¥

špeciálne zameranie na pripomienkovanie
legislatívy z oblasti odborného vzdelávania
prostredníctvom sekcie odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania sopk, ktorá sídli
v žilinskej regionálnej komore sopk. podpora
duálneho vzdelávania, krokov ministerstva
školstva, ktoré smerujú k zmene financovania
súkromných a cirkevných škôl z neštátnych
a súkromných prostriedkov, k zníženiu počtu
gymnázií

¥

poradenstvo a konzultácie o čerpaní európskych
fondov

¥

predkladanie projektov s aktivitami zameranými
na podporu podnikania členov sopk

¥

zabezpečenie kontinuity spolupráce
so samosprávou

¥

podpora aktivít k zriadeniu leteckej linky žilina
– praha z Letiska žilina

¥

zlepšenie znalostí členov sopk o svetovej
obchodnej organizácii (WTo) v príprave na Brexit
formou stretnutia členov s predstaviteľmi WTo

pri žilinskej regionálnej komore sopk pôsobili v roku
2018 dve celoštátne sekciie:
¥ sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania
¥ sekcia kultúry a podpory podnikania v kultúre
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III. VYHODNOTENIE AKTIVÍT PODĽA
DRUHU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
LEGISLATÍVNA,
PORADENSKÁ
A KONZULTAČNÁ
ČINNOSŤ

a právna pomoc pri projektoch Európskej únie, ktoré
riešila sopk.
sopk sa aktívne zúčastňovala na stretnutiach
pokračujúcej iniciatívy „za vládu zákona“
(rule of Law Initiative), v rámci ktorej podporila
tvorbu dokumentu „stratégia lepšej regulácie
rIa 2020“.

LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

PORADENSKÉ
A KONZULTAČNÉ SLUŽBY

v priebehu roka 2018 slovenská obchodná
a priemyselná komora priebežne predkladala
pripomienky a odborné stanoviská k návrhom
právnych noriem a opatreniam v oblasti
podnikateľského sektora. za sledované obdobie
bolo vypracovaných viac ako 25 stanovísk
a pripomienok hlavne z oblasti znižovania
administratívnej náročnosti záťaže podnikania
a vymáhateľnosti práva.

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

v rámci legislatívneho procesu sa do prípravy
stanovísk zapájali zástupcovia pracovných orgánov
sopk, ako aj odborní pracovníci komory, a to už vo
fáze pripomienkovania právnych noriem. stanoviská
a pripomienky boli vypracované k predloženým
právnym normám, vrátane ich novelizácií, konkrétne
v oblasti energetiky, bankovníctva a poisťovníctva,
odborného vzdelávania a prípravy, odpadového
hospodárstva, potravinárstva a obchodu. Ďalej
boli vypracované aj pripomienky k viacerým
nelegislatívnym materiálom.

poradenstvo a konzultácie podnikateľom poskytoval
aj útvar medzinárodnej spolupráce sopk, a to
formou individuálneho poradenstva (osobných
konzultácií, odpovedí na e-mailové dopyty
a písomných expertíznych stanovísk) z oblasti
regulácie medzinárodného obchodu so zameraním
najmä na nasledujúce tematické okruhy:
1. oblasť osvedčovania dokladov a skutočností
dôležitých v zahraničnom obchode, ako sú
osvedčenia o pôvode (nepreferenčnom
– onp sopk, preferenčnom – LT-vyhlásenie
dodávateľa o pôvode), ktoré sa týkali najmä
pravidiel nepreferenčného pôvodu Eú na export
z Európskej únie do tretích krajín, preferenčného
pôvodu podľa Dohody o voľnom obchode (FTa)
medzi Európskou úniou a ukrajinou a dohody
CETa medzi kanadou a Európskou úniou; ďalej na
osvedčenie rozličných vyhlásení podnikov pre ich
zahraničné aktivity – napr. dokumenty: súhlasné

podnikateľská verejnosť bola informovaná
o aktivitách komory prostredníctvom účasti
zástupcov sopk na rokovaniach sekcií,
prostredníctvom komorového časopisu obchod
priemysel Hospodárstvo a aj webového sídla
komory www.sopk.sk. predkladané stanoviská
a pripomienky boli vypracované a koordinované
v spolupráci s členskou základňou sopk.
v roku 2018 sa zabezpečovala tiež príprava
a pripomienkovanie vnútrokomorových materiálov
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sa uplatňuje 50-percentná zľava zo základného
poplatku. FMC do alžírska začali vydávať útvar
medzinárodnej spolupráce sopk od 1. marca 2018.

stanovisko, ktoré by sme potrebovali potvrdiť
k podaniu žiadosti o grant (nFp) na realizáciu
rozvoja sektorových zručností (op ľzDop
2017/3.1), vývozná licencia na tovar dvojakého
použitia z ruskej federácie.

Do 31. decembra 2018 vydal 21 osvedčení FMC
do Alžírska.

Ďalej sa dopyty týkali expertízneho určenia
pôvodu výrobkov pred vydaním onp v Eu (sk) –
tzv. dekompozícia výrobkov. v neposlednom rade
pracovníci utvaru medzinárodnej spolupráce sopk
poskytli písomné dokumenty pre osvedčovanie
určených výrobkov – zdravotnícke pomôcky, výživové
doplnky, potraviny – víno a výrobky s CE-označením
podľa Eú technických predpisov a noriem pre
slovenských žiadateľov o MFsC (Manufacturing
& Free sale Certificate) do tretích krajín.

4. regulácia medzinárodného obchodu, ktorá sa
dotýka predpisov Európskej únie a slovenskej
republiky:

z hľadiska teritoriálneho zamerania išlo
o obchody s ruskom, srbskom, Egyptom, alžírskom,
azerbajdžanom, Thajskom, Indonéziou, Filipínami,
vietnamom, srí Lankou a vydanie osvedčenia MFsC
do týchto krajín. poskytli tiež konzultácie k suppliers
declaration podľa preferenčných pravidiel pôvodu
Eú a FMC (Free Marketing Certificate) do alžírska pre
podnikateľské subjekty v slovenskej republike.

l

nové colné predpisy a sadzby cla a daní pre rok
2018 pri dovoze do Európskej únie – využívanie
databázy TarIC na vývoz/dovoz do tretích krajín
(napr. DCFTa – ukrajina, CETa – kanada, čína)
s využitím databázy MarkETaCCEs;

l

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

Celkový počet písomných konzultácií v roku 2018
bol 29 (e-poštou + expertízy).

Poradenské a konzultačné služby
v regiónoch

2. oblasť MFsC a FsC do tretích krajín: v súvislosti
s prijatými zásadami sopk na vydávanie
osvedčenia o výrobe a voľnom predaji –
MFsC_2017 pokračovala komora vo vydávaní
MFsC pre tretie krajiny, a to cez portál sopk na
elektronické podávanie žiadostí o vydanie MFsC.
vo februári vydala inovovanú Informáciu pre
žiadateľov o vydanie osvedčeia o voľnom predaji
(FsC) alebo osvedčenia o výrobe a voľnom predaji.

členom slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
sa konzultácie poskytujú bezplatne, nečlenom
v zmysle cenníka služieb. regionálne komory sopk
poskytnú ročne niekoľko desiatok poradenskokonzultačných služieb (napríklad prešovská
regionálna komora sopk ich v roku 2018 poskytla
145, nitrianska regionálna komora sopk dokonca
160), prípadne organizujú samostatné konzultačné
dni zamerané na konkrétne témy podľa záujmu
podnikateľov vo svojom regióne.

V roku 2018 bolo vydaných 57 MFSC do tretích krajín pre
slovenských exportérov.

BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 3
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: ochrana predmetov
priemyselného vlastníctva • podmienky podnikania na
zahraničných teritóriách.

3. vo februári 2018 spracovali pracovníci útvaru
medzinárodnej spolupráce sopk Informáciu
pre podnikateľov a metodiku na vydávanie
„Certificate of Free marketing“ pre alžírsko na
základe ich novej legislatívy. následne zapracovali
metodiku Eurochambres (Brusel, 27/3/2018) do
našej metodiky a vydali vzor FMC do alžírska.
Tieto FMC zaradili pod MFsC s tým, že zapracovali
požadovanú štruktúru osvedčenia a údajov podľa
predpisov alžírska. Cena FMC je zhodná s cenou
MFsC do iných tretích krajín. na druhopisy
a ďalšie exempláre toho istého osvedčenia MFsC

BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 55
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: pracovné právo
• živnostenský zákon • zákonník práce • obchodný
zákonník • právo sociálneho zabezpečenia.
okrem toho Bratislavská regionálna komora
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slovenská obchodná a priemyselná komora

produktov v zahraničí • možnosť zapojiť sa do
projektov realizovaných Trnavskou regionálnou
komorou sopk alebo do projektov, kde Trnavská
regionálna komora sopk vystupuje ako partner.

sopk vypracovala 5 písomných pripomienok ku
koncepčným materiálom a právnym normám.

KOŠICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 6
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: colno-certifikačná
agenda • vstup na trhy krajín a hľadanie partnerov
v krajinách ako Benelux, nemecko, rakúsko,
švajčiarsko.

ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 8
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: podnikanie
v zahraničí.

NITRIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 160
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: overenie
zahraničných partnerov • získanie teritoriálnych
informáci • spôsob použitia a inštalácie elektronických
podpisov • informácie týkajúce sa osvedčenia
o nepreferenčnom pôvode tovaru • možnosti
využívania karnetu aTa.

ČINNOSŤ V OBLASTI
KOORDINÁCIE
ATA SYSTÉMU
A AKREDITOVANÉHO
SYSTÉMU
VYDÁVANIA
OSVEDČENÍ
O PôVODE TOVARUU

PREŠOVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 145
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: podmienky na
vydanie certifikátu o slovenskom, resp. Eu pôvode
tovaru • vydanie osvedčenia o voľnom predaji •
možnosť požiadať o vydanie certifikátu o pôvode
elektronicky • otázky súvisiace s vystavením karnetu
aTa (do ktorých krajín, aké druhy dočasne vyvážaného
tovaru, aké sú možné dôvody na vydanie karnetu,
otázky lehoty platnosti karnetu a možnosti vydať tzv.
replacement karnet) • komu a za akých podmienok
možno vydať tzv. kvalifikovaný certifikát (pre neskorší
podpis zaručeným elektronickým podpisom) • otázky
k novej agende týkajúcej sa vydávania mandátnych
certifikátov pre primátorov a starostov, ako aj
štatutárov škôl a rôznych iných inštitúcií • otázky
súvisiace s maturitnými a záverečnými skúškami
v odboroch s gesciou sopk.

ČINNOSŤ V RÁMCI ČLENSTVA
SOPK V ODBORNÝCH SEKCIÁCH
SVETOVEJ KOMOROVEJ FEDERÁCIE
MEDZINÁRODNEJ OBCHODNEJ
KOMORY V PARÍŽI (ICC WCF)
činnosť útvaru medzinárodnej spolupráce sopk
bola zameraná na metodické riadenie systému aTa
karnetov a certifikačných služieb sopk vo vzťahu
k vystavujúcim regionálnym komorám sopk
a tiež na koordinačnú činnosť vo vzťahu
k zahraničiu – smerom k svetovej komorovej federácii
Medzinárodnej obchodnej komory (ICC WCF). sopk
je v pozícii národného záručného združenia (nGo)
v rámci Medzinárodného záručného reťazca WaTaC
pri svetovej komorovej federácii Medzinárodnej
obchodnej komory, resp. ako člen Medzinárodnej
akreditačnej rady pre osvedčenia pôvodu (ICoaC)
pri svetovej komorovej federácii Medzinárodnej
obchodnej komory v paríži.

TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 2
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: podmienky
podnikania v sr • legislatívno-právne podmienky
podnikania v zahraničí • teritoriálne informácie.
TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 4
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: vyhľadanie nových
obchodných partnerov v zahraničí • propagácia
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e) jedným z najdôležitejších bodov zasadnutia bola
správa o eaTa pilot project (tzv. Mercury-II).
Is-Mercury I bol vypracovaný a financovaný WaTaC
v rokoch 2015 – 2016. Ide o informačný systém
o karnetoch aTa, ktorý slúži jednak na riadenie
systému aTa, ako aj na prezentáciu základných
údajov (5 údajov) o vydaných karnetoch aTa,
ktoré sú verejne prístupné colným správam
členských štátov oboch colných dohovorov
o karnete aTa, čím slúži na ich verifikáciu. Druhá
etapa je plánovaná na 6 mesiacov (október 2018
– marec 2019), kedy bude pilotné overenie eaTa
projektu na vybraných nGo a národných
colných správach pri prerokovaní eaTa karnetov
(aplikácia bluechain – karnet vo forme Q-kódu
v smarfóne držiteľa karnetu bude zosnímaný Cú
a ten si skontroluje údaje karnetu s databázou
Mercury II, kde vyznačí prepustenie tovaru do
dočasného použitia, ako aj reexport z krajiny
určenia. v pléne boli diskutované otázky Mercury
II etapy a záujmu nGo zúčastniť sa pilotného
overenia. papierová forma karnetu aTa ostáva
naďalej ako právne záväzný medzinárodný colný
dokument. zapojenie nGo do Mercury II vyžaduje
plnú integráciu vydávania e-karnetov na národnej
úrovni. sopk to v súčasnosti nemá zabezpečené.

zástupca sopk sa zúčastnil na jarnom zasadnutí
oboch výborov svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory (ICC WCF):
1. zasadnutie svetovej rady pre karnet aTa, ICC WCF
– World aTa Carnet Council, (WaTaC, ICC WCF)
v dňoch 9. – 10. mája 2018, Xian, čína:
a) Medzi hlavné body agendy patrila správa
o fungovaní systému karnetov aTa a záručného
reťazca nGo za karnety aTa (WaTaC) za rok
2017. činnosť WaTaC je financovaná z členských
poplatkov za vydané karnety v predchádzajúcom
kalendárnom roku. na jarnom zasadnutí bola
schválená finančná správa o hospodárení za rok
2017 a potvrdená existujúca výška členských
poplatkov (á 4 €/ karnet). Celkovo bolo vydaných
184 912 karnetov v roku 2017 (v roku 2016 to
bolo 181 372), čo predstavuje medziročne nárast
o 2 %. Hospodárenie WaTaC v roku 2017 bolo
kladné pri výnosoch z poplatkov vo výške 728 tis.
€ (v roku 2016 = 694 tis. €) a nákladoch vo výške
489 tis. € (v roku 2016 =295 tis. €). Bol schválený
návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške 728 tis. €
(predpokladaný počet karnetov =182 tis.).
sopk sa umiestnila na 46. mieste (224 karnetov)
zo 76 členských nGo vydávajúcich karnety v roku
2017. na prvom mieste je švajčiarsko s 28 189
karnetmi, potom nemecko s 27 206 a usa s 19 866
vydanými karnetmi. čína vydala 9 101 karnetov
a česko 763 karnetov v roku 2017.

f) zástupca sopk sa nezúčastnil na jesennom
zasadnutí WaTaC v jaipur, India (15. – 16.
novembra 2018).
2. zasadnutie Int. Co accreditation Committee ICC
WCF – Int. Co accreditation Council (ICoaC WCF
ICC) v dňoch 7. – 8. mája 2018, Xian, čína

b) novým členom WaTaC a záručného reťazca sa stal
katar s účinnosťou od 1. augusta 2018. The Qatar
Chamber of Commerce and Industry sa tak stala
77. nGo záručného reťazca WaTaC – ICC WCF.
katar je viazaný tzv. Istanbulským dohovorom
(1990) a jeho prílohami a1 a B1.

na programe boli správy pracovných skupín
a príprava zasadnutia Medzinárodnej rady pre
osvedčenie pôvodu, ICC WCF – Int. Co Council, ktoré
sa uskutočnilo v nasledujúci deň tamtiež.

c) novým bodom bola agenda súvisiaca s Brexitom.
Britský zástupca informoval, že spojené kráľovstvo
vystúpi z Európskej únie k marcu 2019, ale je
predbežne dohodnuté prechodné obdobie do
1. januára 2021, dokedy budú karnety aTa
fungovať podľa súčasného systému.
d) zástupca sekretariátu WaTaC informoval, že bol
vytvorený nový prístupový bod (the sharepoint)
na webe Medzinárodnej obchodnej komory (ICC),
cez ktorý je možný prístup na new aTa Carnet
Manual. zároveň informoval, že staré prístupové
heslá pracovníkov nGo neplatia a je potrebné si
vytvoriť nové.
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l

najdôležitejším bodom programu bola správa
predsedu o tom, že International Co accreditation
Chain má už 22 členských krajín. na zasadnutí bolo
prijaté za člena Fínsko a Malta.

l

predseda eCo Task Force navrhol, aby ICoaC
poskytol možnosť prístupu na eCo platformu pre tie
krajiny, ktoré nemajú vlastný eCo-issuing systém.

l

Co online Training – je platená aplikácia pre
pracovníkov, ktorí vydávajú onp/Co. je verejne
prístupná na portáli svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory (ICC WCF)
a tento tréning už absolvovalo 186 pracovníkov.

slovenská obchodná a priemyselná komora

l

na zasadnutí sa uskutočnilo kolo informácií
o súčasnom stave vo vydávaní onp/Co
v jednotlivých krajinách a jeho elektronizácii.

l

Druhé zasadnutie ICoaC bolo znovu v spojení so
zasadnutím WaTaC, 14. novembra 2018 v jaipur,
India, zástupca sopk sa na ňom nezúčastnil.

v priebehu roka 2018 došlo k postupnému,
aj keď pomalému rozšíreniu využívania tohto
elektronického systému vo všetkých regionálnych
komorách sopk. úrad sopk vydáva osvedčenia iba
na základe elektronicky podanej žiadosti.
Celkovo bolo vydaných od 1. januára 2017
do 31. decembra 2018 viac ako 3 500 e-onp/Co
v systéme Is IBM/Lotus, sopk. najviac e-onp doteraz
vydala Trenčianska regionálna komora sopk, čo
predstavuje necelých 8 % z ročného počtu onp
vydaných v roku 2018 v Trenčíne.

PROJEKT ELEKTRONICKÝCH
SLUŽIEB SOPK
A. Podávanie e-žiadostí o ONP/CO cez IS CEP
(Informačný systém Centrálny elektronický
priečinok pre export)

VYDÁVANIE OSVEDČENÍ O PôVODE
TOVARU A OVEROVANIE OBCHODNÝCH
DOKLADOV

v roku 2018 pokračovalo elektronické poskytovanie
služieb vydávania onp/Co (agenda 101) cez
informačný systém CEp – riešiteľ fy Ditec, a.s., riadiaci
orgán Finančné riaditeľstvo sr. žiaľ, skutočné využitie
týchto služieb cez informačný systém CEp bolo aj
v roku 2018 zo strany slovenských podnikateľov
prakticky nulové. za hlavnú príčinu považujeme
okolnosť, že väčšina slovenských firiem – žiadateľov
o e-onp – nemá dodnes zaručený elektronický
podpis pre svojich pracovníkov zabezpečujúcich
e-onp, čo je podmienkou využitia tohto systému.

v priebehu roku 2018 pracoviská sopk vydali alebo
overili spolu 22 374 osvedčení o nepreferenčnom
pôvode tovaru, resp. obchodných dokladov.
počet vydaných/overených dokladov je približne
na rovnakej úrovni v porovnaní s predchádzajúcim
rokom (nárast o 0,8 %). počas sledovaného obdobia
desiatich rokov 2009 – 2018 bol počet vydaných
osvedčení a overených obchodných dokladov
premenlivý. po významnom poklese v roku 2009
(medziročne o viac než 23 %) bol v ďalších rokoch
zaznamenaný postupný nárast, resp. stabilizovanie
dosiahnutého stavu až do roku 2013. v roku 2014
došlo opätovne k poklesu počtu poskytnutých
služieb medziročne približne o 10 %. nárast bol
zaznamenaný opätovne v roku 2016, odkedy sa počet
poskytnutých služieb pohybuje na porovnateľnej
úrovni.

B. Podávanie e-žiadostí o ONP/CO cez portál SOPK
s podporou interného IS IBM/Lotus, SOPK
systém e-onp/Co sopk (IBM Lotus) predstavuje
úspešnú, podstatne jednoduchšiu verziu
elektronického podávania žiadostí o vydanie onp
(e-žoonp) cez web portál sopk, t. j. možnosť
elektronicky vyplniť tlačivo onp/Co na web portáli
sopk a jeho vydanie cez interný systém IBM LoTus,
a to tlačou do platných papierových tlačív onp sopk
rok 2015, 2016 – 2018.

z celkového počtu poskytnutých certifikačných
služieb predstavuje najväčšiu časť, t. j. 86,39 %,
vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode
tovaru. zvyšnú časť certifikačných služieb tvorí
osvedčovanie firemných obchodných dokladov
(obchodné faktúry, iné obchodné dokumenty,
žiadosti o udelenie víz, splnomocnenia, distribučné
a agentúrne zmluvy a pod.).

Tento systém nevyžaduje od žiadateľa zaručený
elektronický podpis (zEp), žiadateľ jednoducho
vyplní e-formulár na web portáli sopk (elektronické
tlačivo má vizuál zhodný s papierovým tlačivom
onp sopk) a pred jeho odoslaním ho môže žiadateľ
aj skontrolovať v konečnej podobe onp. následne
vydávajúce miesto sopk vytlačí súbor do platných
papierových tlačív (s ochrannou gilošou) a osvedčí
onp/Co. konečnou fázou je elektronický zápis
vydaného onp do systému evidencie v informačnom
systéme IBM Lotus sopk a jeho denné nahranie na
portál svetovej komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory (ICC WCF).

záujem firiem o konzulárnu legalizáciu osvedčení
o pôvode, ako i obchodných dokladov zaznamenal
v roku 2018 pokles medziročne o 20 %. avšak treba
povedať, že predchádzajúci rok 2017 bol mimoriadny
v počte konzulárnych overovaní. konzulárna
legalizácia bola v roku 2018 vyžadovaná do
nasledovných krajín: Irán, Egypt, vietnam, Indonézia,
argentína, Thajsko.
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Tabuľka č. 11

Tabuľka č. 10

prEHľaD o počTE vyDanýCH osvEDčEní
o pôvoDE Tovaru a ovErEnýCH
oBCHoDnýCH DokLaDov poDľa
orGanIzačnýCH zLožIEk sopk
v roku 2018

prEHľaD CErTIFIkačnýCH sLužIEB –
vyDané osvEDčEnIa o pôvoDE Tovaru
a ovErEné oBCHoDné DokLaDy
za oBDoBIE rokov 2009 – 2018
Rok

Počet kusov

2009

19 362

2010

22 193

2011

23 712

2012

22 767

2013

22 437

2014

20 412

2015

20 330

2016

21 949

2017
2018

Organizačná zložka SOPK
(úrad / regionálna komora)

Počet dokladov

úrad sopk

361

Bratislava

2 059

Banská Bystrica

2 510

košice

2 534

nitra

1 607

Trenčín

6 057

žilina

3 042

prešov

1 333

22 200

Trnava

2 871

22 374

Spolu

2 274

v Istanbule overoval pravosť týchto štyroch onp
prostredníctvom portálu the Co-verification
portal operated by ICC WCF. nakoľko uvedené
čísla sk-onp nenašiel na webovej stránke svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory (ICC WCF), požiadal o verifikáciu slovenskú
obchodnú a priemyselnú komoru. následná
verifikácia týchto sk-onp bola pozitívna a na
základe preskúmania podporných dokladov bol
potvrdený v nich uvedený pôvod v Európskej únii.

počet vydaných certifikátov o voľnom predaji, resp.
certifikátov o výrobe a voľnom predaji vzrástol
medziročne o 124 % (83 v roku 2018 /37 v roku 2017).
v Tabuľke č. 11 je uvedený prehľad
o vydaných osvedčeniach o pôvode tovaru
a overených obchodných dokladoch v roku 2018
za jednotlivé organizačné zložky sopk v absolútnych
číslach.
podiel úradu sopk a jednotlivých regionálnych
komôr sopk na vydaných osvedčeniach o pôvode
a overovaní obchodných dokladov vyplýva
z teritoriálneho a komoditného exportného
zamerania obsluhovaných firiem v tom ktorom
kraji slovenskej republiky.

b) Turecka z augusta 2018 na verifikáciu sk-onp
č. 34219 vydaného pre fy spa DIvIson sE,
Bardejov, sk na reexport textilu (65/35 polyester/
viscose weaving fabric), ktoré vydala prešovská
regionálna komora sopk. po jeho následnej
verifikácii bol potvrdený nepreferenčný
pôvod v Európskej únii, rovnako ako v prípade
predchádzajúcich štyroch sk-onp.

aj v roku 2018 riešil útvar medzinárodnej spolupráce
sopk požiadavky od zahraničných colných správ na
verifikáciu vydaných onp sopk. Išlo o požiadavky:

c) Turecka zo septembra 2018 na verifikáciu skonp č. 34559 vydaného pre fy spa DIvIson sE,
Bardejov, sk na reexport textilu (65/35 polyester/
viscose weaving fabric), ktoré vydala prešovská
regionálna komora sopk. po jeho následnej
verifikácii bol potvrdený nepreferenčný pôvod
v Európskej únii (Germany), rovnako ako v prípade
predchádzajúcich sk-onp.

a) Turecka z júla 2018 na verifikáciu 4 našich onp
vydaných pre fy spa DIvIson sE, Bardejov,
sk na reexport textilných výrobkov (65/35
polyester/viscose weaving fabric), všetky onp
vydané prešovskou regionálnou komorou
sopk v júni a júli 2018. podľa informácií, ktoré
poskytol slovenský vývozca, turecký colný úrad
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karnety aTa vzrástla medziročne o 69 %. Dôvodom
vyššieho nárastu hodnoty tovaru sú vystavené
karnety na vyššie sumy, napríklad pre konštruktu
Defence, aeromobil. nižšie uvedená Tabuľka č. 12
zobrazuje prehľad vývoja vydaných aTa karnetov za
ostatných 10 rokov.

na základe a) prípadu, keď čísla sk-onp neboli
nájdené na web stránke svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory
(ICC WCF) pre verifikáciu vydaných Co/onp, sme
preverovali postup regionálnych komôr sopk pri
zapisovaní vydaných onp do LoTusu s dátumom
vydania onp, ktorý je druhým kľúčovým slovom pre
vyhľadávanie sk-onp/Co na portáli ICC WCF, kde je
denne automaticky nahraná zostava vydaných
sk-onp/Co zo strany sopk z údajov LoTusu. príčina
je v tom, že regionálne komory sopk nezapisujú
vydané onp v deň ich vydania. Týmto spôsobom
sa neskôr zapísané onp nedostanú do denného
hlásenia sopk na portál svetovej komorovej
federácie Medzinárodnej obchodnej komory
(ICC WCF). neskôr zapísané onp sa už potom
nedostanú do zostavy sk-onp na web portáli,
lebo ide o zostavu s dátumom nasledujúceho dňa.
jediným riešením je zapisovať onp v regionálnej
komore sopk v deň ich vydania, resp. zvyšné onp
zapísať v nasledujúci deň s dátumom vydania
v nasledujúci deň.

počas roku 2018 bol predmetom dočasného vývozu
na karnety aTa najmä tovar určený na výstavy
a zariadenia na výkon povolania.

Reklamácie ATA karnetov v roku 2018
v priebehu roka 2018 úrad sopk prijal od
zahraničných záručných organizácií 11 reklamácií
karnetov aTa vystavených regionálnymi komorami
sopk. Tento počet predstavuje nárast o jednu
reklamáciu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

regionálne komory sopk vystavili v roku 2018 spolu
295 karnetov aTa, čo predstavuje medziročný nárast
o 30 %. Hodnota dočasne vyvezeného tovaru na

z uvedeného počtu 11 otvorených reklamácií bolo
do konca roka 2018 ukončených sedem. z uvedených
7 reklamácií bola 1 reklamácia ukončená uhradením
regularizačného poplatku prostredníctvom
ručenia poisťovne kooperativa (v sume 61,99 €)
a zostávajúcich 6 reklamácií bolo ukončených
bez nároku na platbu uznaním predložených
dokumentov o spätnom vývoze, resp. spätnom
dovoze alebo o zmene colného režimu.

Tabuľka č. 12

Tabuľka č. 13

ČINNOSŤ V OBLASTI ATA SYSTÉMU

prEHľaD o počTE aTa karnETov
vyDanýCH sopk a o počTE rEkLaMáCIí
začaTýCH v prIEBEHu roka 2018

prEHľaD o počTE vyDanýCH karnETov
aTa za oBDoBIE rokov 2009 – 2018
Rok

Počet kusov

Regionálna
komora SOPK

Vydané ATA
karnety
v roku 2018

Reklamácie
slovenských ATA
karnetov začaté
v roku 2018

116

3

Banská Bystrica

13

0

košice

12

0

nitra

28

1

Trenčín

37

2

2009

215

2010

268

2011

209

2012

352

2013

224

2014

265

2015

193

žilina

20

0

2016

244

prešov

54

1

2017

227

Trnava

15

4

2018

295

Spolu

295

11

Bratislava
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PODNIKATEĽSKÉ
MISIE

zo zvyšných 4 reklamácií, prijatých v roku 2018, nie
je zatiaľ u 3 reklamácií ukončená 6-mesačná dôkazná
lehota na predkladanie pôvodných alebo náhradných
colných dokumentov. u zostávajúcej 1 reklamácie
požiadala sopk poisťovňu kooperativa o zaplatenie
colného dlhu v sume 877,75 € po výzve zahraničnej
záručnej organizácie na základe nepredloženia
dôkazných dokladov v rámci 6-mesačnej lehoty.
v tomto poslednom prípade plynie lehota dvoch
mesiacov na zaplatenie poistnej udalosti.

MISIE DO/ZO ZAHRANIČIA
V RÁMCI KRAJÍN EURóPSKEJ
ÚNIE

v priebehu roka 2018 boli ukončené dve zostávajúce
reklamácie otvorené v roku 2017. jedna z nich bola
ukončená zaplatením regularizačného poplatku
v sume 100,00 CHF prostredníctvom ručenia
poisťovne kooperativa. Druhá z nich bola ukončená
bez nároku na platbu uznaním predložených colných
dokladov.

Misie do zahraničia –
v rámci krajín Európskej únie
v roku 2018 sa na úrovni úradu sopk neuskutočnila
žiadna podnikateľská misia do krajín Európskej únie.

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

Misie zo zahraničia –
z krajín Európskej únie
v roku 2018 boli na úrovni úradu sopk, na útvare
Európskej únie sopk, prijaté misie podnikateľov, resp.
ich zastupiteľských organizácií a pripravené partnerské
stretnutia so slovenskými podnikateľmi z týchto krajín:

v oblasti reklamácie zahraničných karnetov aTa
v roku 2018 nebola otvorená zo strany slovenských
colných orgánov žiadna reklamácia.

l
l

v Tabuľke č. 13 je zobrazený prehľad karnetov aTa
vydaných jednotlivými regionálnymi komorami sopk
v roku 2018 spolu s prehľadom počtu reklamácií
karnetov aTa začatých v roku 2018.

Grécko / 6. – 8. 3. 2018
Nemecko / 22. 10. 2018

MISIE DO/ZO ZAHRANIČIA
MIMO KRAJÍN EURóPSKEJ ÚNIE
Misie do zahraničia –
mimo krajín Európskej únie
v roku 2018 sa na úrovni úradu sopk neuskutočnila
žiadna podnikateľská misia do krajín mimo Európskej
únie.

Misie zo zahraničia –
z krajín mimo Európskej únie
v roku 2018 sa na úrovni úradu sopk uskutočnilo
prijatie jednej podnikateľskej misie mimovládnej
organizácie Council for promoting south-south
Cooperation z číny. súčasťou bolo obchodné fórum, na
ktorom sa zúčastnilo 60 zástupcov slovenských firiem.
l
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VZDELÁVACIE
AKTIVITY

peter Brňo, stály predstaviteľ slovenskej republiky
pri svetovej obchodnej organizácii, predseda sopk
a predseda svetovej komorovej federácie peter
Mihók, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva sr
rastislav Chovanec a predseda Ekonomického výboru
sopk Ladislav vaškovič, ktorý diskusiu moderoval.

slovenská obchodná a priemyselná komora
na úrovni úradu sopk, regionálne komory sopk
a sekcie zabezpečili v roku 2018 celkom 159
seminárov, konferencií a kurzov (o 9 % viac ako
v roku 2017). zúčastnilo sa na nich 3 037 účastníkov,
najmä zástupcov podnikateľských subjektov, členov
i nečlenov komory, bolo ich takmer o 23 % viac
ako v roku 2017.

konferenciu podporila nadácia na podporu
vzdelávania a ekológie a zúčastnilo sa na nej 68
poslucháčov. Mediálnymi partnermi konferencie
boli vydavateľstvo Mafra slovakia, a.s. (denník
Hospodárske noviny) a Tlačová agentúra slovenskej
repubiky (tasr).
konferencia LDW (Learning Demostratrion
Workshop)
uskutočnila sa v máji 2018 v Bratislave. Išlo o
prezentáciu 10 tzv. smart factory riešení (sF-inovácií)
zo slovenska pre malé a stredné podniky v rámci
projektu sFH – Industry 4.0. z vystúpení slovenských
poskytovateľov boli zhotovené videá v anglickom
jazyku, ktoré sú zverejnené na portáli sopk, ako aj
projektu sFH. na podujatí sa zúčastnilo 45 zástupcov
malých a stredných podnikov z celého slovenska.

n

DOMÁCE SEMINÁRE
konferencia Očakávaný vývoj slovenskej
ekonomiky v roku 2018
v januári 2018 sa konal 21. ročník konferencie
s medzinárodnou účasťou, ktorá sa pravidelne
teší veľkej pozornosti odbornej verejnosti. spolu
s vlastnou makroekonomickou prognózou na
začínajúci sa rok, ktorú vypracúva ako jediná
podnikateľská inštitúcia na slovensku, predstavila
sopk tiež výsledky exkluzívneho ekonomického
prieskumu medzi svojimi členmi, ktorý sa realizoval
v závere roka 2017.

n

2 regionálne workshopy o problematike transferu
SF – inovácií v rámci dunajského regiónu pre
projekt SFH
9. 10. 2018 v Žiline (15 účastníkov)
10. 10. 2018 v Prešove (22 účastníkov)
účastníci boli z radov dopytovo orientovaných
malých a stredných podnikov z oboch regiónov.

n

na seminári vystúpili predstavitelia decíznej sféry
a odborníci z oblasti finančníctva a národného
hospodárstva. zúčastnilo sa na ňom 71 poslucháčov.
Makroekonomickú prognózu na rok 2018 spolu
s rozborom výsledkov ekonomického prieskumu
vydala sopk aj knižne.

Semináre v regiónoch
Banská BysTrICa

Mediálnymi partnermi konferencie boli vydavateľstvo
Mafra slovakia, a.s. (denník Hospodárske noviny)
a Tlačová agentúra slovenskej repubiky (tasr).

Témy, o ktoré bol najväčší záujem: ste pripravení
na GDpr? • nové možnosti práce s elektronickými
schránkami • super odpočet výdavkov na vedu
a výskum v roku 2018 • H2020 – sME instrument • Deň
otvorených dverí úradu priemyselného vlastníctva sr
• prístup zameraný na človeka v praxi • reziliencia –
zvyšovanie psychickej odolnosti zamestnancov.

konferencia Riziká vývoja svetového obchodu
uskutočnila sa v novembri 2018 a sopk ju
zorganizovala v spolupráci s ústredím svetovej
obchodnej organizácie v ženeve. Hlavnú prednášku
predniesol námestník generálneho riaditeľa svetovej
obchodnej organizácie karl Brauner, ktorý bol po
prvý raz na slovensku práve vďaka pozvaniu sopk.

n

BraTIsLava
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: reklamácie •
obchodné rokovania • colná problematika • ochrana
osobných údajov • Hr témy • úprava písomností •
sociálne siete • biznis protokol • franšíza • elektronické
schránky • daňové kontroly • riadenie rizík •
projektový manažment • pracovnoprávne témy •

Témami konferencie boli globálna ekonomika, vzťahy
medzi krajinami, zmeny, ktoré sa dotýkajú predmetu
či metód obchodovania. k téme sa vyjadrovali i ďalší
hostia: juraj sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu sav,
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Tabuľka č. 14

sEMInárE a ICH návšTEvnosť v roku 2018
Organizačná
zložka SOPK
(úrad/
regionálna komora)

Počet
seminárov

účastníkov

úrad sopk

5

221

Banská Bystrica

9

121

Bratislava

52

778

košice

20

365

nitra

12

124

prešov

11

436

Trenčín

10

321

Trnava

7

43

žilina

33

628

159

3 037

SPOLU

InTrasTaT • bankové záruky • prezentačné zručnosti
• odpadové hospodárstvo • rEaCH • finančný
manažment a pod.

Trnava
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: ročné zúčtovanie
preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2017
• rast firmy vďaka sociálnym sieťam a digitálnemu
marketingu • ochrana osobných údajov
• komunikačné zručnosti a prezentácia
• super odpočet výdavkov na výskum
a vývoj v roku 2018 • budovanie predajnej značky.

košICE
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: GDpr – ochrana
osobných údajov • obchodovanie s jednotlivými
krajinami (rusko, čína, Indonézia, Európska únia)
• projekty financované z eurofondov • soft skills
• inovácie.

žILIna
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: legislatívne zmeny
v odbornom vzdelávaní (98 účastníkov) • zmeny
v zákonníku práce • podnikanie, pracovno-právne
predpisy a dane v čr • zákon o odpadoch • trendy
priemyselného merania • povinnosti mzdovej
účtovníčky pri uzávierke roka • ochrana osobných
údajov GDpr.

nITra
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: aktuálne zmeny
v legislatívnej oblasti • zmeny právnych predpisov
a novely zákonov (zákonník práce, daňové priznanie,
novela zákona o DpH).
prEšov

okrem toho regionálne komory sopk organizovali
aj okrúhle stoly, konzultačné dni a kooperačné
podujatia, na ktorých mohli záujemcovia získať
podrobné informácie o konkrétnych krajinách
a o podmienkach a možnostiach uplatnenia
sa na ich trhoch.

Témy, o ktoré bol najväčší záujem: legislatívne zmeny
• eurofondy • dane • medzinárodný obchod.
TrEnčín
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: colná problematika
• zamestnávanie cudzincov.
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Okrúhle stoly

žILInská rEGIonáLna koMora sopk
Počet: 1
n stretnutie s honorárnymi konzulmi sr v zahraničí,
24. októbra 2018
130 honorárnych konzulov slovenskej republiky
z 82 krajín sveta (stretnutie sa realizovalo formou B2B
rokovaní s firmami)

BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
Počet: 2
Počet účastníkov: 62
Témy:
n uruguaj
n Chorvátsko

Konzultačné dni
BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
Počet: 5
Počet účastníkov: 20
n konzultačný deň argentína a peru
n konzultačný deň srbsko
n konzultačný deň čierna hora
n konzultačný deň Bielorusko
n konzultačný deň Dánsko

KLUBY SOPK
niektoré regionálne komory sopk organizujú
menej formálne stretnutia svojich členov,
na ktoré pozývajú zaujímavých hostí. Takzvané
kluby sopk sú príležitosťou stretnúť sa
v príjemnom prostredí, nadviazať kontakty,
vymeniť si skúsenosti, diskutovať o aktuálnom
dianí a problémoch, ktoré podnikateľov trápia.
Trenčianska regionálna komora sopk už niekoľko
rokov pred vianocami organizuje arT klub
sopk, neformálne stretnutie so svojimi členmi,
predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy
v regióne spojené so zaujímavým kultúrnym
programom. v roku 2016 začala novú tradíciu
tzv. šporT klubu sopk, na ktorom majú možnosť
športovo sa vyžiť nielen podnikatelia a ďalší hostia,
ale aj ich ratolesti.

košICká rEGIonáLna koMora sopk
Počet: 7
Počet účastníkov: 47
Témy: efektívne obchodovanie s jednotlivými
krajinami, znižovanie energetickej náročnosti,
daňové poradenstvo, marketing, ochrana
priemyselného vlastníctva
n konzultačný deň s veľvyslancom/riaditeľom
odboru ekonomickej diplomacie Ministerstva
zahrančných vecí a európskych záležitostí sr
pre rED2 (celý svet mimo Eú, usa a kanady)
Drahomírom štósom
Téma: obchodné vzťahy s jednotlivými krajinami

novinkou v roku 2018 boli kluby sopk organizované
v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí sr v Trenčíne, košiciach
spoločne s prešovom, v Trnave a žiline pod názvom
„spolu pre slovensko. z regiónov do sveta“
zamerané na prezentáciu proexportnej podpory pre
malé a stredné podniky na slovensku.

Trnavská rEGIonáLna koMora sopk
Počet: 5
Témy:
n slovensko-srbské obchodné alternatívy
(možnosti zamestnávania pracovníkov
zo srbska na slovensku)
n seminár s predstaviteľmi veľvyslanectva
Brazílie na slovensku (možnosti obchodnej
spolupráce medzi slovenskými a bieloruskými
firmami)
n Fórum nákupcov v automobilovom priemysle
(podpora dodávateľsko-odberateľských vzťahov
medzi slovenskými a francúzskymi firmami
v automobilovom sektore)
n seminár s predstaviteľmi veľvyslanectva
Bieloruska na slovensku (možnosti obchodnej
spolupráce medzi slovenskými a bieloruskými
firmami)
n seminár s predstaviteľmi veľvyslanectva
vietnamskej socialistickej republiky (vsr)
na slovensku (možnosti obchodnej spolupráce
medzi slovenskom a vsr)

BanskoBysTrICká rEGIonáLna koMora sopk
Počet klubových stretnutí: 2
n klubové stretnutie členov a priaznivcov
Banskobystrickej regionálnej komory sopk
s predsedom Banskobystrického samosprávneho
kraja jánom Lunterom na Hrade slovenská ľupča
– október 2018
n

klubové stretnutie s generálnym riaditeľom
sociálnej poisťovne Ing. ľubomírom vážnym –
december 2018

BraTIsLavská rEGIonáLna koMora sopk
Počet klubových stretnutí: 11
n kluby platformy „žena v podnikaní“
Počet: 9
Počet účastníkov: 160
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(daňové priznanie, work-life-balance, sociálne siete,
asertivita, marketing, kariéra 40+ a pod.)

Business breakfast na tému aktuálnych zmien
v daňovej legislatíve so slovenskou komorou
daňových poradcov
Téma: daňové poradenstvo
Hostia: zástupcovia slovenskej komory daňových
poradcov

n

stretnutie podnikateľov Bratislavského
samosprávneho kraja – výročné stretnutie
členov Bratislavskej regionálnej komory sopk
a spolupracujúcich subjektov a partnerov
Počet účastníkov: 120

n

TrEnčIanska rEGIonáLna koMora sopk
Počet klubových stretnutí: 5
n Mimoriadny klub sopk
Témy:
Gobalizácia energetických zdrojov verzus segregácia
obchodnej spolupráce (sankcie)
príležitosti pre slovensko v oblasti inteligentných
miest a technológií
Hosť:
Maroš šefčovič, podpredseda Európskej komisie
pre energetickú úniu

klubové stretnutie na tému: „100 rokov
hospodárskeho vývoja na území československa“
Hosť: prof. Ing. peter staněk, Csc.
Počet účastníkov: 30

n

okrem toho Bratislavská regionálna komora sopk
zorganizovala:
Exkurzie:
n psa Trnava – apríl 2018
n knoTT, s.r.o. Modra – október 2018
Športové podujatie
n v. ročník medzinárodného golfového
turnaja – Donnerskirchen (aT) – september 2018

šporT klub sopk
Téma:
neformálne stretnutie členov a rodinných
príslušníkov
Hostia:
Deti a životní partneri členov Trenčianskej
regionálnej komory sopk

n

košICká rEGIonáLna koMora sopk
Počet klubových stretnutí: 3
n klub sopk so štátnym tajomníkom Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
Lukášom parízkom
Témy:
prezentácia možností podpory exportu pre malých
a stredných podnikateľov
Financovanie a poisťovanie tovarov
podpora internacionalizácie malých a stredných
podnikov
prezentácia služieb a ponúk pre malé a stredné podniky
Exportné možnosti z pohľadu podnikateľskej obce
Hostia:
Michal kozáčik, námestník generálneho riaditeľa
divízie poistných a bankových obchodov,
EXIMBanka sr
zlata šipošová , riaditeľka podnikateľského centra
Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí sr
jozef Troják, výkonný riaditeľ sarIo
juraj Banský, podpredseda predstavenstva
východoslovenskej investičnej agentúry

klub sopk s Trenčianskym samosprávnym
krajom a slovenským zväzom ľadového hokeja
k iniciatíve rozvoja mládeže v Trenčianskom
samosprávnom kraji
Téma:
„Trenčiansky kraj – kraj športu, podnikania
a mládeže“
Hostia:
jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja
richard pavlikovský, predseda komisie rozvojového
centra Hokej región Trenčín

n

klub sopk so štátnym tajomníkom Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
Lukášom parízkom
Témy:
spolu pre slovensko. z regiónov do sveta
ponuka Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí sr pre podnikateľov pri aktivitách
v zahraničí
sme tu pre vás už 20 rokov. Financujeme
a poisťujeme váš export
národný projekt „podpora internacionalizácie Msp”
slovak Business agency, vaša prvá voľba pri podnikaní
ako zvýšiť export. je za to zodpovedný štát
alebo podnikatelia?

n

pracovné stretnutie prezídia zväzu
automobilového priemyslu sr a košickej
regionálnej komory sopk s dodávateľmi
automobilového priemyslu v regióne
Téma: automobilový priemysel
Hostia: členovia prezídia zväzu automobilového
priemyslu

n

64

slovenská obchodná a priemyselná komora

ponuka Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí sr pre podnikateľov pri aktivitách
v zahraničí
EXIMBanka sr – „sme tu pre vás už 20 rokov
– financujeme a poisťujeme váš export“
sarIo – „národný projekt „podpora
internacionalizácie Msp“
sitno holding a.s. – „ako zvýšiť export – je za to
zodpovedný len štát, alebo sa dá zvýšiť aj
vlastnou aktivitou podnikateľov?“
Hostia:
Milan vašanič, predseda predstavenstva žilinskej
regionálnej komory sopk
Lukáš parízek, štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
Monika kohútová, generálna riaditeľka
EXIMBanky sr
Dušan Matulay, generálny riaditeľ sekcie
hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí sr
jozef Troják, výkonný riaditeľ sarIo
ľudovít černák, predsedu predstavenstva sitno
holding a.s.

Hostia:
Lukáš parízek, štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
Dušan Matulay, generálny riaditeľ sekcie
hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí sr
Monika kohútová, generálna riaditeľka EXIMBanky sr
jozef Troják, výkonný riaditeľ sarIo
Martin Holák, generálny riaditeľ slovak Business agency
ľudovít černák, predseda predstavenstva sitno
holding a.s.
vIanočný arT klub sopk
prejav uznania a poďakovania členským firmám,
spolupracujúcim inštitúciám a partnerom
Hostia:
THE BaCkWarDs (The Beatles revival Band)

n

Trnavská rEGIonáLna koMora sopk
Počet klubových stretnutí: 1
n klub sopk so štátnym tajomníkom Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
Lukášom parízkom
Téma:
prezentácia možností podpory exportu pre malých
a stredných podnikateľov
Financovanie a poisťovanie tovarov
podpora internacionalizácie malých a stredných
podnikov
prezentácia služieb a ponúk pre malé a stredné
podniky
Exportné možnosti z pohľadu podnikateľskej obce
Hostia:
Lukáš parízek, štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
Dušan Matulay, generálny riaditeľ sekcie
hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí sr
Monika kohútová, generálna riaditeľka EXIMBanky sr
jozef Troják, výkonný riaditeľ sarIo
Lucia veselská, poradca generálneho riaditeľa slovak
Business agency
štefan kassay
žILInská rEGIonáLna koMora sopk
Počet klubových stretnutí: 1
n klub žilinskej regionálnej komory sopk,
podnikateľov so štátnym tajomníkom Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
Lukášom parízkom
Témy:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí sr – „spolu pre slovensko. z regiónov
do sveta“
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ÚČASŤ
NA PROJEKTOCH

Tabuľka č. 15

prEHľaD o počTE projEkTov v roku 2018
Organizačná zložka
SOPK
(úrad/regionálna komora)

úrad a regionálne komory sopk v roku 2018
realizovali 23 projektov. Ide predovšetkým o projekty,
vďaka ktorým sa môžu skvalitniť služby komory
poskytované podnikateľskej verejnosti. na niektorých
projektoch participujú viaceré regionálne komory
sopk, prípadne spolupracujú na nich s obchodnými
a priemyselnými komorami v zahraničí, najčastejšie
zo susedných krajín, ako je poľsko a Maďarsko,
ale i z ďalších krajín.

INFORMATIKA
A KOMUNIKÁCIA
v roku 2018 sa pokračovalo vo zvyšovaní technickej
vybavenosti sopk výmenou zastaraných počítačov
a serverov, čím sa zvýšila aj miera bezpečnosti
centrálnych počítačov (serverov).

Počet projektov

úrad sopk

4

Banská Bystrica

3

Bratislava

1

košice

2

nitra

1

prešov

2

Trenčín

2

Trnava

3

žilina

5

Spolu

23

získavala, uchovávala, spracovávala publikácie
a periodiká, sprístupňovala knižničný fond –
predovšetkým knižničné dokumenty domáceho
a zahraničného pôvodu. snahou bolo priebežne
dopĺňať knižničný fond aktuálnou literatúrou na
základe užívateľských požiadaviek. práve publikácie
získané darom tvorili aj väčšiu časť nových prírastkov
za rok 2018. Evidencia bola vedená ako po uplynulé
roky v databáze knižnica v systéme LoTus.
pravidelne sa zabezpečovala kontrola a oprava
chybných a neúplných záznamov v databáze. v roku
2018 prešiel knižničný fond pravidelnou revíziou,
pri ktorej bola vyradená zastaraná, opotrebovaná,
duplicitná literatúra a literatúra, ktorá stratila na
svojej informačnej hodnote. Edičná činnosť sopk
bola pravidelne propagovaná elektronickou formou
– zasielaním ponuky publikácií podnikateľským
subjektom.

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

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
 v súlade s edičným plánom slovenská obchodná

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ
SLUŽBY

a priemyselná komora v roku 2018 vydala:
l

knižnica sopk a knižnica Bratislavskej regionálnej
komory sopk plnila v roku 2018 všetky funkcie
a úlohy v súlade s plánom činnosti na rok 2018.
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publikáciu základné makroekonomické rámce
vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 +
očakávania podnikateľskej sféry (rozbor výsledkov
ekonomického prieskumu sopk 2017 – 2018)

slovenská obchodná a priemyselná komora

priemysel Hospodárstvo prezentovať svoj
región, svoje aktivity a služby pre podnikateľov
či zaujímavých a úspešných členov v rámci
4-stranovej prílohy. okrem printového variantu bol
mesačník dispozícii aj vo formáte pdf na webovej
stránke sopk

výročnú správu sopk za rok 2017 v elektronickej
forme
l plán aktivít sopk na rok 2018 v elektronickej
forme
l katalóg veľtrhov a výstav v slovenskej republike
2019
l

 Ďalším prínosom do kolekcie komorových

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

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

MEDIÁLNY PROGRAM

 útvar Európskej únie sopk v roku 2018 vydal tri

informačné letáky o programoch Interreg Central
Europe

v roku 2018 sa uskutočnili dve pravidelné každoročné
tlačové konferencie sopk – v júli polročná bilančná
a začiatkom decembra pravidelná koncoročná
bilančná tlačová konferencia. na každej z nich sopk
okrem odpočtu svojich aktivít pre podnikateľov
prezentovala svoje stanovisko k aktuálnym témam.
v júli to bola téma duálne vzdelávanie v nadväznosti
na schválenú novelu zákona o odbornom vzdelávaní
a príprave – hosťom bol predseda výboru sopk pre
vzdelávanie adrián Ďurček. v decembri o nedostatku
pracovnej sily na slovensku a návrhoch sopk na
riešenie tohto problému hovoril podpredseda sopk
július kostolný.

 Bratislavská regionálna komora sopk vydala leták

sekcie odpadového hospodárstva sopk
 Banskobystrická a košická regionálna komora

sopk vydali v rámci projektu Innoservice katalóg
poskytovateľov výskumno-vývojových služieb
a infraštruktúry
 prešovská regionálna komora sopk vydala letáky

s informáciami o projektoch MeMevET, na ktorých
pracovala, pre projekt posilnenie odborného
vzdelávania v kontexte firemnej praxe bol
spracovaný Bulletin projektu

novinári tiež okrem telefonického alebo mailového
kontaktu využívali prítomnosť predsedu sopk na
zhromaždení delegátov, na januárovej konferencii
o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky v roku
2018 a žiadali vyjadrenia k aktuálnym ekonomickým
otázkam.

 Trenčianska regionálna komora sopk vydala leták

valorizácia nehmotného kultúrneho dedičstva
(nkD) pre miestny udržateľný rozvoj v regiónoch
strednej Európy

sopk aktívne reaguje na aktuálne dianie
v ekonomike formou vyhlásení a stanovísk, predseda
sopk, ale aj niektorí členovia predstavenstva sopk
a Ekonomického výboru sopk pravidelne odpovedali
na otázky printových aj elektronických médií.

 žilinská regionálna komora sopk vydala brožúru

„Informačná brožúrka podnikateľa. podnikáme
v českej republike“ v náklade 1 000 ks v rámci
projektu
 v roku 2017 vydala sopk 12 čísiel komorového

na základe zmluvy uzavretej s dcérskou spoločnosťou
Tlačovej agentúry slovenskej republiky Tasr – Teraz
Media boli z významných podujatí, ktoré sopk počas
roka organizovala, natočené cca 5-minútové videá
a umiestnené na youTube. Boli to výstupy
z januárovej konferencie očakávaný vývoj slovenskej
ekonomiky v roku 2018, z odovzdávania
veľkej ceny sopk na zhromaždení delegátov sopk
v apríli, z česko-slovenského ekonomického
a podnikateľského fóra, ktoré 4. júna 2018
organizovala žilinská regionálna komora sopk pri
príležitosti 100. výročia vzniku československa,

mesačníka obchod priemysel Hospodárstvo. na
obsahu sa podieľali všetky regionálne komory
sopk predovšetkým informáciami o seminároch,
spoločných účastiach na výstavách v zahraničí
a o podnikateľských misiách, ktoré pripravovali.
k zvýšeniu propagácie regiónov prispeli všetky
regionálne komory tiež tým, že sa podieľali na
spracovaní materiálov, ktoré boli zaradené ako
samostatná príloha mesačníka obchod priemysel
Hospodárstvo. každá regionálna komora mala
možnosť v jednom čísle mesačníka obchod
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a napokon to bol výstup z novembrovej
konferencie riziká vývoja svetového obchodu za
účasti námestníka generálneho riaditeľa svetovej
obchodnej organizácie karla Braunera.
okrem toho sa sopk od 26. apríla 2018 (odo dňa
konania zhromaždenia delegátov sopk) začala
prezentovať aj na sociálnej sieti LinkedIn. Do konca
roka 2018 bolo na tejto sieti umiestnených 53
informácií o aktivitách úradu sopk a jednotlivých
regionálnych komôr sopk.
regionálne komory sopk využívajú na propagáciu
svojej činnosti mesačník obchod priemysel
Hospodárstvo a tiež podujatia, ktoré organizujú.
o svojich aktivitách pravidelne informujú na svojich
webových stránkach a s firmami komunikujú aj
prostredníctvom elektronickej pošty. aktívne
spolupracujú a komunikujú tiež s regionálnymi
médiami.
v záujme dosiahnutia lepšej propagácie podujatí
a činnosti slovenská obchodná a priemyselná komora
uzatvorila zmluvy o mediálnom partnerstve
s Tlačovou agentúrou slovenskej republiky Tasr
a vydavateľstvom Mafra slovakia, vydavateľom
denníka Hospodárske noviny. zmluvy sa týkali
propagácie súťaže veľká cena sopk za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní, konferencie
očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2018
a niektorých ďalších aktivít komory. v máji 2018
bol operatívne podpísaný dodatok k zmluve medzi
sopk a vydavateľstvom Mafra slovakia, na ktorého
základe bola zmluvne upravená mediálna spolupráca
a zabezpečené mediálne pokrytie česko-slovenského
ekonomického a podnikateľského fóra k 100. výročiu
vzniku československa, ktoré sa konalo 4. júna 2018
v žiline.
za rok 2018 eviduje slovenská obchodná
a priemyselná komora dohromady 630 mediálnych
výstupov, od krátkych zmienok o komore, cez citácie
jej predstaviteľov nielen na úrovni úradu sopk, ale
aj regionálnych komôr, až po pol- až celostranové
novinové výstupy. uvedených 630 výstupov za rok
predstavuje v priemere 52,5 výstupu každý mesiac
alebo takmer 3 výstupy denne (2,6).

68

slovenská obchodná a priemyselná komora

IV. ODBORNÉ SEKCIE SOPK
v roku 2018 pôsobilo pri slovenskej obchodnej
a priemyselnej komore 17 odborných sekcií
s celoslovenskou pôsobnosťou. Dňa 1. februára
2018 predstavenstvo sopk schválilo zriadenie
sekcie kultúry a podpory podnikania v kultúre
s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v žilinskej
regionálnej komore sopk a vymenovalo do funkcie
predsedu sekcie Ing. jaroslava Horečného, majiteľa
výtvarnej agentúry a1, žilina.

predstaviť súčasné trendy a perspektívy modernej
logistiky a ukázať, že logistika nie je v modernej
výrobe a obchode len nákladom, ale, naopak,
účinným nástrojom na zvyšovanie produktivity.
sekcia so zväzom logistiky a zasielateľstva sr
zorganizovala odbornú konferenciu zLz sr 2018,
ktorá sa konala 8. novembra 2018 v šamoríne – čilistove.
na konferencii zazneli aktuálne problémy v logistike,
problematika GDpr „ochrana osobných údajov“
v zasielateľstve, ako aj zmeny v európskej dohode
o cestnej preprave nebezpečných vecí na rok 2019.

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

Sekcia veľtrhov a výstav

Sekcia energetiky

Sekcia výskumu a vývoja

sekcia zabezpečila a podporila účasť svojich členov
na seminároch a zároveň pripravovala pripomienky
k legislatíve. jej členovia sa tiež zúčastňovali na
rozporových konaniach na úrade pre reguláciu
sieťových odvetví (úrso).

sekcia výskumu a vývoja plnila úlohy, ktoré si
stanovila v pláne aktivít na rok 2018. pripomienkovala
zákony, sledovala aktuálne legislatívne zmeny
a informovala o nich svojich členov.

činnosť sekcie vychádzala zo schváleného plánu na
rok 2018. členovia sekcie spracovali podklady pre
vydanie katalógu veľtrhov a výstav v sr na rok 2019.

Sekcia odpadového hospodárstva

Sekcia cestovného ruchu

Cieľom sekcie je vytvoriť priestor na odbornú
diskusiu, výmenu skúseností a názorov v odvetví
odpadového hospodárstva, pravidelne spolupracovať
a diskutovať s tvorcami legislatívy a podieľať sa na
príprave všeobecne záväzných právnych predpisov
a opatrení v oblasti odpadového hospodárstva na
všetkých úrovniach.

sekcia cestovného ruchu sa zúčastnila ako
vystavovateľ na 24. ročníku medzinárodného veľtrhu
cestovného ruchu ITF slovakiatour 2018, ktorý sa
konal v dňoch 25. – 28. januára 2018 v Bratislave.
v rámci výstavy sekcia podporila marketingové
aktivity svojich členov, prezentovala projekt CMC
zameraný na podporu produkcie miestnych klastrov
a prepojenie cestovného ruchu s výrobou a kultúrou
a projekt Enterprise Europe network s cieľom
poskytnúť podnikateľom poradenstvo v oblasti
podnikania, inovácií a výskumu.

aktivity:
Legislatívna činnosť
n pripomienkovanie aktuálnej legislatívy a účasť na
rozporových konaniach
n sledovanie legislatívnych zmien a informovanie
členov sekcie a tiež ostatných podnikateľov
n účasť zástupcov sekcie v pracovných skupinách
Ministerstva životného prostredia sr
Vzdelávacia a informačná činnosť
n organizovanie informačných seminárov
n účasť zástupcov sekcie na príslušných odborných
seminároch a konferenciách

Sekcia logistiky a zasielateľstva
sekcia logistiky a zasielateľstva spolupracovala
so spoločnosťou reliantGroup pri organizovaní
2. ročníka konferencie speedCHaIn slovakia 2018,
ktorej hlavnou témou bola logistika: inovácie
a moderné technológie. zmyslom konferencie bolo
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základu dane, Trendy v plastikárskom priemysle,
super odpočet výdavkov na výskum a vývoj v roku
2018.

organizovanie neformálnych stretnutí
s predstaviteľmi Ministerstva životného
prostredia sr, IEp a pod.
Propagačná činnosť
n Ekotopfilm – Envirofilm
n propagácia činnosti cez periodiká sopk
a Bratislavskej regionálnej komory sopk,
web stránku, sociálne siete
Iné
n spolupráca v rámci pLaTForMy oBEHovEj
EkonoMIky
n

v rámci spolupráce so slovenským plastikárskym
klastrom sa členské firmy zúčastnili buď priamo,
alebo boli zastupované na podnikateľskej misii
na veľtrhu Fakuma 2018 vo Friedrichshafene
v nemecku.

Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

Sekcia nerudných surovín
n
n

n
n

nosnou aktivitou sekcie v roku 2018 bola organizácia
účasti na medzinárodných veľtrhoch módy
a obuvi sTyL – kaBo v Brne. na 51. ročníku, ktorý
sa uskutočnil 17. – 19. februára 2018, v spoločnej
expozícii Trenčianskej regionálnej komory sopk
na ploche 49 m² vystavovali traja členovia sekcie:
Mária stančíková – Maja Móda čadca a dve firmy zo
žiliny, agnesa schillerová – praktikmóda a vúTCH –
CHEMITEX. na 52. veľtrhoch módy a obuvi v termíne
18. – 20. augusta 2018 sa na ploche 30 m2 okrem
Trenčianskej regionálnej komory sopk prezentovala
aj spoločnosť agnesa schillerová – praktikmóda.

poskytovanie konzultačno-poradenských služieb
propagácia členov sekcie na obchodných misiách
zo zahraničia
organizácia seminárov na aktuálne témy
predkladanie stanovísk k príslušným návrhom
zákonov a iným všeobecným záväzným právnym
normám v záujme ich účinného pôsobenia hlavne
v oblasti banskej činnosti a prieskumu ložísk

Sekcia dodávateľov investičných celkov
v priebehu roka 2018 sekcia získavala od členov
pripomienky k legislatívno-právnym predpisom,
ktoré členovia posielali na úrad sopk. sekcia
poskytovala informačný servis a venovala sa tiež
vzdelávacej činnosti zorganizovaním seminárov
Colné právo Európskej únie a slovenskej republiky,
InTrasTaT, super odpočet – možnosť zníženia
základu dane, Moderná biznis etiketa, alternatívne
obchodné platformy. Informačný tok medzi členmi
sekcie zabezpečuje tajomník sekcie.

v rámci vzdelávacích aktivít boli v sledovanom
období členom ponúknuté odborné semináre:
Colné právo Európskej únie a slovenskej republiky,
Bankové záruky – ako ich používať v obchodných
vzťahoch, super odpočet – možnosť zníženia základu
dane, alternatívne obchodné platformy a super
odpočet výdavkov na výskum a vývoj.
členským firmám sekcie boli priebežne poskytované
služby – informačný servis, výbery z databáz a ďalších
zdrojov sopk, informácie o výzvach zo štrukturálnych
fondov, ako aj o predkladaných zákonoch
a legislatívnych zmenách.

Sekcia výrobných strojov a náradia
Firmám združeným v sekcii výrobných strojov
a náradia tajomník sekcie pravidelne posielal návrhy
zákonov na pripomienkovanie, firmy tiež v roku
2018 dostávali informačný servis z databázy sopk,
abonentskej služby a iných zdrojov, ako sú relevantné
ponuky na spoluprácu, dodávky zariadení, služieb
a informácie a dopyty z veľtrhov a výstav.

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

Agropotravinárska sekcia

o významných aktivitách sekcie a jej členov boli
zverejňované informácie v mesačníku obchod
priemysel Hospodárstvo.

n

sekcia sa tiež venovala vzdelávacej činnosti a pre
jej členov boli usporiadané odborné semináre:
Colné právo Európskej únie a slovenskej republiky,
InTrasTaT, super odpočet – možnosť zníženia
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zastupovala a koordinovala členov sekcie
v oblasti ich podnikateľskej činnosti, v spolupráci
so štátnou sférou, ďalšími relevantnými inštitúciami
vypracovávala a predkladala materiály, stanoviská
k príslušným návrhom zákonov a ďalším všeobecne
záväzným právnym normám v záujme ich účinného
pôsobenia

slovenská obchodná a priemyselná komora

n

n

n

n

n

n

n

n

prioritou sekcie do budúcnosti bude pripomienkovať
jednotlivé zákony a touto cestou sa budú postupne
presadzovať požiadavky členov sekcie cestnej
dopravy. sekcia sformulovala problematické okruhy,
ktoré najviac trápia a zaťažujú cestných dopravcov,
ako napríklad vysoké daňové zaťaženie v porovnaní
s inými európskymi krajinami, napríklad s poľskom
alebo slovinskom, ďalej daň z motorových palív a iné.
kvôli týmto a iným problémom, ktoré trápia cestných
dopravcov, reálne hrozí, že cestní dopravcovia budú
zo slovenska odchádzať, čo sa následne prejaví
v nadväzujúcich činnostiach a službách.

propagovala agropotravinársku sekciu cez odborný
branžový časopis za účelom zviditeľnenia činnosti
sekcie a tiež samotných členov sekcie v časopise
„IsMC – potravinárstvo a Gastronómia sr“
23. 1. 2018 sa zástupcovia sekcie zúčastnili na
seminári „očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
v roku 2018“
6. 6. 2018 sa uskutočnilo stretnutie členov
výkonného výboru a následne stretnutie členov
agropotravinárskej sekcie za účelom zhodnotenia
činnosti v roku 2017 a oboznámenia sa s plánom
sekcie na rok 2018
14. 6. 2018 sa zástupcovia sekcie zúčastnili na
poľnohospodárskej konferencii v nitre, témou bola
„spoločná poľnohospodárska politika Eú 2020 –
2027“
17. 8. 2018 – stretnutie členov predstavenstva
Trnavskej regionálnej komory sopk s predsedom
a niekoľkými členmi predstavenstva slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory
počas výstavy agrokomplex – individuálna účasť
členských firiem na agrokomplexe 2018
5. 11. 2018 – pracovné stretnutie predsedov sopk
a slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory v Bratislave
22. 11. 2018 – účasť členov na medzinárodnej
konferencii „aGroproGrEss 2017“ v Trnave
priebežné navštevy firiem z daného sektora za
účelom rozšírenia členskej základne a tiež v záujme
koordinácie riešenia problémov v danej oblasti

z dôvodu potreby riešiť väčšie veci, ako i riešiť veci
komplexne členovia sekcie diskutujú o možnosti
spájať sa s príbuznými sekciami alebo rozšíriť sekciu
cestnej dopravy napríklad o zasielateľstvo, prípadne
logistiku. Táto téma je však otvorená do budúcnosti,
nakoľko zasielatelia sa inak pozerajú na dopravcov
a inak presadzujú zákony týkajúce sa dopravy ako
dopravcovia.

Sekcia výrobcov obranného priemyslu SR
zastupovala a koordinovala členov sekcie v oblasti ich
podnikateľskej činnosti, v spolupráci so štátnou sférou,
ďalšími relevantnými inštitúciami vypracovávala
a predkladala materiály, stanoviská k príslušným
návrhom zákonov a ďalším všeobecne záväzným
právnym normám v záujme ich účinného pôsobenia.

Elektrotechnická sekcia
n

n

n

n

spolupracovala s ostatnými sekciami sopk pre
zlepšenie všeobecného podnikateľského prostredia.

uskutočnilo sa stretnutie členov výkonného
výboru, novým predsedom sekcie sa stal Mgr. ján
nemašík z firmy samsung Eletronics slovakia s.r.o.
Definovanie vízie a potrieb sektora na základe
existujúcich a dostupných analýz
vypracovanie a predkladanie materiálov
v spolupráci so štátnou sférou a ďalšími
relevantnými inštitúciami, stanovísk k príslušným
návrhom zákonov a ďalším všeobecne záväzným
právnym normám, zastupovanie a koordinovanie
členov sekcie v oblasti ich podnikateľskej činnosti
návštevy firiem z daného sektora za účelom
rozšírenia členskej základne sekcie a tiež v záujme
koordinácie riešenia problémov v danej oblasti

n

n
n

n

n

Sekcia cestnej dopravy

n

sekcia cestnej dopravy po ukončení spolupráce so
združením česmad existuje i v roku 2018. prešla
obmenou členstva. Momentálne v nej aktívne pracuje
10 subjektov.

n
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16. – 18. 5. 2018 sa členovia sekcie zúčastnili na
medzinárodnej výstave IDEB v spoločnom stánku
v Bratislave
26. 6. 2018 sa uskutočnilo stretnutia členov sekcie
4. 6. 2018 – predseda sekcie poslal ústavným
činiteľom vyhlásenie sekcie výrobcov obranného
priemyslu sopk k modernizačným procesom
ozbrojených síl sr
30. 6. 2018 – účasť zástupcov sekcie na tankových
dňoch, Deň s pozemnými silami os sr
propagácia sekcie cez odborný branžový časopis
a viaceré médiá. oficiálne stanovisko zbrojárov
na podporu modernizácie os sr
záujme koordinácie riešenia problémov v danej oblasti
priebežné návštevy firiem z daného sektoru za
účelom rozšírenia členskej základne a tiež v záujme
koordinácie riešenia problémov v danej oblasti
sekcia pripomienkovala Lp/2018/428 zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 z. z. o
dani z pridanej hodnoty

Výročná spráVa sopK 2018

Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania

n

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

pripomienkovanie zákonov a vyhlášok v odbornom
vzdelávaní
koordinácia a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave
Delegovanie zástupcov na maturitné skúšky pre
odbory patriace pod vecnú pôsobnosť sopk
Delegovanie zástupcov na záverečné skúšky pre
odbory patriace pod vecnú pôsobnosť sopk
organizovanie prípravy a realizácie maturitných
skúšok na soš za účasti sopk
organizovanie prípravy a realizácie záverečných
skúšok na soš za účasti sopk
po určení kritérií udeľovanie „osvedčení sopk“
absolventom soš, ktoré sú členmi sopk, ktorí
získali výučný list alebo maturitné vysvedčenie
s výučným listom
prezentácia členov v komorovom mesačníku
obchod priemysel Hospodárstvo
spolupráca so štátnou správou, samosprávou,
zamestnávateľmi, zväzmi, atď. v záujme
koordinácie odborného vzdelávania a prípravy
s trhom práce
spolupráca na projekte Duálne vzdelávanie
a zvýšenie atraktivity a kvality odborného
vzdelávania a prípravy
aktívna účasť na pracovných stretnutiach
územnej školskej rady, výbore sopk pre
vzdelávanie, na ústrednej maturitnej komisii,
sektorovej rade strojárstvo I a strojárstvo II,
rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu
predseda predstavenstva žilinskej regionálnej
komory sopk sa zúčastňoval na zasadnutiach
krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
žilinského samosprávneho kraja
výročné zhromaždenie členov sekcie za rok 2017
sa konalo 24. januára 2018, generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu sr
Marian Galan prezentoval pripravovanú novelu
zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,
novelu zákona o pedagogických zamestnancoch,
atď.
XIv. ročník celoslovenskej súťaže odborných
vedomostí a praktických zručností žiakov soš
v oblasti:
ll strojárstvo – soš strojnícka, považská Bystrica,
7. – 8. 6.2018
ll elektrotechnika – spojená škola, nižná,
14. – 15. 11.2018
ll obchodná akadémia – obchodná akadémia,
Liptovský Mikuláš, 11. – 12. 12. 2018

n

11. 6. 2018, žilina – odborný workshop Trendy
priemyselného merania
17. 10. 2018, žilina – odborný seminár Legislatívne
zmeny v odbornom vzdelávaní
aktualizácia katalógu členov sekcie odborného,
dalšieho a celoživotného vzdelávania sopk, počet
členov: 128

Sekcia kultúry a podpory podnikania
v kultúre
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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zasielanie ponúk členom sopk s možnosťou stať
sa členom sekcie
zasadnutie sekcie v považskej galérii umenia
v žiline, 25. 5. 2018
nadväzovanie a rozvíjanie obchodných kontaktov
s obdobnými inštitúciami na slovensku
a v zahraničí
pokračovanie v recipročnej výstavnej spolupráci
s mestom ostrava, výmena výstav autorov
prezentácia kolekcie výtvarných diel vytvorenej
v roku 2018 ako putovnej prezentácie slovenských
autorov, slovenskej výtvarnej tvorby v zahraničí
spolupráca so štátnou správou a samosprávou
v oblasti kultúry, pokračovanie spolupráce
s považskou galériu umenia v žiline
spolupráca s ostatnými sekciami sopk pre
zlepšenie všeobecného podnikateľského prostredia
Informovanie o práci sekcie s cieľom získať ďalších
členov
príprava a realizácia workshopov, stretnutí
a rozhovorov s autormi, teoretikmi umenia,
príprava informácií o kultúrnom dianí v regióne
účasť na výstavách a kultúrnych podujatiach na
slovensku, v česku, Európskej únii a v ďalších
krajinách podľa možností
príprava materiálov na prezentáciu činnosti
a marketingovú komunikáciu (katalógy, pozvánky,
texty o autoroch, sprievodné knižné publikácie
k výstavám a autorom, tlačové správy...)
aktivity za účelom zviditeľnenia činnosti sekcie
v médiách a kultúrnych inštitúciách
predkladanie materiálov a pripomienok súvisiacich
s legislatívou v oblasti kultúry v záujme jej
fungovania v prospech členov sopk

Predseda sekcie

Tajomník sekcie

Telefón

Pracovisko SOPK

Sekcia bánk a poisťovní

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

Ing. viliam Gonda

02/6241 0147

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia energetiky

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

Ing. viliam Gonda

02/6241 0147

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia logistiky a zasielateľstva

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

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6720 2615

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia cestovného ruchu

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

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6720 2615

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia veľtrhov a výstav

Ing. alexander rozin
Incheba, a.s., Bratislava

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6241 0147

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia výskumu a vývoja

Ing. peter klamo, riaditeľ pre rozvoj
Ip sErvIs s. r. o., Bratislava

Ing. Ingrid neuwirthová

02/6720 2615

úrad sopk Bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Sekcia nerudných surovín

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

Ing. Marína spírová, phD.

048/4125 633

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

Sekcia dodávateľov
investičných celkov

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

Martin plško

032/6520 035

rk sopk Trenčín
jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

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

Ing. ľudovít Mičuda

032/6525 275

rk sopk Trenčín
jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Sekcia výrobných strojov a náradia

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

Martin plško

032/6520 035

rk sopk Trenčín
jilemnického 2 , 911 01 Trenčín

Elektrotechnická sekcia

Mgr. ján nemašík, manažér právneho oddelenia
saMsunG Electronics slovakia, s. r. o., Galanta

Ing. natália štrbíková

033/5512 745

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

Agropotravinárska sekcia

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

Ing. Eva Tománková

033/5512 588

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

Sekcia cestnej dopravy

ján jurica, konateľ
j.a.a.s., s. r. o., senica

Mgr. peter kovář

033/5512 744

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania

Ing. peter smolár, riaditeľ
spojená škola, nižná

Mgr. anna Cabajová

041/7235 103
041/7235 655

rk sopk žilina
Hálkova 31, 010 01 žilina

Sekcia výrobcov obranného priemyslu
Slovenskej republiky SOPK

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

Ing. Eva Tománková

033/5512 588

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava

Sekcia odpadového hospodárstva

rnDr. Michal sebíň, phD., riaditeľ
naTur-paCk, a .s., Bratislava

Mgr. Daniela Grznárik

02/4829 1297

rk sopk Bratislava
jašíkova 6, 826 73 Bratislava

Sekcia kultúry a podpory podnikania
v kultúre

Ing. jaroslav Horečný, majiteľ
výTvarná aGEnTúra a1, žilina

katarína Machovičová

041/7646 966

rk sopk žilina
Hálkova 31, 010 01 žilina

1. 2. 2018 predstavenstvo sopk schválilo zriadenie sekcie kultúry a podpory podnikania v kultúre s celoslovenskou pôsobnosťou pri žilinskej rk sopk

slovenská obchodná a priemyselná komora
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Názov sekcie

Tabuľka č. 16

sEkCIE sopk v roku 2018
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V. ROZHODCOVSKÝ SÚD SOPK
raz v mimoriadnom zasadaní, ktorého predmetom
bola námietka nepríslušnosti tunajšieho súdu.

rozhodcovský súd slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v uplynulom roku rozhodoval
spory majetkovej povahy vzniknuté z vnútroštátnych
a medzinárodných obchodnoprávnych
a občianskoprávnych vzťahov na základe platne
uzavretých rozhodcovských doložiek, resp.
rozhodcovských zmlúv v súlade s internými
predpismi tunajšieho súdu a zákonom č. 244/2002
z. z. v znení neskorších noviel a súvisiacich predpisov.

v oblasti medzinárodnej spolupráce sa rozhodcovský
súd sopk naďalej zúčastňuje na zasadaniach
Európskej arbitrážnej skupiny Medzinárodného
rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej
komory v paríži. zároveň sa zúčastňuje na plenárnych
zasadaniach Medzinárodného rozhodcovského
súdu v paríži ako člen, a to prostredníctvom
svojich funkcionárov. súd ďalej konštatuje, že
i v uplynulom období sa rozhodcovia tunajšieho súdu
podieľali na rozhodovacej činnosti Medzinárodného
rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej
komory v paríži jednak v prípadoch, kde aspoň
jeden z účastníkov konania má domicil v slovenskej
republike, ale v uplynulom období i v kauzách,
kde obaja účastníci majú domicil mimo teritória
slovenskej republiky.

Interné predpisy tunajšieho súdu prešli v uplynulom
roku novelizáciou, a to v tom smere, že pravidlá
rozhodcovského konania, ktoré boli prílohou
rokovacieho poriadku, s rokovacím poriadkom
splynuli a súčasné interné predpisy obsahujú štatút,
rokovací poriadok, sadzobník trov rozhodcovského
konania a zoznam rozhodcov rozhodcovského
súdu sopk. Táto novelizácia interných predpisov
rozhodcovského súdu sopk nadobudla účinnosť
dňom 1. marca 2018.
v uplynulom období boli podané vnútroštátne žaloby
vo výške pohľadávok 784.834,80 € a medzinárodné
žaloby vo výške pohľadávok 3,490.905,17 €,
spolu podané žaloby vo výške pohľadávok
4,275.739,97 €. predmetom sporov bolo vo väčšine
prípadov neuhradenie finančných čiastok z faktúr
za prevzatý tovar, resp. vykonané služby, neuhradenie
pohľadávok vyplývajúcich z lízingových zmlúv,
pohľadávky vyplývajúce z uplatnených úrokov
z omeškania, zmluvné pokuty a pod. opätovne sa
v tomto roku objavili aj určovacie žaloby, ktorých
väčší počet sa datuje v predošlých rokoch. stále
pretrváva žiadosť účastníkov konania, aby bol v rámci
dokazovania nariadený znalecký posudok.
Hodnotené obdobie naďalej prinieslo množstvo
žalôb rozhodovaných jediným rozhodcom a treba
konštatovať, že stále pretrváva menšia dôslednosť
účastníkov konania pri predkladaní dôkazov, ktorými
je podopretá tá ktorá žaloba – je potrebné zo strany
súdu pomerne často uplatňovať § 9 rokovacieho
poriadku rozhodcovského súdu sopk – odstránenie
chýb žaloby.
predsedníctvo rozhodcovského súdu sopk zasadalo
v uplynulom roku trikrát v riadnom zasadaní a jeden
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PRÍLOHY
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SOPK
K 31. 12. 2018
Región BANSKÁ BYSTRICA
anTaLIč pavol, Ing., MBa
Gažúr roman, Ing.

HorváTH vladimír, Ing.
krIváň július, Ing.
MaCEková jaroslava, Ing.
MarkovIč jaromír, Ing., phD.
MužILa vladimír, Ing.
sCHaLLEr roland, Ing.
TÓTHová Beata, rnDr.
vILIM ján, Ing.
vranská viktória, Ing.

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

Región BRATISLAVA
BakEš vladimír, Ing.
BérEš Imrich, Ing.
CsoLLár Gabriel, Ing.
ĎurčEk adrián, Ing.
GáLIk róbert, Ing., MBa

junas Igor, Ing.
kEsTLEr vladimír, Ing.
kLaMo peter, Ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
koopEraTIva poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group, Bratislava
predseda predstavenstva, prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva, Coop jednota slovensko,
spotrebné družstvo, Bratislava
konateľ, súkromná spojená škola CaMBrIDGE InTErnaTIonaL
sCHooL, Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, slovenská pošta, a.s.,
Banská Bystrica
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, kerametal,
akciová spoločnosť, Bratislava
predseda predstavenstva, oMnIa HoLDInG, sE,
organizačná zložka, Bratislava
riaditeľ pre rozvoj, Ip sErvIs, s.r.o., Bratislava
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kovačIč pavol, Ing.
LukEš peter, Ing.
MICHaLík Boris, Ing.
pIvovárčI juraj, juDr.
sLEzák rudolf, Ing.

sLEzák vladimír, Ing.
šMaTLík juraj, Ing.
Tkáč jozef, Ing.
vaškovIč Ladislav, Ing., Csc.
vILáGI oszkár, juDr.
vIzváry František, Ing.
zaťko andrej, Ing.
zEMková zita, Ing.

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva,
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava
predseda dozornej rady, DITEC, a.s., Bratislava
vedúci odborného útvaru sr, voLksWaGEn sLovakIa, a.s., Bratislava
konateľ a riaditeľ, TaTraTour slovakia, s.r.o., piešťany
podpredseda predstavenstva, slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Bratislava
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
generálny riaditeľ, siemens s.r.o., Bratislava
predseda predstavenstva, BEz TransForMáTory, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva a prezident, j & T FInanCE Group sE,
organizačná zložka, Bratislava
riaditeľ, krištáľové krídlo s. r. o., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, sLovnaFT, a.s.,
Bratislava
predseda predstavenstva, akida Construct, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, poštová banka, a.s.,
Bratislava
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka,
oTp Banka slovensko, a.s., Bratislava

Región KOŠICE
BíLEk ján, juDr. Ing.
Cap Igor, juDr., MBa
DoLný Milan, Ing.
FILIp Ladislav, Ing.

HEjCMan Thomas jan, Dipl. volksw.

jEzný jaromír, Ing., phD.

kErEkEš ján, Ing.
kLEInová Mária, Ing. arch.
koLEsár vasiľ, Ing.
Lukáč Igor, Ing.
MELICHárEk Marián, juDr.
pErHáč jozef, Ing., phD.
zEMančík alexander, Ing.

poradca, kIMEX Group s.r.o., košice
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
WaGon sLovakIa košICE, a.s., košice
poradca, uEz, s.r.o., Humenné
manažér predaja nn (programu nízkeho napätia),
sEz krompachy a.s,, krompachy
(ukončený mandát k 26. 4. 2018)
člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
východoslovenská energetika Holding, a.s., košice
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
zTs výskumno-vývojový ústav košice, a.s.,
v skratke: zTs vvú košICE a.s., košice
konateľ, kErEX s.r.o., Michalovce
(ukončený mandát k 26. 4. 2018)
konateľka, spIš-vIEW-TraDInG, spol. s r. o., v skratke: svT, s. r. o.,
spišská nová ves
riaditeľ, stredná odborná škola, spišská nová ves
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
konateľ, L and L TraDInG, spol. s r.o., košice
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ,
sTaBILITa, d.d.s., a.s. košice
člen predstavenstva a riaditeľ, zInkoza, a.s., krompachy
(ukončený mandát k 26. 4. 2018)
riaditeľ globálneho marketingu a plánu,
u. s. steel košice, s.r.o., košice
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
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Región NITRA
BuDay ľubomír, Ing.
GáL jozef
HrDLík Milan, Ing., Csc.
kováCs Tibor, Ing.
MIHÓk peter, doc. Ing., Csc.
onDrEjka viliam
oravEC Milan, Ing., Csc.
pašTIka Martin, Ing., MBa
soLčIansky ján, Ing.
švEC ľubomír, Ing.
vIšňovský peter, Ing.

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

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

predseda predstavenstva, Hotel DukLa, a.s. prešov
prokurista, sIGnuM, a.s. popraD
konateľ, ELCoM, spoločnosť s ručením obmedzeným, prešov
vedúci závodu a prokurista spoločnosti,
FTE automotive slovakia s.r.o., prešov
riaditeľka spoločnosti, oDEva, spol. s r.o. Lipany
výkonná riaditeľka, ForMa pLasT, k.s., snina
konateľ, GoHr, s.r.o., veľký šariš
predseda dozornej rady, aQuapark poprad, s.r.o., poprad
konateľ, poLyForM, s.r.o., podolínec
predseda predstavenstva, applied Meters, a.s., prešov
riaditeľ, zIMLET, spol. s r.o., stará ľubovňa

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

riaditeľ, soš Handlová
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
považská cementáreň, a.s. Ladce
predseda predstavenstva, EXpo CEnTEr a.s. Trenčín
generálny riaditeľ, Evpú a.s. nová Dubnica
riaditeľ, soš stará Turá
generálny riaditeľ, psL, a.s., považská Bystrica
splnomocnený na zastupovanie spoločnosti Elster,
Elster s.r.o., stará Turá
generálny riaditeľ, strojstav CM s.r.o., nové Mesto nad váhom
výkonný riaditeľ, rona, a.s., Lednické rovne
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Danfoss power solutions a.s., považská Bystrica
prokuristka a finančná riaditeľka,
vETropaCk nEMšová s.r.o., nemšová
generálny riaditeľ a člen predstavenstva, TrEns sk, a.s., Trenčín
konateľ a riaditeľ pre financie a controlling,
Continental Matador rubber, s.r.o., púchov
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Región TRNAVA
BrHEL jozef, Ing.
GaBrIEL ján, Ing.
HaLaBrín peter, Ing.
CHovan vladimír, Ing.
kováč Marián
LIška peter, Ing.
pavLovIč vít, Ing.
pEkár Tomáš, Ing., MBa
pETErka jozef, prof. Dr. Ing.
WÖLLnEr Miroslav, Ing., MBa

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

Región ŽILINA
Brňák pavol, Ing.
Dojčan Michal, Ing.
DuDa richard, Ing., MBa
DvoŘák Ladislav, Ing.
HaLuška Dušan, Ing.
HanzEL jaroslav, Ing.
CHaLupka vladimír
kLoCok vladimír, Ing.
kosToLný július, Ing.
kováč Igor, Ing., phD.
kuCHTa Dušan
kurIC štefan, Ing.
Líška ján, Ing.
MaGvašI peter, Ing., Csc.
MIHáLIk jozef, Ing., phD.
MICHaLEC rudolf, Ing.
MIškoLCI zdenek
oršuLIak ján, Ing.
paškuLIak róbert
sCHraML zdeněk, juDr.
soCHová Lujza, Ing.
šEBo Ladislav, Ing., Csc.
ToMan vladimír, Ing.
ToMEk Igor
vašanIč Milan, Ing., phD.

člen predstavenstva, slovena, a.s., žilina
výrobný riaditeľ, HErn s.r.o., námestovo
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
CEo, HErn s.r.o., námestovo
(ukončený mandát k 26. 4. 2018)
konateľ, MvE váh, s.r.o., Liptovský Mikuláš
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
manažér, aa++ s.r.o., čadca
poradca predstavenstva, stredoslovenská energetika, a.s., žilina
(ukončený mandát k 26. 4. 2018)
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Ds smith Turpak obaly, a.s., Martin
predseda predstavenstva, oFz, a.s., Istebné
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Martimex – holding,
akciová spoločnosť, Martin
predseda predstavenstva, generálny riaditeľ,
kInEX BEarInGs, a.s., Bytča
generálny riaditeľ, GeLiMa, a.s., Liptovský Mikuláš
generálny riaditeľ, Eltek s.r.o., Liptovský Hrádok
(ukončený mandát k 26. 4. 2018)
konzultant, Mondi sCp, a.s., ružomberok
konzultant, CEIT, n.o., žilina
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
predseda predstavenstva, panoráMa šporT HoTEL, a.s., žilina
riaditeľ, Dopravná akadémia, žilina
(ukončený mandát k 26. 4. 2018)
predseda predstavenstva, slovenské liečebné kúpele
rajecké Teplice, a.s., rajecké Teplice
generálny riaditeľ, konateľ, avEX electronics, s.r.o., oravská Lesná
riaditeľ závodu, GGB slovakia s.r.o., sučany
generálny riaditeľ, stredoslovenská energetika, a.s., žilina
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
konateľka, apIaGra s.r.o., zubrohlava
viceprezident pre stratégiu, Metsa Tissue slovakia s.r.o., žilina
konateľ, Miba sinter slovakia s.r.o., Dolný kubín
konateľ, riaditeľ, In-ECo, spol. s r.o., ružomberok
predseda predstavenstva, saror BrokEr, a.s., žilina

78

slovenská obchodná a priemyselná komora

PREDSTAVENSTVO SOPK K 31. 12. 2018
Predseda:
MIHÓk peter, Dr. h. c. doc. Ing., Csc.
Podpredsedovia:
sLEzák vladimír, Ing.
kosToLný július, Ing.

podpredseda dozornej rady, Heineken slovensko, a. s., Hurbanovo

karaFFa Miloslav, Ing.

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

Generálny tajomník:
HrIvík Martin, Ing.

sopk Bratislava

Ďalší členovia predstavenstva:
anTaLIč pavol, Ing., MBa
BrHEL jozef, Ing.
CsoLLár Gabriel, Ing.
ĎurčEk adrián, Ing.
HaLuška Dušan, Ing.
HEjCMan Thomas jan, Dipl. volksw.

LIška peter, Ing.
pECHa ľubomír, Ing.
vaškovIč Ladislav, Ing., Csc.
vILáGI oszkár, juDr.

konateľ, EXIMa, spol. s r.o., Banská Bystrica
predseda predstavenstva, paTrIa InvEsT, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva, Coop jednota slovensko,
spotrebné družstvo, Bratislava
konateľ, súkromná spojená škola CaMBrIDGE
InTErnaTIonaL sCHooL, Bratislava
manažér, aa++ s.r.o., čadca
člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
východoslovenská energetika Holding, a.s., košice
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)
riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, vujE, a.s., Trnava
výkonný riaditeľ, rona, a.s., Lednické rovne
riaditeľ, krištáľové krídlo s.r.o., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
sLovnaFT, a.s., Bratislava

PREDSTAVENSTVO TVORIA AJ 8 PREDSEDOVIA PREDSTAVENSTIEV
REGIONÁLNYCH KOMÔR SOPK:
(BB) krIváň július, Ing.
(BA) junas Igor, Ing.
*(KE) DoLný Milan, Ing.
**(KE) Cap Igor, juDr., MBa

(NR) onDrEjka viliam
(PO) oLEjár ľubomír, Ing.
(TN) pauLEn Boris, Dipl. Ing., phD.
(TT) GaBrIEL ján, Ing.
(ZA) vašanIč Milan, Ing., phD.

obchodný riaditeľ a člen predstavenstva,
železiarne podbrezová a. s., podbrezová
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava
poradca, uEz, s.r.o., Humenné
(vo funkcii predsedu RK od 1. 8. 2017 do 20. 2. 2018)
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
WaGon sLovakIa košICE, a.s., košice
(vo funkcii predsedu RK od 20. 2. 2018)
generálny riaditeľ, vion, a. s., zlaté Moravce
konateľ, GoHr, s.r.o., veľký šariš
generálny riaditeľ, strojstav CM s. r. o., nové Mesto nad váhom
obchodný zástupca, aGropo s. r. o., zvončín
predseda predstavenstva, saror BrokEr, a.s., žilina

* Ing. Milan Dolný, podpredseda Košickej regionálnej komory SOPK, od 1. 8. 2017 nahradil po odstúpení z funkcie predsedu
predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK Ing. Ladislava Drabika (Kolonial Košice, a.s., predseda predstavenstva), kým Valné
zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK vo februári 2018 nezvolí nového predsedu
**Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK 20. 2. 2018 zvolilo do funkcie predsedu predstavenstva Košickej regionálnej
komory SOPK JUDr. Igora Capa, MBA.
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DOZORNÁ RADA SLOVENSKEJ OBCHODNEJ
A PRIEMYSELNEJ KOMORY K 31. 12. 2018
Predseda:
Tkáč jozef, Ing.

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

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

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

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

PREDSEDNÍCTVO ROZHODCOVSKÉHO
SÚDU SOPK K 31. 12. 2018
Predseda:
kuBíčEk pavol, prof. juDr., Csc.

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

paneurópska vysoká škola, fakulta práva,
Bratislava

advokát, ak nitra

EXIMa, spol. s r. o., Banská Bystrica
advokát, ak Bratislava
advokát, ak Trenčín
advokát, ak, Bratislava
advokát, ak, nové Mesto nad váhom
advokát, ak Bratislava
generálna tajomníčka rozhodcovského
súdu sopk, Bratislava
advokát, ak, Bratislava
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REGIONÁLNE ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV
A PREDSTAVENSTVÁ REGIONÁLNYCH
KOMôR SOPK K 31. 12. 2018
Región BANSKÁ BYSTRICA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov
sopk.
Predseda predstavenstva:
krIváň július, Ing.

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

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

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

uHrovIčová zuzana, Mgr.
vILLIM ján, Ing.

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

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

riaditeľka, Banskobystrická rk sopk

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

Región BRATISLAVA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
aDaMko Daniel, Ing., phD.
BIELková Marta, Ing., Csc.
BoHáčEk štefan, Ing., phD.
DÖMény Felix, Ing.
DraGúň Miroslav, Ing.

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

konateľ, Goodwill publishing, s. r. o., Bratislava
(mandát ukončený k 31. 12. 2018)
prezident, CELoX, spol. s r.o., viničné
riaditeľ, GaLEnIT, s.r.o., Bratislava
výkonný riaditeľ, InTECH, spol. s r.o., Bratislava
generálny riaditeľ, súkromná stredná odborná škola,
Exnárova 20, Bratislava
riaditeľ, stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb,
Farského 9, Bratislava
finančná riaditeľka a prokuristka, sCHEnkEr, s.r.o., Bratislava
(mandát ukončený k 31. 12. 2018)
riaditeľka, stredná odborná škola automobilová a podnikania,
kysucká 14, senec
konateľ, ELEkTroTECHnICké proDukTy, spol. s r.o., Bratislava
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, kerametal,
akciová spoločnosť, Bratislava
konateľ, asTor sLovakIa, s.r.o., Bratislava
generálny riaditeľ, kon–raD, spol. s r.o., Bratislava
konateľ, Ekos pLus s.r.o., Bratislava
riaditeľka, IzoLEX Bratislava, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva, CrEaTIvE pro s.r.o., Bratislava
(mandát ukončený k 31. 12. 2018)
predseda predstavenstva, ConsuLTarE, a. s., Bratislava
konateľ, kuLLa sk, s.r.o., Bratislava
člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
EnErGoprojEkT sLovakIa a.s., nitra
riaditeľ, T r I T o n spol. s r.o., Bratislava
generálny riaditeľ, MEGa & LoMan, s.r.o., Trenčín
generálny riaditeľ, apL a.s. Bratislava
(začiatok mandátu od 5. 4. 2018)
konateľ, DoprasTav EXporT s. r. o., Bratislava
(mandát ukončený k 1. 1. 2018)
riaditeľ, rEnoMIa, s.r.o., Bratislava
predseda predstavenstva, CHéMIa – sErvIs, a. s., Bratislava
konateľ, MICrosTEp-MIs, spol. s r.o., Bratislava
konateľ, InTEGrITy s.r.o., Bratislava
majiteľka, METron s.r.o., Bratislava
konateľ a riaditeľ, TaTraTour slovakia, s.r.o., piešťany
generálny riaditeľ, sLovakoDaTa, a.s., Bratislava
riaditeľ, stredná odborná škola technická, vranovská 4, Bratislava
predseda predstavenstva, IDops, družstvo, Bratislava
riaditeľ, stredná odborná škola informačných technológií,
Hlinická 1, Bratislava
konateľ, aMIna, s.r.o., Bratislava
riaditeľ, stredná odborná škola elektrotechnická,
rybničná 59, Bratislava
konateľka, T.o.D. spol. s r.o., Bratislava
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa,
koMunáLna poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group, Bratislava
predseda predstavenstva, TayLLor & CoX slovensko, a. s., Bratislava
prokurista, BMB Leitner Bratislava, s.r.o., Bratislava
riaditeľka, stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Hálova 16, Bratislava
riaditeľ, stredná odborná škola polygrafická, račianska, Bratislava
konateľ, MILkInG, spol. s r.o., Bratislava
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šuMský Tibor, Ing.
vaLEnTa Michal, Ing.
vaLovIč Ivan, Ing.
vozárová Darina
zvaLa Gabriel, phDr.

finančný riaditeľ, optocon technologies s. r. o., Bratislava
prokurista, unIvoLT – rEMaT s.r.o., pezinok
podpredseda predstavenstva, kovEX, výrobné družstvo,
plavecký štvrtok
konateľka, sTEnDHaL, s.r.o., Bratislava
konateľ, skoM, spol. s r.o., Bratislava

Predseda predstavenstva:
junas Igor, Ing.

generálny riaditeľ, kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava

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

Ďalší členovia predstavenstva:
aDaMko Daniel, Ing., phD.
HorváTHová soňa, Ing.
kuLLa Michal, Ing.
LETko anton, Ing., MBa
LupTák stanislav, Ing.
MIHáLIk július, Ing.
pETrová adriana, juDr.
pIvovárčI juraj, juDr.
skyBa patrick, Mag. Iur.

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

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

riaditeľ, stredná priemyselná škola elektrotechnická,
karola adlera 5, Bratislava
finančná riaditeľka a prokuristka, sCHEnkEr, s.r.o., Bratislava
(mandát ukončený k 31. 12. 2018)
konateľ, kuLLa sk, s.r.o., Bratislava
generálny riaditeľ, EnErGoprojEkT slovakia a.s., nitra
riaditeľ, T r I T o n spol. s r. o., Bratislava
konateľ, DoprasTav EXporT s. r. o., Bratislava
(mandát ukončený k 1. 1. 2018)
generálna riaditeľka, METron s.r.o., Bratislava
generálny riaditeľ, TaTraTour slovakia, s.r.o., piešťany
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa,
koMunáLna poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group, Bratislava

riaditeľ, Bratislavská rk sopk

Región KOŠICE
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov
sopk.
Predseda predstavenstva:
Cap Igor, juDr., MBa

Podpredsedovia predstavenstva:
DoLný Milan, Ing.
HEjCMan Thomas jan, Dipl. volksw.

sMaržík Imrich, Ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
WaGon sLovakIa košICE, a.s., košice
(vznik mandátu 20. 2. 2018)

poradca, uEz, s.r.o., Humenné
(1. zástupca predsedu)
člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
východoslovenská energetika Holding a.s., košice
(vznik mandátu 20. 2. 2018)
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
sEz krompachy a.s., krompachy
(zánik mandátu k 1. 1. 2018)
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Ďalší členovia predstavenstva:
anTaL Marek
BíLEk ján, Dr.h.c. juDr. Ing.
BuDIšová Marta, juDr.
EpErjEšI jozef, Ing.

švIGár vladimír, juDr.
zEMančík alexander, Ing.

manažér, GlobalLogic s.r.o., košice
poradca, kIMEX Group s.r.o. košice
spoločníčka a konateľka, MarBu s.r.o., košice
riaditeľ, stredná odborná škola automobilová, košice
(zánik mandátu k 16. 4. 2018)
predseda predstavenstva, zTs výskumno-vývojový
ústav košice, a.s., /v skratke zTs vvú košICE a.s./, košice
konateľ, kErEX s.r.o., Michalovce
(zánik mandátu k 1. 1. 2018)
spoločník a konateľ, L and L TraDInG, spol. s r.o., košice
podpredseda predstavenstva, sTaBILITa, d.d.s., a.s., košice
spoločník a konateľ, CWT Metal s.r.o., Brzotín
riaditeľ, zInkoza, a.s., krompachy
(zánik mandátu k 1. 1. 2018)
spoločník, sLovakIa rEaL – Tour s.r.o., Malá Ida
riaditeľ globálneho marketingu a plánu, u. s. steel košice, s.r.o., košice

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

riaditeľka, košická rk sopk

jEzný jaromír, Ing., phD.
kErEkEš ján, Ing.
Lukáč Igor, Ing., MBa
MELICHárEk Marián, juDr.
MIčuDa rudolf, Ing.
pErHáč jozef, Ing., phD.

Región NITRA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov
sopk.
Predseda predstavenstva:
onDrEjka viliam

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

Podpredsedovia predstavenstva:
surovEC Milan, Ing.
FÖLDEsI jozef

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

Ďalší členovia predstavenstva:
Báráň Milan, Ing.
BLáHa petr, Ing.

šTEvčík pavel, Ing.
zaLaBaI Tibor, Ing.

výrobno-technický riaditeľ, pLasTED, spol. s r.o., nové zámky
generálny riaditeľ, DusLo, a.s., šaľa
(vznik mandátu k 19. 3. 2018)
riaditeľ, agrokomplex nároDné výsTavIsko,
štátny podnik, nitra
(zánik mandátu k 28. 2. 2018)
generálny riaditeľ, opTIMa a.s., nitra
riaditeľ, klevitrans – kombi group, s.r.o., štúrovo
konateľ, EnErGonET nITra, s.r.o., nitra
výrobno-technický riaditeľ, Heineken slovensko, a.s., Hurbanovo s r.o.
riaditeľ, kaBELsCHLEpp – sysTEMTECHnIk, spol. s r.o.,
v skratke ks – sysTEMTECHnIk, spol. s r.o., nové zámky
riaditeľ, s.T.s. nITra, spol. s r.o., nitra
konateľ, unIQa Group service Center slovakia, spol. s r.o., nitra

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

riaditeľ, nitrianska rk sopk

DInGa Mário, juDr.

kazLov Igor, Ing.
kLEšTInEC ľudovít
korGo ján
sLávIk Milan, Ing.
sTrašík Dušan, Ing.
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Región PREŠOV
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov
sopk.
Predseda predstavenstva:
oLEjár ľubomír, Ing.

konateľ, GoHr, s.r.o., veľký šariš

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

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

Ďalší členovia predstavenstva:
BIDovský anton, juDr.
BoDnár vojtech, Ing.
jEšková Gabriela, Ing.
kožár slavomír, Ing.
LanG peter, Ing., MBa
ľaCH Martin, Ing.
pLoskoň štefan, Ing.
ToMko Daniel, Ing.

predseda predstavenstva, Hotel DukLa, a.s. prešov, prešov
predseda predstavenstva, TaTraLIFT a.s., kežmarok
riaditeľka, BWG k.s., prešov
riaditeľ, stredná priemyselná škola elektrotechnická, prešov
prokurista, FTE automotive slovakia s.r.o., prešov
člen predstavenstva, TErICHEM, Terichem Tervakoski, a.s., svit
konateľ, pLoskon aT, s.r.o., prešov
generálny riaditeľ, ToMark, s.r.o., prešov

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

riaditeľka, prešovská rk sopk

Región TRENČÍN
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov
sopk.
Predseda predstavenstva:
pauLEn Boris, Ing., phD.
Podpredsedovia predstavenstva:
DoBIáš Emil, Ing.
HoMoLa július, Ing.
kašuBa jozef, Ing.
Ďalší členovia predstavenstva:
BarBorka jozef, Mgr.
Eľko ján, Ing.
TaraBík Ladislav, Ing.
janíčEk július, Ing.
MarkovIč ondrej, MBa
MIkuLáš pavel, Ing. rnDr.
pLačko Bohuslav, Ing.
rapanT josef, Mgr.
roDErová katarína, Ing.

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

EXpo CEnTEr a. s., Trenčín
splnomocnený na zastupovanie spoločnosti Elster,
Elster s.r.o., stará Turá
konateľ, EBona, s.r.o., žilina

riaditeľ, stredná odborná škola, Handlová
riaditeľ, MoTosaM, a.s., Myjava
člen predstavenstva, HF najus, a. s., Dubnica nad váhom
(vznik mandátu od 7. 2. 2018)
manažér, voD – Eko a.s Trenčín, Trenčín
generálny riaditeľ, zTs-kaBEL, s. r. o., Dubnica nad váhom
výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva,
kEraMoprojEkT TrEnčín a.s., Trenčín
predseda dozornej rady, pružIny, a.s., Brezová pod Bradlom
konateľ, aura TraDE, s. r. o., Trenčín
konateľka, korEkCIa TrEnčín, s.r.o., Trenčín
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srnCová Mária, Ing.
ušIak roman, Ing.

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

konateľka, TECHsErvIs, s.r.o., nové Mesto nad váhom
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva,
konšTrukTa – Defence, a.s., Dubnica nad váhom

riaditeľ, Trenčianska rk sopk

Región TRNAVA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov
sopk.
Predseda predstavenstva:
GaBrIEL ján, Ing.
Podpredsedovia predstavenstva:
čajko juraj, Ing.
FIXEk roman, Ing.
kupEC viliam, Ing., phD.
Ďalší členovia predstavenstva:
BakIčová Iveta, rnDr. Ing.

obchodný zástupca, aGropo s.r.o., zvončín

konateľ, Euro – BrEW, s.r.o., Trnava
generálny riaditeľ a člen predstavenstva, TaTraCHEMa,
výrobné družstvo Trnava, skrátene: TaTraCHEMa vD, Trnava
konateľ, EkoprakTIk, spol. s r.o., Trnava

nEMčEk jaroslav
papík peter, Ing.
sEDLák Michal, Ing., Csc.
svíBa ján

zástupkyňa riaditeľa, stredná odborná škola
elektrotechnická, Trnava
asistent konateľa spoločnosti, DunaTEX, a.s., Dunajská streda
(zánik mandátu k 1. 2. 2018)
riaditeľ, BoMaT s.r.o., veľké orvište
generálny riaditeľ, GasTro – EFEkT, spol. s r.o., Hlohovec
konateľ, EvErGrEEn ConsuLTInG s.r.o., Dunajská streda
konateľ, TEnsporT, s.r.o., zvončín
riaditeľ vonkajších vzťahov, prokurista,
sLovEnské Cukrovary, s.r.o., sereď
konzultant, MIBra – sk, s. r. o., kamenná poruba
(zánik mandátu k 1. 1. 2018)
konateľ, nemček sonEs spol. s r.o. Trnava
riaditeľ, spš dopravná, Trnava
majiteľ a konateľ, sEDos, s.r.o., krakovany
majiteľ, ján svíba – s.a.F.a., Hlohovec

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

riaditeľka, Trnavská rk sopk

BIHary zoltán, Ing. Dipl. paed.
BoLEčEk ľudovít, rnDr.
DoLník jozef, Ing.
HoDossy karoly, Ing.
HoLovIč pavol
janíčEk Dušan, Ing.
jurIGa jaroslav, Ing.

Región ŽILINA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
anDrEuTTI karol, Ing., phD.
BaLCárEk pavel, Ing.
BEňúCH ján, Ing.
BrTáňová ľubica, Ing.
CzurILLa Miloslav, Ing.

generálny riaditeľ, prEToLoG s. r. o., žilina
riaditeľ, slovenské liečebné kúpele rajecké teplice, a.s.,
Bratislava
riaditeľ, vErEX žILIna, a.s., žilina
konateľka, InoTEska s.r.o., Liptovský Hrádok (podtureň – roveň)
majiteľ, CrT – ELECTronIC, spol. s r.o., or. Lesná, oravská Lesná
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čErnák Miroslav, Ing.
DoroCIak ján, Ing.
DvoŘák Dušan, Ing.
ĎurInová zuzana, Ing.

vašanIč Milan, Ing., phD.
víTEk pavol, Ing.
zanovIT jozef, Mgr.

riaditeľ, MoTor-Car Martin, s.r.o., Martin
riaditeľ, D a s spol. s r.o., Makov
senior manager, kia Motors slovakia s.r.o., Teplička nad váhom
generálna riaditeľka, slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,
a.s., Turčianske Teplice
riaditeľ, a-Trans spol. s r.o., žilina
generálny riaditeľ, áčko a.s., ružomberok
riaditeľka, LunaTEX, s.r.o., žilina
(vznik mandátu 27. 2. 2018)
konateľ, súDsT, s. r. o., žilina
generálny riaditeľ, E L k o p , s.r.o., Dolný kubín
konateľ, CoLpaX sk, s.r.o., žilina
riaditeľ, peTerEC, a.s., žilina
riaditeľ, Granit, s.r.o., Bytča
riaditeľ, stredná odborná škola technická, čadca
majiteľ, sTk-MIko, s.r.o., žilina
člen predstavenstva a generálny riaditeľ, I n G E o a.s. ž I L I n a, žilina
CEo, jk Management s.r.o., žilina
(vznik mandátu 27. 2. 2018)
konateľ, Ipv InšTITúT prIEMysELnEj výCHovy, s.r.o. žilina
konateľ, LynX opTICs sLovakIa, s.r.o., Trstená
generálny riaditeľ, proMa, s.r.o., žilina
riaditeľ, D o L k a M šuja a.s., rajec
riaditeľ, Delta – ML, s.r.o., podvysoká
manažér marketingu, kúpELE Lúčky a.s., Lúčky
konateľka, anTIs, s.r.o., žilina
predseda predstavenstva, vuraL a.s., žilina
riaditeľ logistiky, FErona slovakia, a.s., žilina
konateľ, sTaTon, s.r.o., Turany
generálny riaditeľ, zvL sLovakIa, a.s., žilina
konateľ, oMoss, spol. s r.o., Trstená
konateľ, vInuTa, s.r.o., rajec
CEo, TransMIsIE, s. r. o., Martin
riaditeľka, obchodná akadémia, žilina
konateľka, Interiéry riljak, s.r.o., oravský podzámok
majiteľ, Milan rusnák Bonapo, Martin
generálny riaditeľ, nEoGraFIa, a.s., Martin
riaditeľ, spojená škola, nižná
generálna riaditeľka, MoDEX, a.s., žilina
konateľ, kInEkus sLovakIa, s.r.o., žilina
riaditeľ, zlieváreň zábrež, a.s., oravská poruba
majiteľ, GEorGGraFIa, s. r. o., žilina
riaditeľ, krIváň – služby cestovného ruchu, s.r.o.,
kysucké nové Mesto
majiteľ, T plus T, s.r.o., Martin
člen dozornej rady, Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.,
Lietavská Lúčka
predseda predstavenstva, saror BrokEr, a.s., žilina
konateľ, aLuMa čs, s.r.o., žilina
riaditeľ, spojená škola, Martin

Predseda predstavenstva:
vašanIč Milan, Ing., phD.

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

FEDErIč jozef, Ing.
FILIpp peter, Mgr.
GECzIova alena, MBa
GrÓF Marián, Ing.
HaBánIk slavomír, Ing.
HorEčný jaroslav, Ing.
jančIak Daniel, Ing.
janIš jaromír, Ing.
kajánEk František, Ing.
koBrTEk Miroslav, Ing.
kováč richard
kuLICH jozef, Ing., phD.
LanGEr Michal, Mgr.
LEšňovský juraj, Mgr.
MajErský ján, Ing., phD.
Maťaťa jozef, Ing.
MEsTICký Martin, Ing.
MIčko peter, Mgr.
MICHaLková Danica, Ing.
MIrEk slavoj, Ing.
MIšEnDa Ivan, Ing.
MorGoš Ivan, Ing.
MravEC Martin, Ing.
Murín Marián
pEkara ján, Ing.
pErončík Miloš, Ing., phD.
pEvná ľubica, Ing.
rILjaková viera, Ing.
rusnák Milan
sCHWaB patrick, Ing.
sMoLár peter, Ing.
sTrEčková anna, Ing.
súkEník štefan, Ing.
škErDa Daniel, Ing.
šTEFuň juraj
šTrBák alojz, Ing.
TIšLIar roman, Ing.
vanIš peter, Dr. Ing.
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Podpredsedovia predstavenstva:
BaLCárEk pavel, Ing.
sTrEčková anna, Ing.
Ďalší členovia predstavenstva:
anDrEuTTI karol, Ing., phD.
DvoŘák Dušan, Ing.
FEDErIč jozef, Ing.
HaBánIk slavomír, Ing.
HorEčný jaroslav, Ing.
kajánEk František, Ing.
kováč richard, Mgr.

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

MajErský ján, Ing., phD.
Maťaťa jozef, Ing.
MIčko peter, Mgr.
sCHWaB patrick, Ing.
zanovIT jozef, Mgr.

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

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

žilinská rk sopk, riaditeľ
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PREHĽAD O ZASTÚPENÍ V ŠTÁTNYCH
ORGÁNOCH, VLÁDNYCH A MIMOVLÁDNYCH
INŠTITÚCIÁCH
ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA SOPK A ZÁSTUPCOVIA ĎALŠÍCH ORGÁNOV SOPK
MIHóK Peter, Dr.h.c. doc. Ing., CSc., predseda SOPK
l predseda svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory (Mok) paríž
l prezident národného výboru Mok v sr
l člen riadiaceho výboru Medzinárodnej obchodnej komory v paríži
l člen rady vlády pre solidaritu a rozvoj
l 1. čestný predseda komory hodvábnej cesty Hong kong
l čestný predseda Taliansko-slovenskej obchodnej komory
l predseda Hospodárskeho a sociálneho výboru sr
l člen národného konventu pre Eú
l člen predstavenstva Eurochambres
l člen správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave
l podpredseda strategickej rady sarIo
l člen správnej rady univerzity komenského v Bratislave
l radca Európskeho a sociálneho výboru Brusel
HRIVÍK Martin, Ing., generálny tajomník SOPK
l člen rady MH sr pre podnikateľské prostredie
l člen Dozornej rady slovenskej záručnej a rozvojovej banky

PREDSEDOVIA REGIONÁLNYCH KOMôR SOPK
(BA) JUNAS Igor, Ing.
l honorárny konzul Malajzie
(BB) KRIVÁŇ Július, Ing.
l člen výkonného výboru slovenského kolkárskeho zväzu
(KE) CAP Igor, JUDr., MBA
l viceprezident únie dopravy, pôšt a telekomunikácií
l člen Dozornej rady azzz sr
(TT) GABRIEL Ján, Ing.
l člen Hospodárskej rady pri Trnavskom samosprávnom kraji
(ZA) VAŠANIČ Milan, Ing., PhD.
l člen rozvojovej agentúry žilinského samosprávneho kraja
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v žilinskom samosprávnom kraji
l člen rady podnikateľov mesta žilina

ZÁSTUPCOVIA Z ČLENOV SOPK
KOŠICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
DOLNÝ Milan, Ing.
l člen správnej rady univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v košiciach
ANTAL Marek
l predseda Dozornej rady košice IT valley
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BÍLEK Ján, Dr.h.c. JUDr. Ing.
l člen vedeckej rady Technickej univerzity v košiciach
l člen správnej rady univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v košiciach
l člen správnej rady univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach
l člen správnej rady stredoeurópskej vysokej školy v skalici
HEJCMAN Thomas Jan, Dipl. Voksw.
člen prezídia azzz sr

l

JEZNÝ Jaromír, Ing., PhD.
predseda správnej rady klastra aT+r

l

MELICHÁREK Marián, JUDr.
l člen prezídia asociácie doplnkových dôchodkových spoločností

NITRIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
KORGO Ján, Ing., člen Predstavenstva Nitrianskej regionálnej komory SOPK
l člen správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre
ŠTEVČÍK Pavel, Ing., člen Predstavenstva Nitrianskej regionálnej komory SOPK
l člen správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre
KAZLOV Igor, Ing., člen Predstavenstva Nitrianskej regionálnej komory SOPK
člen Dozornej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre

l

PREŠOVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
KARAFFA Miloslav, Ing., podpredseda SOPK
l člen správnej rady IT valley
KOŽÁR Slavomír, Ing., člen Predstavenstva Prešovskej regionálnej komory SOPK
člen správnej rady IT valley

l

TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
HOMOLA Július, Ing., podpredseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji
l člen komisie školstva, kultúry, vzdelávania, mládeže a športu zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja
KAŠUBA Jozef, Ing., podpredseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK
l člen rady pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta považská Bystrica

TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MILKO Mikuláš, Ing.
l člen rady ministra dopravy a výstavby sr pre koordinovanie činnosti saCr
CHOVAN Vladimír, Ing.
člen výboru „kvalita z našich regiónov“

l
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ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
FEDERIČ Jozef, Ing., člen Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK, predseda Slovenskokórejského hospodárskeho výboru SOPK
l člen rady podnikateľov mesta žilina
MICHALEC Rudolf, Ing., predseda Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK
člen vzdelávacej komisie zväzu automobilového priemyslu sr

l

KAJÁNEK František, Ing., člen Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK, podpredseda Sekcie
odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK
l člen ústrednej maturitnej komisie pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu sr
CAPÁK Štefan, Mgr., člen Výboru Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK
l člen pracovnej skupiny rady vlády sr pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov vzdelávania
strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I a II

ZAMESTNANCI ÚRADU SOPK
PAĽA Juraj, Ing., riaditeľ Útvaru Európskej únie SOPK
l Mš sr – člen Monitorovacieho výboru op výskum a Inovácie s rozhodujúcim hlasom
l Mparv sr – člen riadiacej komisie pre program InTErrEG v a sk – Cz s rozhodujúcim hlasom
RAJTAR Jozef, Ing., riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK
člen pracovnej skupiny 1 – odbornej platformy rady vlády sr pre podporu exportu a investícií
l člen koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu sr pri MzvaEz sr
l člen koordinačného výboru pre spoluprácu sr s oECD pri MzvaEz sr
l

GONDA Viliam, Ing., riaditeľ Útvaru informatiky a komunikácie SOPK
l člen rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
KNOPP Juraj, Ing., CSc.
člen Dozornej rady slovenskej akreditačnej služby

l

ZAMESTNANCI REGIONÁLNYCH KOMôR SOPK
BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
SPÍROVÁ Marína, Ing., PhD., riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK
l členka regionálnej rady pre inovácie Banskobystrického samosprávneho kraja
l členka Monitorovacieho výboru pre program Interreg v-a slovenská republika – Maďarsko
BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MAJTÁN Juraj, Ing., riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory SOPK
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Bratislavskom samosprávnom kraji
l člen rady partnerstva Bratislavského samosprávneho kraja
l člen rady školy – stredná odborná škola dopravná, Bratislava
ZIMEK Miroslav, Ing.
l člen rady školy – stredná odborná škola gastronómie, Bratislava
KOŠICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
KOČIOVÁ Monika, M.A, riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK
l členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri košickom samosprávnom kraji
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NITRIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MASARIK Miroslav, Ing., riaditeľ Nitrianskej regionálnej komory SOPK
l podpredseda správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre
l člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu – nitriansky samosprávny kraj
l člen správnej rady univerzity konštantína filozofa v nitre
l člen Certifikačnej komisie pre hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu
BELKA Ivan, Ing., zástupca riaditeľa
člen rady partnerstva pre regionálnu integrovanú stratégiu nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020
l člen Monitorovacieho výboru pre program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nitrianskeho
samosprávneho kraja 2012 – 2018
l

TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
VÁCLAV Ján, Ing., riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK
l člen správnej rady Euroregiónu Bílé – Biele karpaty
l kontrolór Dozornej rady regiónu Biele karpaty
l člen správnej rady Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry
l člen správnej rady združenia pre rozvoj regiónu Horná nitra
l člen prezídia slovenského plastikárskeho klastra
l člen rady pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta považská Bystrica
TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
TOMÁNKOVÁ Eva, Ing., riaditeľka Trnavskej regionálnej komory SOPK
l členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
l členka rady školy pri strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave
l členka odborného výboru pre vzdelávanie Trnavského samosprávneho kraja
l členka komisie pri úpsvar „zákon o službách zamestnanosti“
KOVÁŘ Peter, Mgr.
l člen rady partnerstva pri Trnavskom samosprávnom kraji
l člen skupiny pHsr mesta Trnava
l nezávislý poslanec mesta Hlohovec
ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MIŠURA Ján, Ing., riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK
l člen Monitorovacieho výboru hospodárskeho a sociálneho rozvoja žilinského samosprávneho kraja
l člen slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
l člen slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
l člen slovensko-bieloruskej medzivládnej komisie
l člen Euroregiónu Beskydy
CABAJOVÁ Anna, Mgr., tajomníčka Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK
l členka územnej školskej rady pri žilinskom samosprávnom kraji

ZMIEŠANÉ HOSPODÁRSKE VÝBORY SOPK
/ PODNIKATEĽSKÉ RADY SOPK
Slovensko-český hospodársky výbor
Predsedovia: Ing. Robert Hančák • Ing. Vlastislav Bříza
SOPK Bratislava • Česká hospodárska komora, Praha
Kontakt: Ing. Juraj Paľa • Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/5443 3846 • e-mail: sopkueu@sopk
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Slovensko-rumunský hospodársky výbor
predseda: Ing. Ladislav rehák
sopk Bratislava, CCIr, Bukurešť
Kontakt: Ing. Juraj Paľa • Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/5443 3846 • e-mail: sopkueu@sopk
Slovensko-portugalský hospodársky výbor
predseda: Ing. František vizváry
sopk Bratislava, aIp, Lisabon
Kontakt: Ing. Juraj Paľa • Gorkého 9, 816 03 Bratislava • tel.: 02/5443 3846 • e-mail: sopkueu@sopk
Slovensko-čínska podnikateľská rada
predseda: Ing. pavol antalič
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-izraelská podnikateľská rada
predseda: Miloš žiak
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-kubánska podnikateľská rada
predseda: Ing. Martin paštika
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-ukrajinská podnikateľská rada
predseda: Ing. Marián Choma
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-kórejský hospodársky výbor
predseda: Ing. jozef Federič
Hálkova 31, 010 01 Žilina • tel.: 041/7235 655 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-turecký hospodársky výbor
predseda: Ing. vladimír soták
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-taiwanský hospodársky výbor
predseda: Ing. vladimír kestler
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
výbor bol zo strany sopk suspendovaný z dôvodu postoja taiwanských investorov v sr.
Slovensko-indický hospodársky výbor
predseda: Ing. Igor junas
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-srbský hospodársky výbor
t. č. bez predsedu
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-iránsky hospodársky výbor
t. č. bez predsedu
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
Slovensko-kazašský hospodársky výbor (2010)
t. č. bez predsedu
Gorkého 9, 813 03 Bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
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Tabuľka č. 17

poDnIkaTEľské MIsIE v roku 2018
Organizačná zložka
(úrad sopk/
regionálna komora)

Misie do zahraničia

Prijaté misie na Slovensku

Úrad SOPK

Grécko 6. – 8. 3. 2018
Čína 17. 4. 2018
Nemecko 22. 10. 2018

Banská Bystrica

Rusko, Saratovská oblasť
7. – 10. 9. 2018
Rusko, Tatarská republika
14. – 15. 11. 2018

Bratislava

Maďarsko 31. 5. – 1. 6. 2018

Bielorusko 4. 10. 2018
Bulharsko 12. 11. 2018
Irán 15. 11. 2018

Košice

Maďarsko 31. 5. – 1. 6. 2018

Kanada 15. 2. 2018
Chorvátsko 10. 4. 2018
Južná Kórea
23. – 26. 4. 2018
Ukrajina 24. 5. 2018
Maďarsko
21. 6. 2018 + 5. 12. 2018
Indonézia
26. 6. 2018 + 25. 9. 2018
Rusko 29. 11. 2018
Bielorusko 29. 11. 2018
Kazachstan 29. 11. 2018

Nitra

Chorvátsko 1. – 2. 3. 2018

Prešov

Maďarsko 8. 3. 2018
Rakúsko 4. – 7. 6. 2018

Trenčín 23. 10. 2018

Trenčín

ČR 23. 1. 2018
Holandsko 20. – 23. 3. 2018
Nemecko 23. – 27. 4. 2018
ČR 25. – 26. 4. 2018
ČR 1. – 2. 10. 2018
SRN 16. – 18. 10. 2018
Maďarsko 31. 5. – 1. 6. 2018
Srbsko 7. – 9. 6. 2018

Bosna a Hercegovina
25. – 26. 4. 2018
Poľsko 4. 10. 2018
Rakúsko 23. 10. 2018

Trnava

Vietnam 19. – 25. 3. 2018
Maďarsko 1. 6. 2018

Nemecko 21. – 23. 10. 2018
Rakúsko 23. 10. 2018
Irán 14. 11. 2018
Bielorusko 10. – 13. 4. 2018
ČR 4. 6. 2018
Rusko, Čeľjabinsk 24. 9. 2018
Rusko – Dubna, Moskovská oblasť
24. 10. 2018

Žilina
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Tabuľka č. 18

účasTI na vEľTrHoCH a výsTaváCH v roku 2018
Organizačná
zložka SOPK
(regionálna
komora)
Bratislava

Košice

Nitra

Prešov

Výstavy v zahraničí

Výstavy na Slovensku

Rakúsko 15. – 18. 5. 2018
Maďarsko 31. 5. – 2. 6. 2018
Trh práce 2018, Košice
25. 4. 2018

China Smart Expo 2018
Maďarsko / Budapešť
31. 5. – 1. 6. 2018

SPIŠ EXPO 2018, Spišská Nová Ves
13. – 15. 7. 2018
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4,
Košice 17. – 18. 10. 2018

25. ročník OSIJEK SPRING FAIR
a 19. CRAFTS FAIR, Chorvátsko / Osijek
1. – 2. 3. 2018
Výstava poľnohospodárskej techniky,
Maďarsko / Budapešť
24. 1. 2018
China Smart Expo 2018
Maďarsko / Budapešť
31. 5. – 2. 6. 2018
STYL-KABO, ČR / Brno
17. – 19. 2. 2018

Trenčín

JOB FORUM,
Stredoškolák,
NON STOP KINO,
Trenčín 4. – 5. 10. 2018

Stavebné veľtrhy, ČR / Brno
25. – 28. 4. 2018
STYL-KABO, ČR / Brno
19. – 21. 8. 2018
EKOBIS BIHAC / Bosna a Hercegovina
13. – 15. 9. 2018

Trnava

China Smart Expo 2018,
Maďarsko / Budapešť
31. 5. – 2. 6. 2018
Medzinárodný veľtrh stavebníctva
a vybavenia interiérov „TWÓJ DOM
2018”, Poľsko / Bielsko-Biala
23. – 25. 3. 2018

Žilina

Medzinárodný veľtrh stavebníctva
a vybavenia interiérov
„JESEŇ 2018“ a Veľtrh vykurovacej
techniky a zelenej energie
„INSTAL-SYSTEM 2018”,
Poľsko / Bielsko-Biala
21. – 23. 9. 2018
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PROJEKTY
Útvar Európskej únie SOPK
EEn – Enterprise Europe network
I-Con – Improving Competences and skills through Food sector Innovations
l East Invest II – Eurochambres
l
l

Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK
l

Improving rD and business policy conditions for transnational cooperation in the manufacturing
industry – acronym: smart Factory Hub

Banskobystrická regionálna komora SOPK
Cezhraničné portfólio inovačných služieb – Innoservice, program Interreg v-a slovensko – Maďarsko
Training on plastic Mould Making – Mould4plus, Erasmus+
l praxou k zamestnaniu, operačný program ľudské zdroje
l
l

Bratislavská regionálna komora SOPK
l

Learning by Doing (Danube Transnational programme)

Košická regionálna komora SOPK
l
l

Cross-border Innovation service portfolio (Cezhraničné portfólio inovačných služieb)
projekt ekonomickej diplomacie: Budovanie ekosystému pre podporu inovácií a kreatívnej ekonomiky

Nitrianska regionálna komora SOPK
l

participácia na projekte Danube Transnational programme smart Factory Hub, ktorý je zameraný
na podporu podnikateľov v strednej Európe

Prešovská regionálna komora SOPK
l Interreg v-a pL – sk: pov – posilnenie systému odborného vzdelávania v kontexte firemnej praxe – projekt
zameraný na podporu odborného vzdelávania
l Erasmus+: MeMevET – vET Cv in the mechatronics and metallurgical industries – projekt zameraný
na podporu aktivít firiem pre oblasť mechatroniky

Trenčianska regionálna komora SOPK
l
l

Ek – BIC – Business and Innovation support services 4 (BIss slovakia / Enterprise Europe network
Central Europe – Local Culture and Traditional skills for CE Growth

Trnavská regionálna komora SOPK
e-Training of Inactive Women for Flexible Employability in the Hotel Industry & Gastronomy „Flex Tour“
I-Con
l smart Factory Hub (participácia)
l
l

sharing Experiences to Increase Capacity of sivas Commodity Exchange (posudzuje sa)
Industrial sectors Exchange through chamber´s communication (posudzuje sa)

Žilinská regionálna komora SOPK
Internationalization of v4 start-ups (v rámci v4)
np praxou k zamestnaniu (v rámci op ľudské zdroje)
l kontaktné centrá česko-slovenskej hospodárskej spolupráce (v rámci Interreg v-a sk – Cz)
l podnikateľský triangel (žilina, zlín, ostrava) (v rámci Interreg v-a sk – Cz Fond malých projektov)
l EuFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe (v rámci ErasMus+)
l
l
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