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uzaviera nielen rok 2011, ale aj celé 5-ročné funkčné
obdobie orgánov našej inštitúcie. Práve pri tejto
päťročnej dimenzii si plne uvedomujem, v akej
dynamickej dobe žijeme, ako rýchlo sa menia rámce,
v ktorých sa pohybujeme, či výzvy, ktorým čelíme. Toto
plne platí tak v globálnom, ako aj v európskom
či slovenskom meradle.
Pokiaľ sa zamýšľam nad slovenským rámcom,
tak naše funkčné obdobie bolo poznačené vstupom
Slovenska do Schengenského priestoru, následne
zavedením eura ako našej národnej meny, dynamickým
dvojciferným rastom HDP na začiatku funkčného
obdobia, potom prudkým prepadom tejto veličiny
do mínusovej hodnoty a v závere len veľmi pomalým
oživením slovenskej ekonomiky. V politickej oblasti voľby
v roku 2010 vystriedali vládu Roberta Fica vládou širokej
koalície pod vedením Ivety Radičovej, ktorá však už po
roku a pol stratila dôveru v Národnej rade SR, čo viedlo
k vypísaniu predčasných volieb.
V celom tomto období Slovenská obchodná
a priemyselná komora dokázala udržať svoju vysokú
profesionalitu, reprezentatívnosť a nezávislosť. Bez
akéhokoľvek sebauspokojovania si dovolím konštatovať,
že sme splnili všetky rozhodujúce ciele našej činnosti.
Dokázali sme aj v zložitom krízovom a pokrízovom
období vytvoriť dostatočné finančné zdroje pre našu
činnosť a dosiahnuť v každom roku kladný hospodársky
výsledok. V celej Komore prebiehajú v súčasnosti voľby
do regionálnych a celoštátnych orgánov. Potešiteľnou
skutočnosťou je pomerne vysoká účasť podnikateľov
na týchto voľbách a veľký počet novozvolených
predstaviteľov. Veď napríklad v Zhromaždení delegátov
SOPK na obdobie 2012 – 2017 je 50 % nových ľudí.
Obdobné procesy zaznamenávame aj na úrovni
regionálnych komôr.
Slovensko do budúceho obdobia potrebuje najmä
stabilné ekonomické a politické prostredie, ktoré
bude vytvárať podmienky pre väčšiu konkurenčnú
schopnosť našej ekonomiky na európskych a globálnych
trhoch. Výrazne potrebujeme zvýšiť transparentnosť
nielen v oblasti ekonomickej, ale aj v spoločenskopolitických vzťahoch, dotýka sa to najmä oblasti
vymáhateľnosti práva, činnosti súdov, verejného
obstarávania či čerpania európskych fondov. Ani
pri nevyhnutnej konsolidácii verejných financií
nesmieme zabúdať na investície do inovácií a výskumu,
vzdelania a infraštruktúry. O tom je naša budúcnosť.
V oblasti konsolidácie verejných financií musíme ísť

najmä cestou zefektívnenia výberu daní s cieľom
minimalizovať daňové úniky. Je nevyhnutné vykonať
audit opodstatnenosti verejných výdavkov a aj na
jeho základe realizovať územnosprávnu a komunálnu
reformu a reformovať súčasný systém odvodov. Toto
sú len niektoré z hlavných výziev, na ktoré vláda,
parlament, občania a podnikatelia budú musieť
reagovať. Pri pohľade na tieto výzvy vôbec nemusíme
podliehať depresiám, lebo na ne nemáme osobitné
dôvody. Treba si uvedomiť, že univerzálny liek na ne
neexistuje, základom každého riešenia je známa pravda,
že za každým zázrakom, a najmä hospodárskym, je
najmä tvrdá práca.
Aj pre najbližšie obdobie bude zrejme platiť,
že vyspelé krajiny budú čeliť hlavne nízkemu
hospodárskemu rastu spojenému s vysokou
nezamestnanosťou, zatiaľ čo nové dynamicky
napredujúce ekonomiky sa začínajú postupne
prehrievať a ich rizikom sa stáva vyššia inflácia. Čiže
toto bude prostredie, v ktorom sa aj my všetci budeme
pohybovať a bude vo veľkej miere závisieť od našej
pripravenosti a najmä adaptability či flexibility reagovať
na zmeny, ktoré nás v nadchádzajúcom období čakajú.
Vo svete prebiehajú razantné procesy prepólovania
centier politickej, ekonomickej či vojenskej moci.
V tomto procese mnohí úspešní ľudia strácajú svoje
istoty, mnohé ikony národných či globálnej ekonomiky
miznú z trhov a, napokon, mnohé vyspelé krajiny
postupne zostupujú zo svojho piedestálu, a tak, ako
osoby, aj firmy a krajiny sú nahrádzané novými hráčmi.
Slovenská obchodná a priemyselná v budúcom
období urobí všetko pre to, aby sa náš ekonomický
priestor dokázal v týchto nových dimenziách úspešne
uplatniť.
Bratislava, marec 2012					
		
		
			
			

Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda SOPK
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I. VÝVOJ EKONOMIKY A STAV
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
Vývoj ekonomiky
v roku 2011

V

äčšina indikátorov ekonomiky v roku 2011 za
znamenala pomalší, avšak stále pokračujúci rast
ekonomiky SR. Pod pokles výkonnosti ekonomiky sa
aj v roku 2011 podpísali najmä vonkajšie faktory, teda
horší než očakávaný vývoj ekonomiky u rozhodujúcich
obchodných partnerov Slovenskej republiky.

Stav podnikateľského prostredia
Kvalitu podnikateľského prostredia zásadným spôso
bom ovplyvňuje politická stabilita a stabilita ekonomi
ky a jej rast, ako aj úroveň legislatívy a reálna vymáha
teľnosť práva.
Slovenská obchodná a priemyselná komora pred
koncom roka 2011 znova zorganizovala anketu – eko
nomický prieskum – o očakávaniach podnikateľskej
sféry k vývoju slovenskej ekonomiky a podnikateľské
ho prostredia v roku 2011 a 2012. Svojimi odpoveďami
v ankete sa manažéri firiem vyjadrili k očakávanému
vývoju svojich firiem z hľadiska ich výkonnosti (vývoj
obratu, príjmy z predaja na domácom trhu, hospo
dársky výsledok, vývoj vývozu do zahraničia, počet
pracovníkov, priemerná mzda, úroveň investícií, stavu
zadlženosti a pohľadávok po lehote splatnosti).
Cieľom prieskumu bolo, podobne ako v minulých ro
koch, získať v roku prieskumu a v budúcom roku pohľad
a vnímanie podnikateľskej sféry v týchto oblastiach:
očakávané hospodárske výsledky podnikov
l hodnotenie podnikateľského prostredia
l hodnotenie hospodárskej politiky
l riziká a prekážky pre podnikateľskú činnosť
vrátane rizík na trhu EÚ
l využívanie štátnej pomoci zo zdrojov EÚ.
l

Na prieskume s 27 otázkami, ktorý bol ukončený
v novembri 2011, sa zúčastnilo 240 firiem, z toho
140 výrobných (priemysel, stavebníctvo) a 100 spo
ločností v doprave, obchode a podnikajúcich
v službách.
Z celkového počtu firiem, ktoré sa zúčastnili
na prieskume, bolo 128, t. j. 53 %, malých (do 50
zamestnancov), 82, t. j. 35 %, stredných (51 – 500
zamestnancov) a 30 firiem, t .j. 12 %, veľkých
(nad 500 zamestnancov).
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Podľa vlastníctva firiem bolo 164, t. j. 68 %,
domácich, 8 % firiem bolo s účasťou zahraničného
kapitálu do 49 % a 56 firiem, t. j. 24 %, bolo s účas
ťou zahraničného kapitálu nad 50 %.
Firmy, ktoré sa zúčastnili na prieskume, boli
zo všetkých regiónov Slovenska. Najvyššie
zastúpenie bolo z Bratislavského kraja – 27 %,
Banskobystrického kraja – 21 %, Žilinského
kraja – 17 %. Po 8 % firiem bolo z Trenčianskeho
a Trnavského kraja, po 7 % z Košického
a Nitrianskeho kraja a 6 % respondentov bolo
z Prešovského kraja.

Očakávané hospodárske výsledky podnikov v roku
2011 a 2012
Pohľad podnikateľov – respondentov – na aktuálnu
ekonomickú situáciu, ako aj na výkonnosť vlastných
firiem podľa hodnotenia vybraných ekonomických
ukazovateľov a očakávaných hospodárskych
výsledkov v roku 2011 a 2012 bol podľa výsledkov
prieskumu porovnateľný s predchádzajúcim
prieskumom, ale v dôsledku dopadov hospodárskej
krízy ešte nedosiahol úroveň očakávaní, ktoré boli
zaznamenané pred krízou.
V roku 2012, ako vyplýva z prehľadu nižšie,
podnikatelia očakávajú v porovnaní s rokom
2011 miernu recesiu vo všetkých sledovaných
ukazovateľoch.

Zadlženosť a vývoj pohľadávok po lehote splatnosti
Zadlženosť podnikov v porovnaní s minulým rokom
má klesajúcu tendenciu. Rast zadlženosti očakáva
12 % respondentov (v minulom roku to bolo 28 %),
33 % očakáva pokles (v minulom roku to bolo 32 %)
a u 55 % podnikov zostane výška zadlženosti na úrov
ni minulého roka.
Zlepšenie očakávaní v porovnaní s prieskumom
v minulom roku nastalo aj v kategórii pohľadávok po
lehote splatnosti, kde 25 % podnikov očakáva ich rast
(v minulom roku ich bolo 38 %). Pokles pohľadávok
po lehote splatnosti očakáva 25 % (v roku 2010 to
bolo 17 %) a pohľadávky na úrovni predchádzajúceho
roka očakáva 50 % opýtaných.
V ďalšom období plánuje uplatniť inštitút exekúcie
voči svojim dlžníkom 40 % respondentov, 43 %
respondentov uviedlo, že neplánujú uplatniť exekúciu
voči dlžníkom a 17 % respondentov nevedelo posúdiť
túto otázku.

Tab. č. 1

Vývoj výkonnosti firiem v roku 2011
Ukazovateľ				
Príjmy z predaja na domácom trhu
Hospodársky výsledok po zdanení
Príjmy z vývozu				
Počet pracovníkov			
Priemerná nominálna mzda		
Úroveň investícií				

Rast
38
46
50
35
58
33

Stagnácia
Pokles (v %)
33		
29
29		
25
38		
12
38		
27
42		42		
25

Tab. č. 2

Očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov v roku 2011
Ukazovateľ				
Obrat – tržby 				
Príjmy z predaja na domácom trhu
Hospodársky výsledok po zdanení
Príjmy z vývozu		
		
Počet pracovníkov			
Priemerná nominálna mzda		
Úroveň investícií				

Rast
48
38
33
42
21
54
25

Stagnácia
31		
42		
29		
38		
62		
43		
50		

Hodnotenie podnikateľského
prostredia
Celkové podnikateľské prostredie a jeho vplyv na roz
voj podnikania v roku 2011 považovalo 20 % respon
dentov za priaznivé (v roku 2010 to bolo 8 % respon
dentov), 25 % za nepriaznivé (36 % v roku 2010)
a 55 % respondentov uviedlo (v roku 2010 ich bolo
56 %), že zostali na úrovni predchádzajúceho roka
(2010). Oproti názorom vyjadreným v prieskume
v roku 2010 bolo zaznamenané zvýšenie pozitívnych
odpovedí a mierne zníženie negatívnych odpovedí.
V roku 2012 neočakávajú podnikatelia významné
zmeny vo vývoji podmienok pre rozvoj podnikania,
keď 59 % uviedlo, že vplyv celkového podnikateľského
prostredia sa nezmení, ale až 29 % očakáva zhoršenie.
Pomerne malý je podiel podnikateľov – 12 %, ktorí pred
pokladajú zlepšenie podnikateľského prostredia.

Hodnotenie hospodárskej politiky
V rámci ekonomického prieskumu SOPK na otázku „Ako
hodnotíte hospodársku politiku vlády SR?“ odpovedalo
len 20 % respondentov, že pozitívne (v roku 2010 to
bolo 33 %), 42 % respondentov hodnotilo hospodársku
politiku neutrálne, 33 % negatívne a 5 % respondentov
nevedelo posúdiť uvedenú otázku.
Komunikáciu vlády SR s inštitúciami podni
kateľského sektora považuje 8 % respondentov za
pozitívnu, 46 % za neutrálnu, 38 % za negatívnu
a 8 % nevedelo posúdiť uvedenú otázku.

Pokles (v %)
21
20
25
20
17
3
25

Na otázku, či sa má Slovenská republika finančne
podieľať na riešení zadlženia niektorých štátov –
členov eurozóny, a tým aj na ochrane eura
v SR, odpovedalo 34 % respondentov, že áno,
42 % respondentov odpovedalo áno s podmienkou
návratnosti poskytnutých prostriedkov. Naopak,
12 % respondentov nesúhlasilo s podieľaním sa
Slovenska na riešení tejto problematiky a 12 %
nevedelo posúdiť uvedenú otázku.
Na otázku „Ktoré opatrenia vlády SR z hľadiska
podnikateľov by mohli prispieť k zlepšeniu
podnikateľského prostredia?“ respondenti, ktorí
mohli navrhnúť najviac tri opatrenia, preferovali
najmä tieto opatrenia:
l Vymáhateľnosť práva a kvalita legislatívy –
jednoduchá legislatíva pre rozvoj podnikania a jej
stabilita, úprava Občianskeho súdneho poriadku za
účelom zrýchlenia obchodných sporov, zavedenie
osobnej zodpovednosti sudcov za prieťahy
v konaní, zjednodušenie a zrýchlenie vymáhania
pohľadávok prostredníctvom zákona o konkurze
a reštrukturalizácii, reforma justície, zamedzenie
vytvárania nových podnikateľských subjektov
dlžníkom, ochrana podnikateľov pred exekučnými
a súdnymi podvodmi a pod.
l Odstránenie administratívnej zaťaženosti
a neúnosnej byrokracie – zlepšenie
podnikateľského prostredia, zlepšenie legislatívneho
prostredia pre rozvoj podnikania, zjednodušenie
daňového a odvodového systému, realizácia opatrení
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uvedených v projekte „Singapur“, ktorý je zameraný
na zníženie administratívnej zaťaženosti podnikania
a pod.
l Daňové a odvodové zaťaženie – zníženie ceny
práce znížením odvodového zaťaženia, nezvyšovanie
daní, vytvorenie jedného úradu pre výber daní
a odvodov, daňové úľavy pre domáce podnikateľské
subjekty v záujme vytvárania nových pracovných
miest, zjednodušenie celého okruhu sociálnych
zákonov, zjednodušenie odvodového systému a pod.
l Zákonník práce – zvýšenie flexibility Zákonníka
práce, zachovanie prijatých úprav v Zákonníku práce,
aktívne opatrenia na podporu podnikania
a zvyšovania zamestnanosti.
l Verejné obstarávanie – zvýšenie
transparentnosti verejného obstarávania na
centrálnej úrovni i na úrovni regiónov – samospráv,
opatrenia na obmedzenie korupcie a klientelizmu,
zvýšenie osobnej zodpovednosti úradníkov
zodpovedných za obstarávanie, zverejňovanie zmlúv
so štátom a obcami a pod.
l Zlepšenie využívania verejných zdrojov
a zdrojov Európskej únie – urýchlenie výstavby
diaľničnej a cestnej siete, podpora ďalších
infraštruktúrnych projektov pre rozvoj regiónov,
realizovať rozvojové impulzy pre stavebníctvo,
bytovú výstavbu, cestovný ruch, zabezpečiť
efektívne využívanie zdrojov Európskej únie,
príspevky z eurofondov uhrádzať v zmluvne
dohodnutých termínoch, konsolidovať verejné
financie, znižovať neefektívne verejné výdavky,
zaviesť zákon o rozpočtovej zodpovednosti a pod.

l Podpora domácich podnikateľských
subjektov – účinnejšia podpora exportujúcich
firiem – realizácia efektívnej proexportnej politiky
štátu, podpora inovatívnych projektov, podpora
firiem vytvárajúcich nové pracovné miesta, podpora
dostupnosti finančných zdrojov, podpora etického
podnikania a pod.

Okrem uvedených okruhov navrhovaných
opatrení niektorí respondenti uviedli tieto
ďalšie námety na zlepšenie podnikateľského
prostredia:
n obmedziť korupciu, klientelizmus
a nelegálny lobing, znížiť hospodársku kriminalitu,
racionalizovať a zreálniť stratégiu a víziu rozvoja
slovenskej ekonomiky, podporovať intelektualizáciu
spoločnosti, do manažérskych funkcií
v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu vyberať
odborníkov a nie politických nominantov, zefektívniť
a zlacniť štruktúru štátu a verejnej správy, zvýšiť
ochranu domáceho trhu a pod.

Riziká pre podnikateľskú činnosť
V uvedenom prieskume identifikovali účastníci
ankety konkrétne riziká (prekážky) pre podnikateľskú
činnosť, keď ich označili stupňom dôležitosti:
rozhodujúci – vysoký – mierny – nemá vplyv.
Poradie najväčších rizík v prieskume 2011, ktoré
dosiahli viac ako 50 % stupňa dôležitosti rozhodujúci
a vysoký, bolo takéto:

Tab. č. 3

Poradie menej významných rizík (s prevahou stupňa
dôležitosti mierny a nemá vplyv)
Tab. č. 4

Riziká s najmenším vplyvom na podnikateľskú sféru
Riziko a jeho poradie					
Poradie
v roku 2011						
v roku 2010
10. Nepružný byrokratický postup európskych inštitúcií	-		
11. Vysoké úrokové miery				
12.		
12. Kurzová pozícia eura k doláru a iným menám		
11.		
13. Sociálne nepokoje					
14.		
14. Politika odborov					
15.		
15. Legislatívne požiadavky zo strany EÚ			-		
16. Činnosť inštitúcií zastrešujúcich podnikateľov		
17.		

Niektorí respondenti za riziká pre podnikateľskú čin
nosť považovali ešte napr. dopad svetovej hospodárskej
krízy (v roku 2010 bolo toto riziko na 1. mieste), dopad
prípadného rozpadu EMÚ a ohrozenie eura (ako vplyv
verejnej diskusie o uvedenom probléme) a nelegálny
lobizmus, ktorý súvisí s klientelizmom a korupciou,
ktoré považujú podnikatelia za rozhodujúcu prekážku
pre podnikanie.
Z prieskumu vyplýva, že za najväčšie riziká pre roz
voj podnikania považujú podnikatelia klientelizmus
a korupciu nielen pri verejnom obstarávaní, ale vše
obecne, ako aj nízku vymáhateľnosť práva. Na tretie až
piate miesto zaradili pokles zahraničného dopytu
v dôsledku pretrvávajúcej krízy, rast cien vstupov,
najmä rast cien energií v SR, ako aj pomerne vysokú
daňovú a odvodovú zaťaženosť a komplikovaný daňo
vý a odvodový systém.

Riziká s najväčším vplyvom na podnikateľskú sféru
Riziko a jeho poradie					
Poradie
v roku 2011						
v roku 2010
1. Klientelizmus a korupcia pri verejnom obstarávaní
3.		
2. Nízka vymáhateľnosť práva				
2.		
3. Pokles zahraničného dopytu v dôsledku krízy		
5.		
4. Rast cien vstupov, najmä rast cien energií v SR		
6.		
5. Vysoká daňová a odvodová zaťaženosť			
4.		
6. Tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov
7.		
7. Pokles domáceho dopytu				
10.		
8. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily		
13.		
9. Nedostatočná ochrana domáceho trhu v SR		-		

Podiel firiem
(v %)
88
88
79
79
79
71
63
50
50

Využívanie finančných zdrojov Európskej únie
Podobne ako v predchádzajúcich štyroch rokoch, aj
v aktuálnom prieskume bol monitorovaný záujem
podnikateľskej sféry o využívanie finančných zdrojov
Európskej únie.
Ako vyplýva z prieskumu, 42 % respondentov
uviedlo, že sa budú uchádzať o využívanie zdrojov
z fondov Európskej únie v ďalšom období, ale len 33 %
respondentov uviedlo, že má dostatok relevantných
informácií o využívaní eurofondov a že celý proces
využívania eurofondov bude transparentný.

Príspevok SOPK k zlepšeniu
podnikateľského prostredia
V záujme udržania ekonomického rastu a zlepšenia
podnikateľského prostredia v roku 2011 i v ďalšom
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Podiel firiem
(v %)		
48
42
37
29
28
25
18

období Zhromaždenie delegátov SOPK na svojom za
sadaní 28. apríla 2011 v Bratislave schválilo komuniké –
odporúčania, ktoré boli dané k dispozícii prezidentovi
SR, predsedovi NR SR, predsedníčke vlády SR a ďalším
členom vlády SR.
Podnikateľské prostredie Zhromaždenie delegátov
SOPK stále nepovažuje za vyhovujúce, najmä s ohľa
dom na udržanie a zlepšenie konkurencieschopnosti
slovenskej ekonomiky v rámci členstva v EÚ. Odporú
čania SOPK sa preto sústreďujú najmä na zmierňovanie
negatívnych dopadov vonkajších činiteľov na sloven
skú ekonomiku, na elimináciu pretrvávajúcich dôsled
kov svetovej hospodárskej krízy a krízy v eurozóne a na
zlepšovanie podnikateľského prostredia.
V súvislosti so súčasnými problémami v eurozóne
Zhromaždenie delegátov SOPK znovu potvrdilo pozi
tívny názor na zavedenie eura na Slovensku. Predsta
vitelia Slovenskej republiky by mali v rámci riešenia
problémov dlhovej služby členských krajín eurozóny
presadzovať politiku prechodu od súčasných nekon
zistentných záchranných opatrení k reálnym inštitucio
nálnym reformám vyúsťujúcim do funkčného systému
manažovania eurozóny.
l Vymáhateľnosť práva, stabilita a jednoduchosť
legislatívy – ZD odporučilo
– upraviť Občiansky súdny poriadok za účelom
zrýchlenia obchodných sporov
– zrušiť doživotné menovanie sudcov a vypraco
vať zásady pre osobnú zodpovednosť sudcov za
prieťahy v konaní
– prijímať zrozumiteľné právne predpisy pre
oblasť podnikania, zabezpečiť stabilitu právne
ho systému v dlhšom časovom horizonte, uložiť
ústredným orgánom štátnej správy povinnosť
poskytovať zjednocujúce výklady právnych
predpisov pre aplikačnú prax, ktoré sú v ich
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pôsobnosti, v stanovených termínoch
– realizovať opatrenia na posilnenie rozhodcov
ského súdnictva v pripravovanej novele zákona
o rozhodcovskom konaní
l Zákonník práce – ZD odporučilo
– realizovať zmeny Zákonníka práce, ktoré pove
dú k zvýšeniu flexibility na trhu práce v zmysle
spoločných návrhov SOPK a zamestnávateľských
inštitúcií
– prijať opatrenia na znižovanie počtu dlhodobo
nezamestnaných a nízko kvalifikovaných osôb
l Verejné obstarávanie – ZD odporučilo
– zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania
s cieľom zamedziť korupcii a klientelizmu
– zvýšiť efektívnosť kontrolných mechanizmov
– znížiť rozsah výnimiek zo zákona
– znížiť administratívnu záťaž uchádzačov
o verejné obstarávanie
l Daňové a odvodové zaťaženie – ZD odporučilo
– znížiť odvodové zaťaženie a nezvyšovať dane
– vytvoriť jednu inštitúciu pre výber daní
a odvodov
– zjednodušiť celý okruh sociálnych zákonov
– zintenzívniť nábeh odvodovej reformy tech
nickými opatreniami
– znížiť administratívnu náročnosť a byrokraciu
v oblasti daňového a odvodového systému
l Zlepšenie využívania verejných zdrojov a zdrojov
Európskej únie – ZD odporučilo
– urýchliť výstavbu diaľničnej a cestnej siete,
dobudovať infraštruktúru potrebnú pre rozvoj
regiónov a cestovného ruchu
– zo strany štátnej a verejnej správy plne reš
pektovať podmienky pre refundovanie finan
čných prostriedkov EÚ v zmluvne dohodnutých
termínoch
– konsolidovať verejné financie, znižovať ne
efektívne verejné výdavky a prijať razantnejšie
opatrenia na zníženie výdavkov štátnej a verej
nej správy
l Odstránenie administratívnej zaťaženosti
a neúnosnej byrokracie – ZD odporučilo
– urýchliť realizáciu opatrení na zníženie
administratívneho zaťaženia podnikateľ
skej sféry na všetkých úrovniach riadenia
štátnej správy a samosprávy
l Podpora domácich podnikateľských subjektov –
ZD odporučilo
– formálnymi i neformálnymi opatreniami,
v súlade s pravidlami OECD a EÚ a s pravidlami
o štátnej pomoci, podporovať domácich podni
kateľov, producentov a exportérov
l Podpora znalostnej ekonomiky – ZD odporučilo
– stanoviť priority pre rozvoj ekonomiky a spo
ločnosti využívajúc nielen teoretické poznatky,

10

ale aj skúsenosti úspešných slovenských firiem
– podporiť stredné odborné školstvo zamerané
na dlhodobé potreby trhu práce a novelizáciou
doriešiť nedostatky zákona o odbornom vzdelá
vaní a príprave
– realizovať opatrenia na zvyšovanie kvality
vzdelávania vytváraním elitných univerzít, vyso
kých a stredných škôl
– skvalitniť výučbu ekonomického, právneho
a technického vzdelávania na všetkých stup
ňoch a druhoch škôl
– cielene podporovať vedu, výskum a inovácie,
pozornosť venovať podpore slovenských inova
tívnych firiem
l Riešenie problémov druhotnej platobnej neschopnosti – ZD odporučilo
– urýchlene prijať novelu zákona o konkurze
a reštrukturalizácii na eliminovanie narastajúcej
druhotnej platobnej neschopnosti, ktorá sa stále
výraznejšie prejavuje v deštrukcii ekonomického
systému
– urýchlene implementovať Smernicu EÚ o boji
proti oneskoreným platbám v obchodných
transakciách v záujme zlepšenia platobnej mo
rálky v obchodných vzťahoch a skrátenia doby
splatenia faktúr
Zhromaždenie delegátov SOPK konštatovalo, že
len vytvorením predpokladov pre rýchlejší rast HDP
na obyvateľa, ako je priemerný rast v Európskej únii, je
možná rýchlejšia konvergencia slovenskej ekonomiky
a životnej úrovne občanov minimálne na priemernú
úroveň dosahovanú v krajinách Európskej únie. V tejto
súvislosti požiadalo vládu SR o dôslednú realizáciu
opatrení a reformných krokov, ktoré zadefinovala vo
svojom programovom vyhlásení, s osobitným dôra
zom na uplatňovanie etických princípov v spoločnosti.
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II. ČINNOSŤ VOLENÝCH
ORGÁNOV KOMORY
Zhromaždenie
delegátov SOPK

Z

hromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory sa na svojom zasadaní
dňa 28. apríla 2011 zaoberalo aktuálnym stavom
a vývojom ekonomiky a podnikateľského prostredia
Slovenskej republiky a úlohami SOPK.
Podnikateľské prostredie Zhromaždenie delegátov
SOPK stále nepovažuje za vyhovujúce, najmä s ohľa
dom na udržanie a zlepšenie konkurencieschopnosti
slovenskej ekonomiky v rámci členstva v Európskej
únii. Odporúčania SOPK sa preto sústredili najmä na
zmierňovanie negatívnych dopadov vonkajších činite
ľov na slovenskú ekonomiku, na elimináciu pretrváva
júcich dôsledkov svetovej hospodárskej krízy a krízy
v eurozóne a na zlepšovanie podnikateľského prostre
dia. Schválené odporúčania sú uvedené vyššie.
Zhromaždenie delegátov SOPK schválilo
nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 1

Vzalo na vedomie
Zmeny v orgánoch SOPK	od ostatného zasadania
ZD SOPK
Kontrolu uznesení zo zasadania ZD SOPK, konaného
dňa 22. 4. 2010 a konštatovalo ich plnenie

Uznesenie č. 2

Zvolilo 		
1. mandátovú komisiu v zložení:
		Ing. Ivan Trančík
		Ing. Ján Liška
		Ing. Vít Pavlovič
		
náhradník: Ing. Milan Hrdlík, CSc.
2. návrhovú komisiu v zložení:
		Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
		Ing. Jaroslava Maceková
		Ing. Štefan Bratko
		
náhradník: Ing. Milan Oravec, CSc.

Uznesenie č. 3

Schválilo		
Výročnú správu SOPK za rok 2010

Uznesenie č. 4

Schválilo		
Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2010

Uznesenie č. 5

Schválilo 		
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Plán aktivít a činnosti SOPK na rok 2011
b) Uložlilo			
Predstavenstvu SOPK aktualizovať plán aktivít SOPK
podľa vývoja a požiadaviek členov

Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní za rok 2010 prevzali predstavitelia týchto
spoločností:
l AVEX Electronics, s. r. o., Dolný Kubín
l Energonet, s. r. o., Nitra
l Gemor Fashion, s. r. o., Prešov
l I.TRAN, s. r. o., Turzovka
l Lumarkt, s. r. o., Košice
l MAGNA E.A., s. r. o., Piešťany
l OTC, s. r. o., Hlohovec
l SEZ Krompachy, a. s.
l Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
l Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina
l Trnavská teplárenská, a. s., Trnava
l ViOn, a. s., Zlaté Moravce
l Wagon Slovakia Košice, a. s., Košice.

Schválilo		
Rozpočet SOPK na rok 2011

TOP tím Aplikovanej ekonómie 2011

Správu Dozornej rady SOPK k hospodáreniu
za rok 2010
Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia
za rok 2010

Uznesenie č. 6
a) Schválilo		

Uznesenie č. 7
Uznesenie č.8

Schválilo		
Časový a vecný harmonogram zabezpečenia volieb do
orgánov komory na 5. volebné obdobie

Uznesenie č. 9

Schválilo		
Zasielanie materiálov na zasadanie Zhromaždenia
delegátov SOPK elektronickou poštou

Uznesenie č. 10

Schválilo		
a) Uznesenia zo zasadania Zhromaždenia
delegátov SOPK
b) Komuniké zo zasadania

Uznesenie č. 11

Uložlilo			
Predstavenstvu SOPK
a) Zapracovať pripomienky z diskusie do plánu aktivít
na rok 2011
b) Schválené komuniké zaslať prezidentovi SR, predse
dovi NR SR, predsedníčke vlády SR, predsedom parla
mentných politických strán, zverejniť ho a zoznámiť tak
s jeho znením celú verejnosť.

Veľká cena SOPK
Na slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov SOPK
predseda SOPK Peter Mihók spolu s kancelárom pre
zidenta SR Milanom Čičom a predsedom Trnavského
samosprávneho kraja Tiborom Mikušom odovzdali
Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní za rok 2010 zástupcom spoločnosti:
T–Systems Slovakia, s. r. o., Košice
l Výskumný ústav jadrovej energetiky – VUJE, a. s.,
Trnava
l

V roku 2011 ocenenie neziskovej organizácie Junior
Achievemnt Slovensko „TOP tím aplikovanej ekonó
mie“ – cenu za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť získala
študentská spoločnosť s názvom ACE z Gymnázia na
Poštovej ulici v Košiciach pod vedením učiteľky Evy
Vanečkovej. Títo študenti reprezentovali Slovensko na
európskej súťaži Company of The Year Competition
v nórskom Oslo.

Odovzdanie ocenenia AZZZ SR
Viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka odovzdal
do rúk predsedu SOPK Petra Mihóka ocenenie pre
SOPK pri príležitosti 20. výročia založenia AZZZ SR.

Predstavenstvo SOPK
Predstavenstvo SOPK v roku 2011 zasadalo trikrát.
12. zasadnutie Predstavenstva SOPK
1. februára 2011 v Rusovciach
Predseda SOPK v úvode informoval, že na rokovanie
bol k bodu 12. – Informácia o činnosti Rozhodcovského
súdu SOPK – prizvaný predseda Rozhodcovského súdu
SOPK prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. a k bodu
2. – Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii v SR
Ing. Ivan Šramko, veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri
OECD, ktorý prezentoval „Aktuálny ekonomický vývoj
v krajinách OECD“.
Informoval o prijatí predstaviteľov SOPK a predsta
viteľov ďalších podnikateľských inštitúcií u prezidenta
Slovenskej republiky, ktoré sa malo uskutočniť dňa
2. februára 2011. Za SOPK sa na ňom zúčastnili pod
predsedovia SOPK Ing. Vladimír Slezák a Ing. Július

Kostolný a generálny tajomník SOPK Ing. Martin Hrivík.
Predbežne dohodnuté samostatné stretnutie členov
Predstavenstva SOPK s prezidentom SR sa uskutoční
neskôr.
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledov
né uznesenia:
K bodu 1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 181/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– plnenie uznesení z 11. spoločného zasadnutia
Predstavenstva a Dozornej rady SOPK, konaného dňa
7. októbra 2010 v Zlatých Moravciach.
l K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii SR
V rámci tohto bodu v úvode vystúpil Ing. Ivan
Šramko, veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri
OECD, s prezentáciou „Aktuálny ekonomický vývoj
v krajinách OECD“, ktorá bola umiestnená aj na web
stránku SOPK.
Uznesenie č. 182/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predložený materiál Ekonomického výboru SOPK,
prediskutovalo
– aktuálnu hospodársku situáciu v SR, aktuálnu
situáciu v eurozóne a dopady globálneho
ekonomického vývoja na ekonomiku Slovenskej
republiky.
l K bodu 3. Výročná správa SOPK za rok 2010 (návrh)
Uznesenie č. 183/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predložený návrh Výročnej správy SOPK za rok 2010
bez pripomienok
uložilo predsedovi SOPK
– predložiť návrh Výročnej správy SOPK za rok 2010
na rokovanie Dozornej rady SOPK, ktoré sa koná
22. 3. 2011 a na schválenie Zhromaždeniu delegátov
SOPK, ktoré sa koná 28. 4. 2011.
l K bodu 4. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2010 –
predbežné výsledky
Uznesenie č. 184/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predložený materiál,
prediskutovalo
– námety na zvýšenie členskej základne a na
zvýšenie príjmov rozpočtu v budúcnosti (väčšia
propagácia aktivít, služieb a činnosti komory,
vrátane využívania Rozhodcovského súdu SOPK
v podnikateľskej verejnosti, v celoštátnych
i regionálnych médiách, prezentácia služieb komory
na stretnutiach s podnikateľmi, na vzdelávacích
akciách, na ktorých sa zúčastňujú aj nečlenovia
komory, prezentácia služieb funkcionármi komory pri
osobných kontaktoch s predstaviteľmi firiem, ktoré
nie sú členmi komory a pod.),
l
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uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK
– zabezpečiť uzávierku hospodárenia, spracovanie
ročných účtovných výkazov a vykonanie auditu
hospodárenia SOPK za rok 2010
uložilo predsedovi SOPK
– predložiť plnenie rozpočtu SOPK za rok 2010
(definitívne výsledky) a audítorskej správy na
rokovanie Dozornej rady SOPK a na schválenie ZD
SOPK.
l K bodu 5. Návrh plánu aktivít SOPK na rok 2011
Uznesenie č. 185/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– návrh plánu aktivít SOPK na rok 2011 bez
pripomienok
uložilo predsedovi SOPK
– predložiť návrh plánu aktivít SOPK na rokovanie
Dozornej rady SOPK a na schválenie ZD SOPK
a aktualizovať a doplniť plán aktivít podľa potrieb
a záujmu členskej základne v priebehu roka.
l K bodu 6. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2011
Uznesenie č. 186/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
schválilo
– predložený materiál
uložilo predsedovi SOPK
– predložiť návrh rozpočtu SOPK na rok 2011 na
rokovanie Dozornej rady SOPK a na schválenie
ZD SOPK,
uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK
– na valné zhromaždenia/zhromaždenia delegátov
regionálnych komôr predložiť návrh rozpočtu
prerokovaný a schválený na predstavenstve komory.
l K bodu 7. Informácia o pravidlách pre poskytovanie
vnútrokomorových dočasných výpomocí
Uznesenie č. 187/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– Smernicu č. 4/2010 na poskytovanie dočasných
finančných výpomocí v SOPK na financovanie
projektov
uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK
– upraviť spôsob podpisovania a parafovania zmlúv
o finančnej výpomoci.
l K bodu 8. Návrh na prijatie nových členov SOPK
Uznesenie č. 188/12/ – Predstavenstvo SOPK
potvrdilo
– prijatie 47 nových členov do SOPK, vrátane
3 mladých podnikateľov,
uložilo predsedovi SOPK
– zaslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
SOPK, zahrnúť ich do databázy členov a zverejniť
v komorovom časopise OPH.
l K bodu 9. Návrh na udelenie ocenení
Uznesenie č. 189/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
schválilo
udelenie Zlatej medaily SOPK
n spoločnosti SES, a. s., Tlmače
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udelenie Čestného uznania SOPK
n Prof. JUDr. Pavlovi Kubíčkovi, CSc.,
predsedovi RS SOPK
n Ing. Jurajovi Čajkovi, riaditeľovi Euro-Brew, s. r. o.,
Trnava
n Ing. Milanovi Novotnému, predsedovi
predstavenstva a generálnemu riaditeľovi
Auto Martin, a. s., Martin
n Ing. Tiborovi Bôrikovi, poradcovi predstavenstva
UNION poisťovňa, a. s., Bratislava
n JUDr. Gáborovi Zászlosovi, predsedovi
predstavenstva Tri Gránit Centrum, a. s., Bratislava
n Ing. Jánovi Streleckému, CSc., konateľovi BIC Group,
s. r. o., Bratislava
n Ing. Václavovi Mališkovi, predsedovi predstavenstva
a generálnemu riaditeľovi APL, a. s., Bratislava
n Doc. Ing. Jozefovi Budayovi, CSc., generálnemu
riaditeľovi EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
n spoločnosti Nitrasklo, a. s., Nitra
n spoločnosti IDO EET – Levické strojárne, s. r. o.,
Levice
n spoločnosti HAGARD:HAL, a. s., Nitra
n spoločnosti SIGNUM, a. s., Poprad
n spoločnosti Ing. Mária Majerská – ANEX, Malženice
n spoločnosti Mobilier, s. r. o., Piešťany
a splnomocnilo predsedu SOPK
– v spolupráci s príslušnými predsedami RK SOPK
odovzdať čestné uznania v termíne, mieste
a spôsobom dohodnutým s ocenenými osobami
a spoločnosťami.
l K bodu 10. Návrh na spojenie Sekcie výrobcov
chladiarenskej a klimatizačnej techniky so Sekciou
obchodu SOPK
Uznesenie č. 190/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predložený návrh, schválilo pričlenenie Sekcie
výrobcov chladiarenskej a klimatizačnej techniky
k Sekcii obchodu SOPK
uložilo predsedovi SOPK
– pričlenenie sekcie oznámiť zainteresovaným
subjektom.
l K bodu 11. Návrh na zrušenie Výboru SOPK pre
digitalizáciu
Uznesenie č. 191/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predložený návrh,
schválilo
– zrušenie Výboru SOPK pre digitalizáciu
uložilo predsedovi SOPK
– zrušenie výboru oznámiť zainteresovaným subjektom.
l K bodu 12. Informácia o činnosti Rozhodcovského súdu
SOPK
Uznesenie č. 192/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– informáciu prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc.,

predsedu Rozhodcovského súdu SOPK, o činnosti
Rozhodcovského súdu SOPK v roku 2010 a o návrhu
aktivít a činnosti v ďalšom období, poďakovalo sa
predstaviteľom Rozhodcovského súdu SOPK za dobré
výsledky v roku 2010,
odporučilo Predsedníctvu RS SOPK
– zaoberať sa námetmi členov predstavenstva na
novelizáciu zákona o rozhodcovskom konaní
a námetmi na riešenie vnútornej štruktúry RS SOPK.
l K bodu 13. Návrh na zvolanie Zhromaždenia
delegátov SOPK
Uznesenie č. 193/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
zvolalo
Zhromaždenie delegátov SOPK dňa 28. apríla 2011
v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave s týmto
programom:
09.00 – 09.30 hod. – Registrácia delegátov
09.30 – 12.00 hod. – Zasadnutie ZD SOPK –
I. časť rokovania
1. Otvorenie, kontrola uznesení a procedurálne
otázky
2. Výročná správa SOPK za rok 2010
3. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2010
4. Správa Dozornej rady SOPK k hospodáreniu
za rok 2010
5. Návrh plánu aktivít SOPK na rok 2011
6. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2011
8. Diskusia
9. Schválenie komuniké a návrhu uznesenia
12.00 – 13.00 hod. – Zasadnutie ZD SOPK –
II. časť rokovania za účasti hostí
1. Vystúpenie predsedu SOPK
2. Vystúpenie pozvaných hostí
3. Diskusia
13.00 – 13.30 hod.
– Odovzdanie „Veľkej ceny SOPK“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní za rok 2010
– Odovzdanie ocenenia Junior Achievement
Slovensko, n. o. „TOP študent/team aplikovanej
ekonómie 2011“
uložilo predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi
SOPK
– organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie
ZD SOPK, na ZD SOPK pozvať prezidenta SR,
predsedníčku vlády SR, predsedov výborov NR SR
a ďalších hostí.
l K bodu 14. Rôzne
a) Ukončenie mandátu Ing. Bohdana Wojnara
k 1. 1. 2011
Uznesenie č. 194/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– informáciu predsedu SOPK o ukončení mandátu
menovaného.
b) Informácia o 9. ročníku súťaže „Veľká cena SOPK“
Uznesenie č. 195/12/2011 – Predstavenstvo SOPK

vzalo na vedomie
– predloženú informáciu
uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK
a predsedom sekcií SOPK
– osobným kontaktom s predstaviteľmi členských
firiem zapojiť väčší počet členov do súťaže, ktorej
uzávierka je 28. 2. 2011.
c) Návrh účasti SOPK v legislatívnom procese v roku
2011
Uznesenie č. 196/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predložený návrh
A. Účasť komory už pri príprave právnej normy:
1. Legislatívny zámer zákona o verejnom obstarávaní
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci
3. Návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov
B. Účasť komory v rámci medzirezortného
pripomienkového konania:
1. Návrh zákona o Obchodnom vestníku
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 656 /2004 Z. z. o energetike v znení neskorších
predpisov
3. Návrh zákona o energetickom štítkovaní
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov
8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Návrh cestného zákona
10. Návrh zákona o odpadoch
11. Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti
daní, poplatkov a colníctva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
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a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov,
uložilo predsedovi SOPK
– prerokovať s predstaviteľmi zamestnávateľských
inštitúcií – AZZZ SR a RÚZ spôsob spolupráce pri prí
prave a pripomienkovaní právnych predpisov
v ďalšom období, priebežne sledovať iniciatívne po
slanecké návrhy na úpravu právnych predpisov
v oblasti podnikania, ktoré budú nad rámec legislatív
neho plánu vlády SR a do ktorých sa zapojí SOPK,
uložilo všetkým predsedom regionálnych komôr
a predsedom výborov SOPK
– pokračovať v predkladaní iniciatívnych návrhov na
jednoduché úpravy jestvujúcich právnych predpisov,
ktoré môžu prispieť k zlepšeniu podnikateľského
prostredia.
d) Návrh na vymenovanie predsedu Sekcie bánk
a poisťovní
Uznesenie č. 197/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– návrh predsedu SOPK na vymenovanie
predsedníčky Sekcie bánk a poisťovní SOPK
a vymenovalo Ing. Zitu Zemkovú, predsedníčku
predstavenstva a generálnu riaditeľku OTP Banka
Slovensko, a. s., Bratislava za predsedníčku Sekcie
bánk a poisťovní SOPK,
uložilo predsedovi SOPK
– odovzdať menovací dekrét menovanej, urobiť
zmenu v databáze členov sekcie a oznámiť členom
sekcie menovanie.
e) 13. zasadanie Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 198/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
zvolalo
– 13. zasadnutie Predstavenstva SOPK v poslednej
dekáde júna 2011 do regiónu Trenčianskej RK SOPK
uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Trenčianskej RK SOPK
– organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie
predstavenstva v stanovenom termíne.
f) Účasť členov Dozornej rady SOPK na zasadnutiach
valných zhromaždení regionálnych komôr a na
kontrolách hospodárenia v roku 2011
Uznesenie č. 199/12/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– informáciu generálneho tajomníka SOPK
a návrh predsedu Dozornej rady SOPK na účasť
členov DR
n na valných zhromaždeniach/zhromaždeniach
delegátov regionálnych komôr SOPK:
15. 2. o 10.00 hod. Prešov – Ing. Ján Líška
16. 2. o 10.00 hod. Košice – Ing. Ján Líška
21. 2. o 13.00 hod. Banská Bystrica
– Ing. Jaroslava Maceková
22. 2. o 13.00 hod. Trenčín
– Ing. Ladislav Dobrodenka, CSc.
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23. 2. o 10.00 hod. Žilina
– Ing. Ladislav Dobrodenka, CSc.
1. 3. o 13.00 hod. Nitra – Ing. Viliam Krajčovič
2. 3. o 13.00 hod. Trnava – Ing. Viliam Krajčovič
3. 3. o 15.00 hod. Bratislava – Ing. Juraj Lelkes
na kontrolách činnosti a hospodárenia v roku 2011:
jún		
– Košická RK SOPK – Ing. J. Maceková
august		
– Nitrianska RK SOPK – Ing. V. Krajčovič
september
– Trenčianska RK SOPK
		
– Ing. J. Maceková
n

uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK
– zaslať nominovaným členom DR SOPK pozvánku,
program a materiály na rokovanie,
uložilo predsedom Košickej, Nitrianskej a Trenčianskej RK
SOPK
– zabezpečiť príslušné podklady pre vykonanie
kontroly činnosti a hospodárenia RK.
Na zasadnutí sa zúčastnilo 21 členov predstavenstva,
Ing. Ladislav Dobrodenka, CSc., predseda DR SOPK,
Ing. Ján Líška, člen DR SOPK, ako hostia prof. JUDr.
Pavol Kubíček, CSc., Ing. Ivan Šramko, veľvyslanec
a stály predstaviteľ SR pri OECD. Ospravedlnení boli:
pp. Ing. Adrián Ďurček, Ing. Dušan Haluška
a Ing. Jozef Tkáč.
13. zasadnutie Predstavenstva SOPK
dňa 21. júna 2011 v Púchove
Rokovanie otvoril a viedol Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.,
predseda SOPK.
K jednotlivým bodom programu boli prijaté
nasledovné uznesenia:
l K bodu 1. Kontrola uznesení z 12. zasadnutia
Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 201/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– plnenie uznesení z 12. zasadnutia Predstavenstva
SOPK, konaného dňa 1. februára 2011 v Rusovciach
a konštatovalo ich plnenie.
l K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii SR
Uznesenie č. 202/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predložený materiál Ekonomického výboru SOPK
a) Hodnotenie reformných krokov vlády SR v oblasti
legislatívy a podnikateľského prostredia
b) Hodnotenie návrhu východísk rozpočtu verejnej
správy 2012 – 2014
c) Otvorenie trhu práce EÚ a jeho dopad na
podnikateľské subjekty na Slovensku
d) Projekt Singapur – návrh politiky vlády SR na
zlepšenie podnikateľského prostredia
prediskutovalo

– aktuálnu hospodársku situáciu v SR,
uložilo predsedovi SOPK
– závery z diskusie zahrnúť do Vyhlásenia
Predstavenstva SOPK k aktuálnej hospodárskej
situácii SR, zverejniť na web stránke SOPK,
v komorovom časopise OPH a medializovať,
– prerokovať s predstaviteľmi MZV SR a MH SR
pripravovaný návrh na zrušenie OBEO v krajinách
EÚ, problematiku nominácie obchodných radcov
v zastupiteľských úradoch v zahraničí a otázku
proexportnej politiky vlády SR,
uložilo predsedovi SOPK a predsedovi Ekonomického
výboru SOPK
– v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu
k návrhu na zmenu zákona o verejnom obstarávaní
uplatniť relevantné pripomienky členov predsta
venstva, prerokovať v Ekonomickom výbore SOPK
problémy eurozóny a eurovalu a pripraviť stanovisko
a odporúčania SOPK k tejto otázke.
l K bodu 3. Plnenie rozpočtu SOPK za január
– apríl 2011
Uznesenie č. 203/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predložený materiál a informáciu predsedu
Dozornej rady SOPK o plánovaných kontrolách
hospodárenia regionálnych komôr SOPK (Košice,
Nitra, Trenčín) v roku 2011,
uložilo predsedovi SOPK
– predložiť plnenie rozpočtu SOPK za január – august
2011 a očakávané plnenie rozpočtu do konca roka
2011 na spoločné zasadanie Predstavenstva
a Dozornej rady SOPK v októbri 2011.
l K bodu 4. Informácia k plneniu časového a vecného
harmonogramu zabezpečenia volieb do orgánov
komory pre 5. volebné obdobie
Uznesenie č. 204/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predloženú informáciu,
uložilo predsedovi SOPK, generálnemu tajomníkovi
a predsedom predstavenstiev regionálnych komôr SOPK
– zabezpečiť voľby do orgánov SOPK pre 5. volebné
obdobie a s tým súvisiace úlohy uvedené v časovom
a vecnom harmonograme v súlade so stanovami
a volebným poriadkom,
uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK
– pri výbere kandidátov do Zhromaždenia delegátov
SOPK komunikovať s predsedom a generálnym
tajomníkom SOPK a v návrhu kandidátov zohľadniť
štruktúru členov komory v regióne, čo sa týka
vyváženého zastúpenia podľa veľkosti firiem (malé,
stredné, veľké), podľa regionálneho zastúpenia
(okresy), podľa charakteru činnosti firiem (priemysel,
obchod, služby), podľa vlastníctva firiem (domáce,
so zahraničnou majetkovou účasťou), podľa veku
kandidátov, zvážiť návrh väčšieho počtu náhradníkov,

ako je odporúčaný minimálny počet podľa volebného
poriadku, návrh prerokovaný v regionálnych
predstavenstvách predložiť Úradu komory do konca
augusta 2011,
uložilo predsedom sekcií a odborných výborov SOPK
– návrh prerokovaný s členmi sekcií a výborov
predložiť Úradu komory do konca augusta 2011,
uložilo Výkonnému výboru SOPK
– predložiť na najbližšie zasadnutie Predstavenstva
SOPK návrh kandidátov do Zhromaždenia delegátov
SOPK po jeho prerokovaní vo Výkonnom výbore
SOPK a v regionálnych predstavenstvách.
l K bodu 5. Návrh na prijatie nových členov SOPK
Uznesenie č. 204/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
potvrdilo
– prijatie 39 nových členov do SOPK, vrátane
4 mladých podnikateľov,
uložilo predsedovi SOPK
– zaslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
SOPK, zahrnúť ich do databázy členov a zverejniť
v komorovom časopise OPH.
l K bodu 6. Návrh na udelenie ocenení SOPK
Uznesenie č. 205/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
schválilo
udelenie Čestného uznania SOPK pre
n Viliama Ondrejku, generálneho riaditeľa ViOn, a. s.,
Zlaté Moravce
n Ing. Juraja Lelkesa, predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa spoločnosti Kooperativa
Poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Bratislava
n Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava
n Západoslovenskú energetiku, a. s., Bratislava
n VOLKSBANK Slovensko, a. s., Bratislava
n REAKTORTEST, spol. s r. o., Trnava
n INA Skalica, spol. s r. o., Skalica
n AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o., Poprad
n ELCOM, spol. s r. o., Prešov
n ALUMA ČS, s. r. o., Krasňany
n IN-ECO, spol. s r. o., Ružomberok
n INTERAUDIT BENETIP, s. r. o., Žilina
n KODAS, v. o. s., Žilina
n Jozefa Gála, generálneho riaditeľa
MICROCOMP-Computersystém, s. r. o., Nitra
n Ing. Imricha Smaržíka, predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa SEZ Krompachy, a. s.,
splnomocnilo predsedu SOPK v spolupráci
s príslušnými predsedami RK SOPK
– odovzdať čestné uznania v termíne, mieste a spôsobom
dohodnutým s ocenenými osobami a spoločnosťami.
l K bodu 7. Návrh na vyhlásenie 10. ročníka súťaže
„Veľká cena SOPK“ pre rok 2011
Uznesenie č. 206/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vyhlásilo
– 10. ročník súťaže „Veľká cena SOPK“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní pre rok 2011,
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schválilo
– Pravidlá súťaže „Veľká cena SOPK“ a vzor prihlášky
od roku 2011,
uložilo predsedovi SOPK
– požiadať predsedníčku vlády SR Ivetu Radičovú
o opätovné prevzatie záštity nad súťažou, vyhlásenie
súťaže zverejniť v komorovom časopise Obchod,
priemysel, hospodárstvo a na internetovej stránke
SOPK, prípadne i v ďalších médiách, vyžiadať
nominácie do hodnotiacej komisie súťaže od MF SR,
MH SR, Daňového riaditeľstva SR, Colného riaditeľstva
SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Sekcie bánk
a poisťovní SOPK a menovať členov hodnotiacej
komisie vrátane 3 zástupcov podnikateľskej sféry –
členov Predstavenstva a Dozornej rady SOPK, a to:
Ing. Ladislava Dobrodenku, CSc., Ing. Pavla Antaliča,
Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc.,
– zabezpečiť zasadnutie hodnotiacej komisie pre
vyhodnotenie výsledkov súťaže v marci 2012,
– odovzdať Veľkú cenu SOPK
a čestné uznania účastníkom, ktorí splnili podmienky
a kritériá súťaže za rok 2011, v apríli 2012,
uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK, predsedom
regionálnych komôr SOPK, predsedom sekcií SOPK
– zabezpečiť mediálnych partnerov, propagovať
súťaž prostredníctvom regionálnych médií
a prostredníctvom akcií organizovaných pre
podnikateľov v regiónoch a sekciách.
l K bodu 8. Realizácia a aktualizácia projektov
v roku 2011
Uznesenie č. 207/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– predloženú informáciu
l K bodu 9. Rôzne
a) Informácia o zvolení predsedu SOPK do funkcie
predsedu Svetovej federácie komôr Medzinárodnej
obchodnej komory v Paríži
Uznesenie č. 208/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie informáciu predsedu SOPK
– o jeho zvolení do funkcie predsedu Výkonného
výboru MOK v Paríži na obdobie od 1. júla 2011
do 30. júna 2014 na Kongrese MOK v Mexiku.
b) Zvolanie spoločného zasadania Predstavenstva
a Dozornej rady SOPK
Uznesenie č. 209/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
zvolalo
– spoločné zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady
SOPK v regióne Žilinskej RK SOPK v 1. dekáde októbra
uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Žilinskej RK SOPK
– organizačne a obsahovo zabezpečiť spoločné
zasadnutie v stanovenom termíne a v mieste, ktoré
bude určené.
c) Informácia o certifikácii vzdelávacej aktivity SOPK
Uznesenie č. 210/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
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vzalo na vedomie
– informáciu generálneho tajomníka SOPK
o certifikovaní vzdelávacej aktivity SOPK zameranej
na podporu zahraničného obchodu.
d) Informácia o pripravovaných cestách prezidenta SR
do zahraničia
Uznesenie č. 211/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– informáciu predsedu SOPK o pripravovaných
cestách prezidenta SR na Maltu, do Indonézie a na
Filipíny, na ktoré bude komora organizovať účasť
podnikateľov.
e) Informácia o pripravovanej misii Bratislavskej RK
SOPK na Ukrajinu
Uznesenie č. 212/13/2011 – Predstavenstvo SOPK
vzalo na vedomie
– informáciu predsedu Bratislavskej RK SOPK o podpise
dohody o spolupráci s Dnepropetrovskou obchodnou
a priemyselnou komorou a o pripravovanej misii
podnikateľov na Ukrajinu.
Na zasadnutí Predstavenstva SOPK sa zúčastnilo
15 členov predstavenstva a predseda Dozornej rady
SOPK. Ospravedlnení boli pp. Daniel Lučkanič,
Ing. Ján Bočkay, Ing. Štefan Bratko, Ing. Stanislav
Čorej, Ing. Adrián Ďurček, JUDr. Mária Grochová,
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ing. Mojmír Štefanec
a Ing. Jozef Tkáč.
14. spoločné zasadnutie
Predstavenstva a Dozornej rady SOPK
dňa 11. októbra 2011 v Jasnej, Nízke Tatry
Na zasadnutí boli prijaté nasledovné uznesenia:
l K bodu 1. Kontrola uznesení z 13. zasadnutia
Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 214/14/2011 – Predstavenstvo a Dozorná
rada SOPK
vzali na vedomie
– plnenie uznesení 13. zasadania Predstavenstva
SOPK, konaného dňa 21. júna 2011 v Púchove,
a plnenie uznesenia č. 213/PH/2011 z 12.septembra
2011 schváleného písomným hlasovaním (vyškrtnutie
p. JUDr. Petra Lenského zo Zoznamu rozhodcov RS
SOPK) a konštatovalo ich plnenie.
l K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej
situácii SR
Uznesenie č. 215/14/2011 – P a DR SOPK
vzali na vedomie
– a prediskutovali materiál Ekonomického výboru SOPK
a) Hodnotenie legislatívy a podnikateľského
prostredia
b) Stanovisko k problematike eurozóny
c) Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy SR na
roky 2012 – 2014,
konštatovali

– že „rozhodujúce, čo Slovensko potrebuje, je obno
venie politickej stability a funkčná vláda, ktorá bude
zodpovedne zastupovať záujmy Slovenska v zahrani
čí. Je veľmi dôležité v súčasnosti, aby došlo k dohode
s relevantnými politickými stranami v parlamente,
ktoré podporujú účasť Slovenska v európskom fi
nančnom stabilizačnom fonde (euroval) tak, aby jasné
stanovisko nepoškodzujúce záujmy Slovenska mohlo
byť prezentované na nadchádzajúcom summite eu
rópskych lídrov v Bruseli. SOPK opätovne potvrdzuje
svoju podporu aktívnej účasti Slovenska na všetkých
procesoch zabezpečujúcich stabilitu európskej meny,
ktorá je aj našou národnou menou. Súčasne požaduje
aktívnu účasť slovenských predstaviteľov na diskusii
o budúcom modeli európskej finančnej stability, kto
rá sa bude vo výraznejšej miere opierať o spoločnú
rozpočtovú politiku krajín eurozóny.“
Uložili predsedovi SOPK
– závery z diskusie zapracovať do vyhlásenia
k súčasnej hospodárskej situácii SR a medializovať.
l K bodu 3. Aktualizácia plánu aktivít SOPK na rok 2011
Uznesenie č. 216/14/2011 – P a DR SOPK
vzali na vedomie
– predloženú aktualizáciu plánu aktivít SOPK na rok
2011,
schválili
– doplnené nové aktivity nad rámec schváleného
plánu aktivít SOPK na október – december 2011,
uložili predsedovi SOPK, generálnemu tajomníkovi SOPK
a predsedom regionálnych komôr SOPK
– zabezpečiť realizáciu doplnených aktivít.
l K bodu 4. Plnenie rozpočtu SOPK
za január - august 2011
Uznesenie č. 217/14/2011 – P a DR SOPK
vzali na vedomie
– plnenie rozpočtu SOPK za január - august 2011
a informáciu o očakávanej strate v rozpočte
Banskobystrickej a Košickej RK SOPK,
uložili predsedovi SOPK, generálnemu tajomníkovi SOPK
a predsedom regionálnych komôr SOPK
– prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu za rok
2011.
l K bodu 5. Návrh kandidátov do Zhromaždenia
delegátov SOPK pre 5. volebné obdobie 2012 – 2017
a návrh členov volebnej komisie
Uznesenie č. 218/14/2011 – P a DR SOPK
schválili
– predložený návrh kandidačných listín
s nasledovnými pripomienkami:
– v návrhu kandidátov Bratislavskej RK SOPK vylúčiť
p. Ing. Jána Gregu, konateľa BIC GROUP, spol. s r. o.,
Bratislava, z dôvodu neuhradenia členského príspev
ku spoločnosti, za ktorú bol navrhnutý
– v návrhu kandidátov Košickej RK SOPK vylúčiť
z kandidátky pp. Ing. Jozefa Ondáša a Ing. Radoslava

Zozuľáka, ktorí budú kandidovať za predsedu Košickej
RK SOPK,
schválili
– návrh na členov volebnej komisie v nasledovnom
zložení: Ing. Ján Gabriel, Viliam Ondrejka, Dipl. Ing.
Boris Paulen, PhD.,
súhlasili
– s doplnením návrhu kandidátov Košickej RK SOPK
a Trnavskej RK SOPK,
uložili
– predsedovi Košickej RK SOPK p. Ing. Vladimírovi
Chlebovi, CSc. a predsedovi Trnavskej RK SOPK
p. Ing. Jánovi Gabrielovi predložiť Úradu SOPK návrh
na doplnenie kandidačných listín do ZD SOPK za
región Košice a Trnava do 25. 10. 2011,
uložili
– predsedovi SOPK doplnený návrh kandidátov do
ZD SOPK za Košice a Trnavu predložiť predstavenstvu
komory na písomné schválenie do 31. 10. 2011,
uložili predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi
SOPK
– zabezpečiť vytlačenie kandidačných listín a ďalšie
úlohy súvisiace s voľbami do ZD SOPK v zmysle
harmonogramu.
l K bodu 6. Návrh na zápis do Zoznamu rozhodcov
RS SOPK a návrh členov Predsedníctva RS SOPK na roky
2012 – 2017
Uznesenie č. 219/14/2011 – P a DR SOPK
schválili
1. Návrh na zápis do Zoznamu rozhodcov RS SOPK na
roky 2012 – 2017 – kandidáti zo súčasného Zoznamu,
Návrh na zápis do Zoznamu rozhodcov RS SOPK na
roky 2012 – 2017 – noví kandidáti
2. Návrh na členov Predsedníctva RS SOPK na roky
2012 – 2017
uložili predsedovi SOPK
– oboznámiť so schváleným uznesením Predsedníc
tvo RS SOPK, Návrh na zápis do Zoznamu rozhodcov
RS SOPK na roky 2012 – 2017 – kandidáti Predstaven
stva a Dozornej rady SOPK predložiť na schválenie
Predstavenstvu SOPK po voľbách do uvedených
orgánov, odovzdať návrh p. JUDr. Anny Mozolíkovej
na zápis do Zoznamu rozhodcov RS SOPK, ktorý pred
ložil p. Ing. Dušan Haluška, na zasadaní Predsedníctvu
RS SOPK na posúdenie.
l K bodu 7. Návrh na prijatie nových členov do SOPK
Uznesenie č. 220/14/2011 – P a DR SOPK
potvrdili
– prijatie 36 nových členov do SOPK, vrátane
6 mladých podnikateľov,
uložili predsedovi SOPK
– zaslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
SOPK, zahrnúť ich do databázy členov a primerane
propagovať.
l K bodu 8. Návrh na udelenie ocenení SOPK
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Uznesenie č. 221/14/2011 – P a DR SOPK
schválili
udelenie Čestného uznania SOPK
n spoločnosti Ipeľské tehelne, a. s., Lučenec
n prof. JUDr. Jozefovi Suchožovi, DrSc.
n spoločnosti PLASTED, spol. s r. o., Nové Zámky
n spoločnosti BIOMIN, a. s., Cífer
n Olli Matti Tahvanainen, MBA, generálnemu
riaditeľovi MetsäTissue Slovakia, s. r. o., Žilina
n Spojenej škole, Tvrdošín,
splnomocnili predsedu SOPK
– v spolupráci s predsedom Banskobystrickej RK
SOPK, predsedom Nitrianskej RK SOPK, predsedom
Trnavskej RK SOPK a predsedom Žilinskej RK SOPK
odovzdať ocenenia v termíne, mieste a spôsobom
dohodnutým s ocenenými osobami a spoločnosťami.
l K bodu 9. Vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za 1. polrok 2011
Uznesenie č. 222/14/2011 – P a DR SOPK
vzali na vedomie
– predložený materiál
uložili generálnemu tajomníkovi SOPK
– predložiť vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za rok 2011 vrátane návrhu plánu
kontrol na rok 2012 na zasadnutie Dozornej rady SOPK.
l K bodu 10. Návrh na riešenie zadlženia
Košickej RK SOPK
Uznesenie č. 223/14/2011 – P a DR SOPK
vzali na vedomie
– predložený materiál,
nesúhlasili
– aby záväzky – vzájomné pôžičky pp. Vladimíra
Chleba a Ivana Pezlára boli zahrnuté do celkových
záväzkov Košickej RK SOPK,
uložili predsedovi Košickej RK SOPK
– prijať a realizovať nasledovné opatrenia:
Návrh opatrení z krátkodobého hľadiska:
n zastaviť úročenie medzi Bratislavskou RK SOPK
a Košickou RK SOPK od 1. 10. 2011
Zodpovední: riaditeľ Košickej RK a riaditeľ Bratislavskej
RK SOPK
n pravidelne zostavovať cash flow s účinnosťou
od 1. 10. 2011
Zodpovední: riaditeľ Košickej RK a riaditeľka útvaru
ekonomiky a správy SOPK
n prehodnotiť opodstatnenosť kancelárie v Spišskej
Novej Vsi (počet členov 19, výška členských príspevkov
14 998,42 €, poskytnuté služby vo výške 6 939,21 €)
Zodpovedný: predstavenstvo Košickej RK SOPK
Termín: 31. 12. 2011
Návrh opatrení z dlhodobého hľadiska
n pripraviť plán reštrukturalizácie záväzkov
vzniknutých k 31. 8. 2011 z pohľadu priority, objemu
a časového plnenia
Zodpovední: riaditeľ Košickej RK SOPK a riaditeľka
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Útvaru ekonomiky a správy SOPK
Termín: 30. 10. 2011
l K bodu 11. 1 Návrh na vymenovanie predsedu Výboru
SOPK pre vzdelávanie
Uznesenie č. 224/14/2011 – P a DR SOPK
vymenovali
– p. Ing. Jaroslava Holečka za predsedu Výboru SOPK
pre vzdelávanie
uložili predsedovi SOPK
– menovací dekrét odovzdať menovanému.
l K bodu 11. 2 Návrh na vymenovanie predsedu
Agropotravinárskej sekcie SOPK
Uznesenie č. 225/14/2011 – P a DR SOPK
vymenovali
– p. Ing. Romana Kollára za predsedu
Agropotravinárskej sekcie SOPK
uložili predsedovi SOPK
– menovací dekrét odovzdať menovanému.
l K bodu 11. 3 Prezentácia Ing. Jaroslava Holečka:
Proces odborného vzdelávania pre potreby trhu práce
Uznesenie č. 226/14/2011 – P a DR SOPK
vzali na vedomie
–uvedenú prezentáciu,
podporili
– projekt odborného vzdelávania pre potreby trhu práce,
odporučili
– predsedovi Výboru SOPK pre vzdelávanie
p. Ing. Jaroslavovi Holečkovi pri dopracovaní
projektu a v ďalšom legislatívnom procese k zákonu
o odbornom vzdelávaní a príprave zohľadniť
pripomienky, ktoré boli prediskutované na zasadaní.
l K bodu 11. 4 Zvolanie 15. zasadania Predstavenstva
SOPK
Uznesenie č. 227/14/2011 – P a DR SOPK
zvolali
– 15. spoločné zasadnutie Predstavenstva a Dozornej
rady SOPK v dňoch 13. – 14. 2. 2012 v regióne
Trnavskej RK SOPK
uložili generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Trnavskej RK SOPK
– organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie
predstavenstva.
l K bodu 11. 5 Informácia k 10. ročníku súťaže
„Veľká cena SOPK“
Uznesenie č. 228/14/2011 – P a DR SOPK
vzali na vedomie
– výzvu predsedu Dozornej rady SOPK a predsedu
hodnotiacej komisie súťaže „Veľká cena SOPK“
p. Ing. Ladislava Dobrodenku, CSc. o pomoc pri
propagovaní a zapojení do súťaže širšieho okruhu
podnikateľských subjektov – členov SOPK,
uložili predsedovi SOPK, generálnemu tajomníkovi SOPK
a predsedom RK SOPK
– pri osobnom kontakte s predstaviteľmi členských firiem
propagovať súťaž, ktorej uzávierka je vo februári 2012.

Na zasadnutí sa zúčastnilo 20 členov Predstavenstva
SOPK a 5 členov Dozornej rady SOPK. Prizvaný bol
p. Ing. Jaroslav Holeček. Ospravedlnení boli: Ing.
Stanislav Čorej, Ing. Vladimír Chlebo, CSc., Ing. Igor
Junas a Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
Uznesenia Predstavenstva SOPK schválené
písomným hlasovaním
Predstavenstvo SOPK schválilo tieto uznesenia
písomným hlasovaním:
n Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 200/PH/2011
zo 16. mája 2011:
Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Čestného
uznania SOPK pre Strednú odbornú školu polytech
nickú v Liptovskom Mikuláši a splnomocnilo predsedu
SOPK v spolupráci s Ing. Dušanom Haluškom odo
vzdať ocenenie dňa 2. 6. 2011 na slávnostnej recepcii
pri príležitosti osláv 140. výročia začatia výchovnovzdelávacej činnosti.
n Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 213/PH/2011
z 12. septembra 2011:
Predstavenstvo SOPK schválilo návrh na vyčiarknutie
pána JUDr. Petra Lenského zo Zoznamu rozhodcov
Rozhodcovského súdu SOPK k 12. 9. 2011 a uložilo
predsedovi SOPK s uznesením Predstavenstva SOPK
oboznámiť Predsedníctvo Rozhodcovského súdu
SOPK.
n Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 229/PH/2011
z 31. októbra 2011:
Predstavenstvo SOPK schválilo návrh kandidátov
do Zhromaždenia delegátov SOPK pre 5. volebné
obdobie 2012 – 2017 za región Košickej regionálnej
komory SOPK, uložilo predsedovi SOPK a generálnemu
tajomníkovi SOPK zabezpečiť vytlačenie schválenej
kandidačnej listiny spolu s kandidačnými listinami za
ostatné regióny do 30. 11. 2011.
n Uznesenie Predstavenstva SOPK č. 230/PH/2011
zo 4. novembra 2011:
Predstavenstvo SOPK schválilo návrh na udelenie
Zlatej medaily SOPK Ing. Ivanovi Šestákovi, predsedovi predstavenstva a prezidentovi spoločnosti
DDM Group, Bratislava, a splnomocnilo predsedu SOPK
odovzdať Zlatú medailu SOPK v termíne, mieste
a spôsobom dohodnutým s oceneným.

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.

Na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2011 v Brati
slave prerokoval a odsúhlasil:
n Návrh kandidátov do Zhromaždenia delegátov SOPK
pre 5. volebné obdobie na roky 2012 – 2017
n Návrh na vymenovanie predsedu Výboru SOPK pre
vzdelávanie
n Návrh na vymenovanie predsedu Agropotravinárskej
sekcie SOPK
n Návrh zoznamu rozhodcov a členov predsedníctva
Rozhodcovského súdu SOPK

Dozorná rada SOPK
Dozorná rada SOPK vykonávala svoju činnosť v súlade
so svojou pôsobnosťou vymedzenou zákonom
a stanovami komory. Uskutočnilo sa jedno spoloč
né zasadanie Predstavenstva SOPK a Dozornej rady
SOPK v októbri 2011 v Jasnej. Na ďalších zasadnutiach
predstavenstva a pracovných rokovaniach s pred
staviteľmi iných inštitúcií sa pravidelne zúčastňoval
predseda DR SOPK.
Členovia DR sa aktívne podieľali na kontrole čin
nosti, riadení a hospodárení vynakladania prostried
kov v regionálnych komorách SOPK, na ktorých sa zú
častnili jej zástupcovia. Na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrolách boli prijaté konkrétne opatre
nia v oblasti vecnej a obsahovej správnosti prvotných
dokladov, efektívnosti a hospodárnosti realizovaných
aktivít a celkovej hospodárnosti regionálnych komôr.
Členovia dozornej rady sa tiež zúčastnili na usta
novujúcich zasadaniach valných zhromaždení, resp.
zhromaždení delegátov regionálnych komôr SOPK vo
februári až apríli 2011.
V marci 2011 DR SOPK v Bratislave posúdila mate
riály, ktoré sa v súlade so zákonom a stanovami SOPK
predkladali na schválenie Zhromaždeniu delegátov
SOPK, a to Výročnú správu SOPK za rok 2010, plnenie
rozpočtu SOPK za rok 2010, ročnú účtovnú závierku
za rok 2010 a správu audítora, návrh plánu aktivít
SOPK na rok 2011, návrh rozpočtu SOPK a regionál
nych komôr na rok 2011, správu DR SOPK k hospodá
reniu a vysporiadaniu výsledku hospodárenia za rok
2010. Ďalej vzala na vedomie vyhodnotenie vnútor
ného kontrolného systému za rok 2010, návrh plánu
vnútorných kontrol na rok 2011 a výsledky kontrol
hospodárenia v Košickej, Nitrianskej a Trenčianskej RK
SOPK.
V októbri 2011 na spoločné zasadanie Pred
stavenstva a Dozornej rady SOPK bolo predložené
vyhodnotenie vnútorného kontrolného systému za
1. polrok 2011, vrátane záverov z kontrol hospodárenia
v uvedených troch regionálnych komôr, ako aj návrh
na riešenie zadlženia Košickej RK SOPK.
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Činnosť výborov pri SOPK
V uplynulom roku pri SOPK pôsobilo šesť odborných
poradných orgánov – výborov, a to Ekonomický
výbor, Zahraničnoobchodný výbor, Výbor pre
priemysel, Výbor pre právnu infraštruktúru
podnikania, Výbor pre inovácie a eurofondy
a Výbor pre vzdelávanie. Výbor pre digitalizáciu bol
zrušený.
Činnosť výborov sa orientovala na posúdenie
zásadných koncepčných materiálov, ako aj
legislatívno-právnych noriem a úprav, ktoré by
v dlhodobom horizonte mali ovplyvňovať vývoj
ekonomiky a podnikateľského prostredia. Návrhy na
riešenie problémov sa premietali do pripomienok
a stanovísk k materiálom vypracúvaným štátnymi
orgánmi tak, aby tieto z pozície predstaviteľov
podnikateľských subjektov a odborníkov teoretickej
sféry mohli byť ovplyvnené už v etape ich prípravy.
V odôvodnených prípadoch výbory formulovali
závery s návrhmi riešení a východísk pre volené
orgány komory, ktoré boli zasielané vedúcim
činiteľom štátnej a verejnej správy, resp.
prostredníctvom predsedu SOPK či členmi výborov
boli tlmočené príslušným útvarom ministerstiev
a ďalších orgánov štátnej správy, legislatívnym
komisiám Legislatívnej rady vlády SR, ako aj ďalším
predstaviteľom štátnej správy a samosprávy.

Ekonomický výbor SOPK
Predsedom Ekonomického výboru SOPK je Ing. Ladi
slav Vaškovič, CSc., funkciu tajomníka výboru vykonáva
Ing. Ján Vlčko. Ekonomický výbor SOPK má 16 členov,
v roku 2011 bol doplnený o p. Ing. Petra Becka, Edymax
Holding, a. s., Bratislava a p. Ing. Ivana Šramka, poradcu
Intesa Paolo Group pre krajiny strednej a východnej
Európy a bývalého guvernéra NBS.
Výbor, ktorý je koordinačným, výkonným
a iniciatívnym orgánom komory pre oblasť ekonomiky
a hospodárskej politiky, si stanovil priority svojej
činnosti, ktorým venoval osobitnú pozornosť na
svojich zasadnutiach.

V roku 2011 výbor zasadal šesťkrát.
19. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
dňa 17. januára 2011
Na zasadnutí boli prerokované Opatrenia vlády SR
v oblasti hospodárskej politiky a rozpočtu verejnej
správy na roky 2011 – 2013, Námety na úpravu
právnych predpisov pre skvalitnenie podnikateľského
prostredia, Euro a problémy v eurozóne, Očakávania
podnikateľskej sféry – vyhodnotenie ekonomického
prieskumu, Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok
2011.
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20. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
dňa 31. marca 2011
Na zasadaní boli prerokované a vypracované: Ná
vrh odporúčaní SOPK na zlepšenie podnikateľského
prostredia, stanovisko k vecnému zámeru zákona o
verejnom obstarávaní, stanovisko k vecnému zámeru
reformy daní a odvodov, dotazník – očakávaný vývoj
ekonomiky SR v roku 2011, stanovisko k PPP projektom
v SR, stanovisko k zákonu o emisiách.
21. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
dňa 7. júna 2011
Na zasadaní boli vyhodnotené reformné kroky
vlády SR v oblasti legislatívy a podnikateľského
prostredia, vyhodnotený návrh východísk rozpočtu
verejnej správy 2012 – 2014, prerokovaný vlastný
materiál „Otvorenie trhu práce EÚ a jeho dopad na
podnikateľské subjekty na Slovensku“, vládny návrh
Projektu Singapur, Dotazník Ifo Institute – očakávaný
vývoj ekonomiky SR.
22. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
dňa 29. júna 2011
V prvej časti zasadania sa uskutočnilo pracovné stret
nutie s predstaviteľmi Svetovej banky k implementácii
projektu jednotného výberu daní, ciel a odvodov v SR
(UNITAS) a v druhej časti bolo vypracované stanovisko
a odporúčania SOPK k súčasným problémom v eurozó
ne a k zapojeniu Slovenska do eurovalu.
23. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
dňa 28. septembra 2011
Na zasadnutí výboru bola prediskutovaná súčasná
hospodárska situácia v SR, hodnotenie legislatívy
a podnikateľského prostredia, pripravené stanovisko
k problematike eurozóny a k návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2012 – 2014, posúdený bol očakávaný
vývoj ekonomiky SR do konca roka 2011 a zameranie
ekonomického prieskumu SOPK 2011 – 2012.
24. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
dňa 29. novembra 2011
Na rokovaní boli vypracované Námety SOPK na zlepše
nie podnikateľského prostredia v SR, vrátane námetov
na riešenie problémov v eurozóne a na smerovanie
Európskej únie, pre predvolebné rokovania Predsta
venstva SOPK s politickými stranami. Poskytnutá bola
predbežná informácia o výsledkoch ekonomického
prieskumu SOPK 2011 – 2012, ktorá bude prezentovaná
na konferencii SOPK v januári 2012.
Ekonomický výbor SOPK v spolupráci s Výborom
pre právnu infraštruktúru podnikania priebežne
pripomienkoval koncepčné materiály a návrhy
legislatívnych noriem, ktoré boli zaslané komore
v rámci pripomienkového konania, a pravidelne
štvrťročne bol zapojený do hodnotenia vývoja
ekonomiky Slovenska pre Ifo Institute Mníchov,
ktorý zasiela komore Svetový ekonomický prehľad

– výsledky hodnotenia úrovne európskej a svetovej
ekonomiky.
Členovia Ekonomického výboru SOPK pp. Peter
Magvaši a Ján Vlčko zabezpečili realizáciu a vyhod
notenie ekonomického prieskumu SOPK 2010 – 2011,
ktorého závery sú uvedené v úvodnej časti výročnej
správy.

Zahraničnoobchodný výbor
Predsedom výboru je Ing. Július Kostolný, podpred
seda SOPK, generálny riaditeľ Martimex Holding, a. s.,
Martin. V zložení výboru v roku 2011 nedošlo k perso
nálnym zmenám.
Výbor pracoval v hodnotenom období korešpon
denčným spôsobom. Všetkým členom boli na vedomie
a pripomienkovanie zaslané materiály v nasledujúcich
tematických okruhoch:
l problematika podpory vývozu Slovenskej
republiky – materiál by mal slúžiť na prípravu
programového vyhlásenia novej vlády SR, ktorá vzíde
z volieb v marci 2012, resp. na prípravu volebných
programov politických strán v tejto oblasti,
l rozbor zahraničného obchodu SR za prvé tri
štvrťroky 2011.
Zo štatistiky vyplýva, že v priebežnom hodnotení
stúpol celkový vývoz aj dovoz, z toho dovoz nižším
tempom. Obchodná bilancia vykazovala aktívne saldo
vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz
osobných automobilov a iných motorových vozidiel
konštruovaných hlavne na prepravu osôb. Naopak,
klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijí
mačov, videofonických prístrojov na záznam a repro
dukciu, tiež so zabudovaným videoprijímačom.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov
sa zvýšil vývoz do Nemecka o 25,2 %, Českej republiky
o 21,7 %, Poľska o 19,9 %, Rakúska o 27 %, Maďarska
o 27,8 %, Francúzska o 10,2 %, Talianska o 4,2 %,
Spojeného kráľovstva o 21 %, Ruskej federácie o 3,8 %,
Holandska o 6,1 % a Číny o 62,3 %. Znížil sa vývoz do
Španielska o 0,9 %.
V dovoze najviac rástli agropotravinárske výrobky,
ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov,
časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel, rop
né plyny a iný plynné uhľovodíky.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partne
rom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 22,4 %, Ruskej fede
rácie o 39,4 %, Českej republiky o 17,7 %, Číny o 21,5 %,
Poľska o 22,8 %, Maďarska o 7,6 %, Francúzska o 9,5 %,
Talianska o 21,9 % a Rakúska o 4,3 %. Znížil sa dovoz
z Kórejskej republiky o 10,1 %.

Výbor pre priemysel
Napriek úsiliu o zaktivizovanie činnosti Výboru pre
priemysel, ktorého poslaním je efektívne pôsobenie

v prospech aktivít členov komory, najmä malých
a stredných podnikateľov v oblasti priemyslu,
a obhajovať ich záujmy v spolupráci so Zväzom
priemyslu Slovenskej republiky, sa nepodarilo obnoviť
jeho činnosť. Dôvodom bol minimálny záujem zo
strany podnikateľov.
Uskutočnilo sa len jedno stretnutie dvoch
členov komory a tajomníka výboru, na ktorom boli
prediskutované aktuálne otázky a oblasti, v ktorých
by výbor mohol byť nápomocný. Ide najmä o oblasť
vzdelávania absolventov stredných a učňovských
škôl predovšetkým v robotníckych profesiách, oblasť
legislatívnych návrhov, ktoré sa dotýkajú podnikania,
a o poskytovanie informácií o európskych fondoch,
o ktorých čerpanie sa môžu uchádzať malé a stredné
podniky v programovom období 2007 – 2013.
Napriek písomným iniciatívam predsedu aj tajom
níka výboru sa nepodarilo získať pre spoluprácu väčší
počet zástupcov reprezentujúcich slovenský priemysel.

Výbor pre právnu infraštruktúru podnikania
Aktívne sa podieľal na príprave a rozpracovaní podkla
dov k závažným stanoviskám komory, najmä v oblasti
obchodného práva, daňového a pracovnoprávneho
zákonodarstva za účelom podpory transparentnosti
a vymáhateľnosti práva a znižovania administratívnej
náročnosti podnikania.
Výbor vyjadril podporu väčšej účasti podnikateľskej
sféry už pri príprave právnych noriem, ich predvídateľ
nosti a zosúlaďovania s opodstatnenými požiadavkami
podnikateľskej sféry.

Výbor pre inovácie a eurofondy
Poslaním výboru bola najmä podpora nových ino
vatívnych technológií a výrobných procesov, ktoré
boli vyvinuté v slovenských firmách. Aktivita výboru
sa zamerala na získanie prehľadu o potenciálnych
podnikateľských subjektoch. Na svojom zasadnutí sa
Výbor pre inovácie a eurofondy zaoberal aj prehľadom
možných zdrojov finančných prostriedkov, ktoré môžu
záujemcovia o podporu čerpať prostredníctvom OP
„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ v progra
movom období 2007 – 2013.
Napriek iniciatívam SOPK sa nepodarilo v plnej
miere obnoviť činnosť výboru pre nízky záujem poten
ciálnych firiem.

Výbor pre vzdelávanie
V roku 2011 pomocou sektorových rád v študijných
odboroch, kde má SOPK gesciu, aktívne pracoval pri
plnení úloh vyplývajúcich zo zákona. Pripomienkoval
zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.
Došlo k personálnej zmene na poste predsedu
výboru. Ing. Petra Kollárika vystriedal Ing. Jaroslav
Holeček.
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Tab. č. 5

Aktivity v rámci Eurochambres (Brusel)

Výbory SOPK
Výbor				
Predseda			
Ekonomický výbor		Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
Zahraničnoobchodný výbor	Ing. Július Kostolný		
Výbor pre priemysel		Ing. Vladimír Slezák		
Výbor pre právnu
infraštruktúru podnikania	JUDr. Mária Grochová		
Výbor pre inovácie a eurofondy	Daniel Lučkanič			
Výbor pre vzdelávanie		Ing. Jaroslav Holeček		

Účasť SOPK
v medzinárodných
štruktúrach
Pri organizovaní vlastných aktivít smerujúcich k zlepšo
vaniu stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa
komora angažovala aj v medzinárodných štruktúrach.

Vnútorný trh Európskej únie
Interaktívna tvorba politiky Európskej únie je prioritou
Európskej komisie, ktorej cieľom je zapojenie malých
a stredných podnikateľov (MSP) do procesu tvorby
legislatívy Európskej únie. Podnikatelia môžu využiť
rôzne nástroje Európskej komisie pri hľadaní riešenia
problémov spojených s nesprávnou aplikáciou pravi
diel vnútorného trhu zo strany orgánov verejnej správy
(voľný pohyb tovaru, služieb a vysielanie a zamestná
vanie pracovníkov v zahraničí). Môžu tiež pripomienko
vať konkrétnu legislatívu (odstraňovanie administratív
nych prekážok, dane, značenie výrobkov a iné).
Európska komisia tiež očakáva spätnú väzbu od
MSP s uvedením konkrétnych problémov s podnika
ním na vnútornom trhu Európskej únie.
Problematikou podpory podnikania sa zaoberá
európsky projekt EEN – Enterprise Europe Network
a informácie pre slovenských podnikateľov sú dostup
né na www.een.sk.

Aktivity v rámci Medzinárodnej obchodnej
komory (Paríž)
K 31. 12. 2011 Národný výbor MOK evidoval 18 členov:
n OTMS Slovakia, s. r. o.
n ORANGE Slovensko, a. s.
n HEINEKEN Slovensko, a. s.
n Slovenské elektrárne, a. s.
n OMNIA HOLDING, SE
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Tajomník
Ing. Ján Vlčko
Ing. Jozef Rajtar
Ing. Juraj Paľa
JUDr. Ing. Pavel Kopál
Ing. Juraj Paľa
Ing. Viliam Gonda

Šport Progress, spol. s r. o.
EXIMA, spol. s r. o.
n INCHEBA, a. s.
n SOPK
n Rozhodcovský súd SOPK
n Zväz logistiky a zasielateľstva SR
n FERONA SLOVAKIA, a. s.
n J&T Finance Group, a. s.
n Minerfin, a. s.
n Cassovia BIC, s. r. o.
n Kooperativa Poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
n Renomé, a. s.
n Evergreen Consulting, s. r. o.
n

Slovenská obchodná a priemyselná komora sa aj
v roku 2011 aktívne podieľala na činnosti Európskeho
združenia obchodných komôr Eurochambres v Bruseli.
Prostredníctvom svojho predsedu Petra Mihóka za
stupovala záujmy slovenskej podnikateľskej verejnosti
na jej zasadnutiach. Vyjadrovala sa k predloženým
materiálom, predkladala návrhy a stanoviská k prero
kúvanej problematike.
Útvar Európskej únie SOPK úzko spolupracoval
s príslušnými oddeleniami Eurochambres pri príprave
prieskumu podnikateľského prostredia v jednotlivých
krajinách Európskej únie. Poskytol požadované
podklady a informácie z dostupných prameňov
a využil aj vlastnú anketovú činnosť medzi slovenskými
podnikateľmi.

n

Dňa 2. 6. 2011 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Rady
Národného výboru MOK SR, na ktorom sa ako hosť zú
častnil p. Pavel Maratovič Kuznecov, mimoriadny a spl
nomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej
republike. Počas pracovného obeda boli prerokované
možnosti rozvoja vzájomnej obchodnej spolupráce
medzi oboma krajinami.
NV MOK priebežne informoval svojich členov
o aktivitách a záveroch rokovaní MOK v Paríži
zasielaním príslušných materiálov. Výraznou mierou
prispel k informovanosti podnikateľskej sféry o nových
pravidlách INCOTERMS 2010.
Jednou z ťažiskových aktivít NV MOK SR v roku
2011 bola príprava svetového kongresu, na ktorom sa
aktívne zúčastnil aj predseda NV MOK Peter Mihók,
predseda SOPK.
VII. Svetový komorový kongres sa konal v júni 2011
v Mexiku. Kongres otvoril mexický prezident
a zúčastnilo sa na ňom približne 1 100 delegátov
z celého sveta. Súčasťou kongresu bola súťaž World
Chambers Competition s piatimi finalistami v každej zo
štyroch kategórií: Best Corporate Social Responsability,
Best Small Business Project, Best Unconventional
Project, Best International Project. Predseda Doc. Ing.
Peter Mihók, CSc. bol zároveň predsedom celosvetovej
poroty hodnotiacej finalistov súťaže.

Spolupráca so zahraničnými
obchodnými a priemyselnými
komorami
Úrad a jednotlivé regionálne komory SOPK evidujú cel
kom 221 uzatvorených dohôd o spolupráci so zahra
ničnými obchodnými a priemyselnými komorami.
V roku 2011 uzatvorili 15 dohôd.
Útvar Európskej únie SOPK udržuje na veľmi dobrej
úrovni pracovné kontakty s partnerskými obchodnými
komorami v zahraničí. V roku 2011 to boli najmä komo
ry v Slovinsku, Rakúsku, Portugalsku, na Malte
a v Taliansku.
Spolupráca s partnerskými komorami sa vždy
prirodzene aktivizuje pri príprave obchodných
misií a ekonomických/obchodných fór u nás alebo
v partnerskej krajine. Takto boli napr. podpísané
memorandá o spolupráci s obchodnými
a priemyselnými komorami Kataru a Dubaja počas
obchodnej misie SOPK v týchto krajinách. Obchodná

misia sa uskutočnila aj v Abú Dabí, s ktorou sa
podpísala dohoda o spolupráci ešte pred jej
uskutočnením.
Pri príležitosti konania obchodného fóra v Bratisla
ve sa uskutočnilo zasadnutie Slovensko-ukrajinského
hospodárskeho výboru za účasti predsedov oboch
národných častí.
V roku 2011 uzatvorila SOPK – Úrad SOPK – na
národnej úrovni dohody/memorandá o spolupráci
s nasledovnými komorami:
l Dohodu o spolupráci medzi SOPK a Maltskou
komorou obchodu, podnikania a priemyslu
l Dohodu o spolupráci s Obchodnou a priemyselnou
komorou Abú Dabí
l Dohodu o spolupráci s Hospodárskou komorou
Čiernej Hory
l Memorandum o porozumení medzi SOPK
a Obchodnou komorou KĽDR
l Dohodu o spolupráci medzi federálnou štátnou
inštitúciou Štátna registračná komora pri Ministerstve
spravodlivosti Ruskej federácie a Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou
l Memorandum o porozumení s Dubajskou
obchodnou a priemyselnou komorou
l Memorandum o porozumení s Katarskou obchodnou
a priemyselnou komorou
Regionálne komory SOPK uzatvorili v roku 2011
dohody o spolupráci s týmito komorami:
RK SOPK BB
l Ukrajina, Záporožie
RK SOPK BA
l Dnepropetrovská obchodná komora
RK SOPK KE
l Memorandum o spolupráci medzi Košickou regionál
nou komorou SOPK a Šanghajskou komorou medziná
rodného obchodu

Tab. č. 6

Dohody s partnerskými obchodnými komorami v zahraničí
Príslušná štruktúra		
SOPK				
Úrad SOPK			
Banská Bystrica			
Bratislava			
Košice				
Nitra				
Prešov				
Trenčín				
Trnava				
Žilina				
Spolu			

Počet dohôd			
uzatvorených v roku 2011
7				
1				
1				
1				
0				
0				
1				
2				
2				
15			

Celkový počet
uzatvorených dohôd
96
15
16
17
15
1
16
4
41
221
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RK SOPK TN
l Dohoda o spolupráci medzi Trenčianskou
regionálnou komorou SOPK a Zakarpatskou
obchodnou a priemyselnou komorou
RK SOPK TT
l Ukrajina – Ľvovská komora
l Rusko – Leningradská komora
RK SOPK ZA
l Krajská hospodárska komora v Zlíne
l Regionálna obchodná komora Novi Sad

Iné formy spolupráce
Hong Kong
Čínsky nový rok – Na základe požiadavky vládnej
agentúry Hong Kong Economic and Trade Office v Ber
líne sme organizovali 7. 2. 2011 recepciu pri príležitosti
začiatku nového lunárneho čínskeho roka. Pozvanie
prijalo a zúčastnilo sa vyše 120 zástupcov štátnych
orgánov, bankovej a podnikateľskej sféry, ako aj mi
movládnych organizácií. Hongkonský partner si vybral
SOPK ako domáceho organizátora už po štvrtý raz
vzhľadom na svoju spokojnosť s našimi službami. Pre
SOPK ide o udalosť, ktorá napomáha udržiavať prestíž
našej komory pred domácim publikom.
Seminár: Hongkong – váš spoľahlivý partner pre
obchodné aktivity v Číne – SOPK v spolupráci s Hong
Kong Trade and Development Council usporiadala
dňa 10. 3. 2011 seminár zameraný na to, ako profitovať
na rastúcich trhových príležitostiach v Číne využitím
jedinečných výhod Hong Kongu. Okrem úvodného prí
hovoru predstaviteľa SOPK zazneli na seminári príspev
ky troch prednášateľov z Hong Kongu a panel otázok
a odpovedí viedol náš honorárny konzul v Hong Kon
gu, ktorý je aj predsedom Hongkonskej rady námor
ných zasielateľov. Na seminári sa zúčastnilo vyše 130
slovenských firiem.
Moldavsko – Podnestersko
Seminár: Turistika, podnikanie v hotelierstve
a verejnom stravovaní – SOPK organizovala tento
seminár na požiadanie Podnesterskej obchodnej
a priemyselnej komory. Na seminári vystúpil zástupca
ministerstva dopravy, ktorý hovoril o štátnej politike SR
a o príslušnej legislatíve pre oblasť rozvoja cestovného
ruchu, ďalej predstaviteľka SACR s prezentáciou
o rozvoji cestovného ruchu u nás a predstaviteľka
združenia Malokarpatská vínna cesta, ktorá tlmočila
poslucháčom z Moldavska skúsenosti z rozvoja
aktívneho cestovného ruchu na regionálnej úrovni
z podnikateľského pohľadu. Diskusia bola veľmi
konkrétna a živá. Delegácia Podnesterskej OPK mala
29 členov zahŕňajúcich podnikateľov z uvedených
oblastí.
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Spoločné OPK pod gesciou SOPK
Slovensko–maďarská obchodná komora
Slovensko–maďarská obchodná komora sa vo zvýšenej
miere venuje cezhraničnej spolupráci a podieľa sa na
organizovaní stretnutí firiem z oboch krajín.
V priebehu roka 2011 poskytovala informácie tak
svojim členom, ako aj pre nečlenské firmy formou kon
zultácií, resp. poradenstva prostredníctvom e-mailov
alebo osobne v kancelárii Lučenec. Išlo o informácie
z oblasti zakladania firiem, technologického transferu,
inovácií, ochranných známok a marketingu.
Dňa 31. 7. 21011 bol ukončený projekt realizovaný
NKIK Salgótarján a SOPK Lučenec pod názvom: „Sme
spolu, budeme spolu, musíme spolupracovať“, v rámci
ktorého boli zorganizované nasledovné konferencie:
l 14. 4. 2011 – Konferencia – Inovácie, kľúč k
rozvoju hospodárstva na obidvoch stranách hraníc
l 15. 4. 2011 – Konferencia – Slovensko alebo
Maďarsko, porovnanie hospodárskeho prostredia
u susedov
l 14. 4. – 16. 4. 2011 – Výstava – „V krajine Palócov“
– Šalgótarján: 25 vystavovateľov zo SR.
Predsedom sekcie Slovensko-maďarskej komory je
pán Alfréd Šinka zo spoločnosti FOREX, s. r. o., Lučenec.
Slovensko–poľská obchodná komora
Slovensko–poľská obchodná komora sa zúčastňuje
najmä na projektoch cezhraničnej spolupráce
s poľskými partnermi. V roku 2011 zorganizovala via
ceré obchodné misie, účasť slovenských firiem na veľtr
hoch a prezentácie v Krakove, v Poznani a v Sosnowci.
Pre poľských partnerov uskutočnila aj viaceré kon
zultačné dni v Žiline a v okolí.

Zmiešané hospodárske výbory
V rámci SOPK boli v gescii Útvaru Európskej únie zalo
žené nasledovné zmiešané hospodárske výbory:
l Slovensko–český hospodársky výbor
l Slovensko–rumunský hospodársky výbor
l Slovensko–portugalský hospodársky výbor
Prevažná väčšina aktivít týchto výborov sa obmedzuje
na výmenu informácií pri príprave návštev vládnych
predstaviteľov v partnerskej krajine, spoluprácu pri or
ganizovaní bilaterálnych stretnutí podnikateľov oboch
krajín a na podporu spoločných stanovísk v rámci
európskych a svetových komorových orgánov.
Členovia výboru si pomáhajú aj pri vyhľadávaní
potenciálnych obchodných príležitostí.
S partnerskými obchodnými komorami z krajín
mimo Európskej únie má SOPK vytvorených osem
zmiešaných hospodárskych výborov, menovite:
n Slovensko-ukrajinská spoločná rada – jej

zasadnutie sa uskutočnilo v Bratislave v rámci
Slovensko-ukrajinského obchodného fóra v júni 2011
n Slovensko-turecký hospodársky výbor – jeho
ostatné zasadnutie sa uskutočnilo v rámci Slovenskotureckého ekonomického seminára v novembri 2009
v Bratislave, ďalšie zasadnutie sa plánuje v roku 2012
v Istanbule
n Slovensko-taiwanský hospodársky výbor –
uskutočnil svoje 11. zasadnutie v roku 2009 v Bratislave,
ďalšie zasadnutie sa neplánuje, nakoľko jeho činnosť
bola ukončená
n Slovensko-indický hospodársky výbor – slovenská
časť výboru má od roku 2007 nového predsedu,
spoločné zasadnutie výboru sa v roku 2011
neuskutočnilo
n Slovensko-srbský hospodársky výbor – v roku 2011
formálne nezasadal
n Slovensko-iránsky hospodársky výbor – nie je za
súčasnej politickej situácie okolo Iránu aktivovaný
n Slovensko-kórejský hospodársky výbor – rozvíja
svoju činnosť v rámci Žilinskej RK SOPK. Nutné je však
poznamenať, že nie je vytvorený jeho náprotivok na
kórejskej strane.
V roku 2010 bola uzatvorená dohoda medzi SOPK
a Kazašskou obchodnou a priemyselnou komorou
o vytvorení spoločného Slovensko-kazašského
hospodárskeho výboru, ktorý sa bude konštituovať
v roku 2012.

Členská základňa
V priebehu roku 2011 sa uskutočňovala pravidelná ko
munikácia s členskými firmami formou poskytovaných
služieb, organizovaných podujatí, ako aj osobných kon
taktov pri riešení individuálnych potrieb a požiadaviek
členov. Vo forme dotazníkov sa získavali informácie

od podnikateľov s cieľom smerovať aktivity do oblasti
záujmu členských firiem. Regionálne komory organizo
vali klubové stretnutia, v rámci ktorých firmy prezento
vali svoju činnosť. Na tradičných akciách, ako semináre,
exkurzie, obchodné misie a stretnutia s predstaviteľmi
hospodárskeho života, sa propagovala činnosť komo
ry. O aktivitách komory a pripravovaných akciách boli
členské firmy pravidelne informované prostredníc
tvom internetovej stránky, ako aj mesačníka Obchod,
priemysel, hospodárstvo.

Platformy v SOPK
Mladý podnikateľ
V roku 2011 SOPK rozšírila členskú základňu platformy
mladých podnikateľov do 30 rokov veku. V regióne
Bratislavskej RK SOPK má platforma mladých
podnikateľov 15 členov, v regióne Nitrianskej RK
SOPK 6 členov a Trenčianskej RK SOPK 7 členov. Jej
činnosť bola propagovaná pri osobných návštevách
firiem ako aj pri akciách organizovaných regionálnymi
komorami. V snahe získať ďalších členov regionálne
komory uverejňujú informácie na školách s cieľom
oboznamovať možných budúcich podnikateľov so
službami, ktoré poskytuje komora.

Platforma „Žena v podnikaní“
V súlade s cieľom podporovať kontakty medzi
slovenskými podnikateľkami a ich partnerkami
v zahraničí v roku 2011 navštívila Bratislavu skupina
podnikateliek z Talianska. Počas stretnutia so
slovenskými partnerkami si vymenili poznatky
a skúsenosti, ktoré majú v oboch krajinách
s podnikaním žien. Bratislavská regionálna komora
SOPK organizuje pre členky platformy projekt
REGIONFEMME.

Tab. č. 7

Počet členov SOPK
Príslušná štruktúra SOPK
Počet členov
					
Úrad SOPK			
21		
Banská Bystrica			
102		
Bratislava			
204		
Košice				
111		
Nitra				
103		
Prešov				
97		
Trenčín				
150		
Trnava				
97		
Žilina				
225		
Spolu			
1 110		

Z toho platforma
Mladý podnikateľ
0
2
15
1
6
1
7
2
4
38
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III. VYHODNOTENIE AKTIVÍT PODĽA
DRUHU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Legislatívna, poradenská
a konzultačná činnosť
Legislatívna činnosť

V

priebehu prvého polroku roka 2011 bolo
vypracovaných viac ako 150 stanovísk
a pripomienok k predloženým návrhom právnych
noriem a opatrení z oblasti podnikania, a to najmä na
úseku regulácie podnikania, daňového zákonodarstva,
sociálnej politiky, obchodného práva, pracovného
zákonodarstva, ochrany životného prostredia
a regulácie energetiky.

Konkrétne boli zapracované pripomienky
k prijímaným, resp. novelizovaným právnym
predpisom, ako napríklad:
l Podporili sme zníženie administratívnej
zaťaženosti podnikania ako jednej z možných ciest
k prosperujúcej ekonomike, a to v materiáli „Návrh
politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského
prostredia v SR“.
l Podporili sme zavedenie inštitútu vydania bez
platného záväzného stanoviska príslušného orgánu,
a to v materiáli – „Návrh opatrení na zlepšenie
poskytovania informácií daňovou správou a colnou
správou“. Podľa nášho názoru táto skutočnosť môže
významnou mierou prispieť k zlepšeniu podnikateľské
ho prostredia, jeho transparentnosti a k zamedzeniu
korupcie.
l V rámci energetického zákonodarstva SOPK pre
sadzovala viaceré pripomienky, ako:
n vypustenie limitovaného uplatňovania diferenco
vaných taríf hodnotou ročného objemu odobratej
elektriny do 700-tisíc MWh, nakoľko by to znamenalo
bezdôvodné a neoprávnené poškodzovanie veľkých
odberateľov, ktorí svojim typom odberu minimalizujú
využívanie systémových služieb – „Návrh vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia v elektroenergetike“
n spresnenie štandardov kvality, spresnenie stavu
núdze v tepelnej energetike
n odstránenie neprimeraných povinností pre miestne
distribučné sústavy
n podpora štandardov kvality dodávaného tepla
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l V pracovnom zákonodarstve pri novelizácii Zá
konníka práce komora podporila zmeny podporujúce
zvýšenie flexibility na trhu práce a vytvorenie väčšieho
priestoru pre zamestnávanie, získavanie nových pra
covných miest.
l V pripomienkovom konaní k návrhu zákona
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov sme žiadali
materiál prepracovať tak, aby zohľadnil:
n európsky prístup k podpore a zdaňovaniu tzv. tiché
ho vína s ohľadom na konkurencieschopnosť viná
rov voči európskym partnerom ako Česko, Rakúsko,
Maďarsko
n zabezpečenie colného dlhu aj formou poistenia
n zapracovanie požiadavku na rozšírenie zábezpeky na
daň o inštitút poistenia

Vo všetkých predkladaných materiáloch boli uplat
ňované požiadavky podnikateľskej sféry na zníženie
administratívnej a finančnej náročnosti podnikania, na
transparentnosť hospodárskej súťaže a predvídateľ
nosť navrhovaných právnych noriem.
Stanoviská a pripomienky vyjadrovali oprávnené
záujmy a odporúčania podnikateľskej verejnosti a boli
uplatňované aj prostredníctvom členov Výboru pre
právnu infraštruktúru podnikania SOPK, odborných
sekcií a príslušných odborných pracovníkov komory
v rámci legislatívneho procesu, a to na úrovni štátnej
správy a miestnej samosprávy, v spolupráci s orgánmi
VÚC a mestských zastupiteľstiev.
Podnikateľská verejnosť bola priebežne informo
vaná o právnych podmienkach podnikania najmä
prostredníctvom komorou organizovaných odborných
seminárov, komorového časopisu, na webovom sídle
komory, ako aj formou účasti pracovníkov komory
na rokovaniach odborných sekcii a aj individuálnym
prístupom k podnikateľským subjektom.

Poradenské a konzultačné služby
Služby v právnej oblasti – spolu 24, z toho 5 nečlenom
– všeobecnej povahy – boli poskytnuté najmä v týchto
oblastiach :
poradenstvo pre podporu a ochranu podnikania
predchádzanie porušovaniu zmluvných podmienok
a aj sporovým konaniam
n koordinácia činnosti v oblasti právneho poradenstva
v rámci SOPK

Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK poskytoval
v roku 2011 poradenstvo a konzultácie podnikateľom
formou osobných konzultácií, resp. formou dopytov
e-poštou a telefonických informácií z oblasti regulácie
medzinárodného obchodu, najmä so zameraním na tri
tradičné okruhy problémov :
a) Oblasť osvedčovania dokladov a skutočností
dôležitých v zahraničnom obchode, ako
je osvedčovanie pôvodu preferenčného,
nepreferenčného, EUR.1, ATR.1 a pod., osvedčovanie
udalostí vis-major, rozličné vyhlásenia podnikov pre
ich zahraničné aktivity (napr. VYHLÁSENIE o založení
organizačnej zložky, uvádzania výrobkov na trh),
postup pri získavaní povolení na zjednodušené
preukazovanie pôvodu pre colné účely na reexport
z EHP do tretích krajín, ako aj o nových pravidlách GSP
EÚ, platných od 1. 1. 2011.
b) Regulácia medzinárodného obchodu, ktorá sa
dotýka predpisov Európskej únie a SR na vývoz
do/dovoz z tretích krajín (napr. Ukrajina, Rusko,
Bielorusko), colných predpisov a sadzieb cla a daní pri
dovoze; preferenčných pravidiel obchodu na základe
obchodných dohôd EÚ s tretími krajinami (napr. EÚ –
Chile, EÚ – Mexiko, EÚ – krajiny západného Balkánu
a GSP – EÚ). Do tejto skupiny patria aj otázky
a konzultácie k obchodným aspektom práv
duševného vlastníctva, ktoré boli zamerané najmä
na ochranné známky a napodobňovanie známych
ochranných značiek, resp. na označovanie výrobkov
označením „MADE IN ....“.
c) Posudzovanie a osvedčovanie zhody výrobkov
podľa technických predpisov a noriem,
vzájomné uznávanie zhody v medzinárodnom
obchode najmä pri dovoze tovaru z Ázie (Čína,
Vietnam), resp. pri vývoze tovaru do Bieloruska,
Ukrajiny, Ruska.

Kolektívne konzultácie a poradenstvo
na odborné témy v podnikoch
Okrem 10 otvorených seminárov zorganizoval Útvar
medzinárodnej spolupráce SOPK aj tri tzv. uzavreté
semináre ako kolektívne konzultácie na odborné témy
priamo v organizáciách na území SR. Išlo o sériu troch
vnútropodnikových seminárov o nových pravidlách
INCOTERMSⓇ2010, ktoré sa uskutočnili 7. 3. a 15. 3. 2011
v Nitre (pre Foxconn Slovakia) a dňa 8. 3. 2011 pre Sek
ciu LaZ SOPK a ZLZ v Bratislave, na ktorých ako lektor
vystúpil pracovník ÚMS SOPK (Ing. Juraj Knopp).

n
n

Konzultačné a poradenské služby
v regiónoch
Regionálne komory v roku 2011 poskytovali poraden
stvo a konzultácie vo viacerých oblastiach. Zo strany

podnikateľov – členov i nečlenov SOPK – prevažoval
záujem o konzultácie a informácie zamerané na colnú
a certifikačnú problematiku – clá, licencie, dane,
pôvod tovaru, o konzultácie z oblasti čerpania
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie
vrátane projektového poradenstva pre riadenie
a realizáciu pomoci z fondov Európskej únie, informá
cie o podmienkach podnikania v krajinách EÚ
a v tretích krajinách.
Regionálne komory SOPK poskytovali aj právne
poradenstvo, zamerané najmä na pracovno-právne
vzťahy a na problematiku súvisiacu s nedodržiavaním
zmlúv, zabezpečovaním a vymáhaním pohľadávok
spojených s druhotnou platobnou neschopnosťou.
Záujem zo strany podnikateľov bol aj o poraden
stvo v oblasti vydávania kvalifikovaných a osobných
certifikátov a elektronickej komunikácie s orgánmi
verejnej správy.

Overovanie obchodných dokladov
Činnosť Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK
bola zameraná na metodické riadenie certifikačných
služieb SOPK. V tomto rámci sa pripravilo
a uskutočnilo celoštátne vzdelávanie certifikačných
pracovníkov SOPK v dňoch 4. – 5. 10. 2011 v Žiline.
Ťažiskovými bodmi porady boli pracovné semináre
zamerané na aktualizáciu poznatkov o procesoch
vydávania osvedčení o pôvode (OP) SOPK podľa
zásad a štandardov Eurochambres, ktoré SOPK
oficiálne prijala vo februári 2011 v rámci zapojenia sa
do projektu EUROCHAMBRES: „A European quality
label for issuing Certificates of Origin – Európska
značka kvality na vydávanie osvedčení o pôvode
(tovaru)“. Cieľom zapojenia sa SOPK do tohto projektu
je zavedenie „značky kvality/quality label“ a schémy
akreditácie pre obchodné a priemyselné komory pre
oblasť osvedčovania pôvodu v rámci EÚ-27
v podmienkach SR.
V roku 2011 SOPK osvedčila pôvod tovaru, resp. overi
la obchodné doklady spolu v 23 668 prípadoch.
Z toho osvedčenia o pôvode tovaru tvoria vyše
98 %, t. j. 23 300 ks. Z ostatných dokladov ide
o priame alebo nepriame obchodné doklady, ako
sú potvrdenia na vydanie víz, vyhlásenia, obchodné
faktúry, distribučné zmluvy, agentúrne zmluvy a pod.
Oproti roku 2010 je celkový počet vydaných, resp.
overených dokladov vyšší o 1 476 jednotiek. V porov
naní s predchádzajúcimi obdobiami zaznamenávame
kvantitatívny rast druhý rok po sebe. Predtým nastal
prepad v roku 2009, ale ukazuje sa, že rok 2010 opäť
naštartoval rastový trend. Vývoj za posledné roky bol
nasledujúci:
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Tab. č. 8

Prehľad o osvedčených dokladoch
od roku 2005 do roku 2011
Rok		
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		

Počet kusov
22 973
20 484
22 369
25 285
18 468
22 192
23 668

Podiel Úradu komory a jednotlivých regionálnych
komôr na vydaných osvedčeniach o pôvode
a overovaní obchodných dokladov je uvedený
v nasledujúcej tabuľke. Táto participácia odráža aj
orientáciu priemyslu a obchodu jednotlivých krajov
na vývozy do tretích krajín (mimo EÚ).

Tab. č. 9

Prehľad o vydaných certifikátoch
o pôvode tovaru a overených
obchodných dokladoch SOPK
v roku 2011
Organizačná zložka
Úrad SOPK			
Banská Bystrica			
Bratislava			
Košice				
Nitra				
Prešov				
Trenčín				
Trnava				
Žilina				
Spolu			

Počet dokladov
271
2 570
2 483
3 099
1 707
2 771
4 641
2 323
3 803
23 668		

Činnosť v oblasti ATA systému
Činnosť ÚMS SOPK bola v tejto oblasti zameraná na
metodické riadenie Systému ATA karnetov vo vzťahu
k vystavujúcim regionálnym komorám SOPK a tiež
na koordinačnú činnosť ako národného záručného
združenia (NGO) v rámci Medzinárodného záručného
reťazca WATAC pri WCF/ ICC.
Priebežne bol aktualizovaný zoznam členov ATA
systému o nových členov (SAE – 1. 4. 2011; BaH
od 18. 4. 2011 a Mexiko od 18. 5. 2011) systému
a záručného reťazca (WATAC). Na tomto základe bola
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inovovaná informácia o karneroch ATA na webovej
stránke SOPK a informované RK SOPK. O ATA
systéme, o možnostiach a postupe pri dočasnom
dovoze tovaru na karnet ATA sme informovali
verejnosť na Slovensku cez webový portál
SOPK.
Práca v oblasti manažérstva ATA systému sa
týkala aj operatívneho riešenia prípadov ťažkostí
slovenských držiteľov karnetov pri tranzite
a dočasnom dovoze tovaru do členských krajín
systému ATA. V priebehu roka boli riešené tri
naliehavé prípady so zahraničnými NGO a ich
colnými správami pri dočasnom dovoze tovaru na
slovenské karnety ATA, išlo najmä o Ukrajinu
a 2x Švajčiarsko. Vďaka pomoci aj zahraničných
partnerov (NGO) mohla SOPK poskytovať efektívnu
podporu slovenským držiteľom karnetov pri
doriešení týchto reklamácií. Najväčší problém
bol so spätným dovozom elektronického
zabezpečovacieho systému pre železnice z Ľvova
na Ukrajine, kde problém s predĺžením dočasného
dovozu na Ukrajinu a jeho prepustením
do voľného obehu na Ukrajine pretrvával
až do konca roka 2011.
Slovenská obchodná a priemyselná komora
ako vystavujúca a záručná organizácia vydala v roku
2011 dovedna 208 karnetov ATA. Oproti roku 2010
bolo vydaných o 60 ATA karnetov menej.
Vývoj za posledné roky ukazuje nasledujúca tabuľka.
Kvantitatívne trendy vo vydávaní karnetov
boli do roku 2010 paralelné s trendmi
vo vydávaní osvedčení o pôvode, avšak tento
rok nekopíroval vzrast osvedčení o pôvode
tovaru.

Tab. č. 11

Údaje o ATA karnetoch vydaných SOPK a o počte reklamácií
slovenských ATA karnetov za rok 2011
Regionálna komora		
SOPK				
Banská Bystrica			
Bratislava			
Košice				
Nitra				
Prešov				
Trenčín				
Trnava				
Žilina				
Spolu			

Vydané ATA		
karnety v r. 2011
7			
104			
20			
20			
7			
23			
8			
19			
208			

Informácia o stave reklamácií ATA karnetov
v roku 2011
V hodnotenom roku otvorili zahraničné colné orgány
7 nových reklamácií slovenských ATA karnetov,
z toho 5 bolo úspešne vyriešených a 2 reklamácie
prechádzajú do roku 2012. Z roku 2010 prešli
2 reklamácie do roku 2011 a v tom roku sa aj
ukončili.
Čo sa týka reklamácií zahraničných ATA karnetov,
slovenské colné orgány otvorili jednu reklamáciu na
zahraničný ATA karnet, ktorá sa v roku 2011 aj pozitívne
ukončila.
V oblasti poisťovania slovenských ATA karnetov
došlo k zmene poisťovateľa z poisťovne Union na po
isťovňu Kooperativa. Prechod na novú poisťovňu bol
plynulý.

Tab. č. 10

Prehľad o vydaných karnetoch ATA
od roku 2005
Rok			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			

Počet kusov
467
292
350
356
207
268
208

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

Iné aktivity spoločné pre karnety
a overovanie dokladov
ÚMS SOPK spolupracoval s riešiteľmi
projektu Elektronizácia centrálneho
elektronického priečinku, OPIS na MF SR
a fy DITEC a Siemens, a to na revízii
podkladových materiálov (e-formulárov
+ procesy) spojených s pripravovaným
zavedením vydávania e-Osvedčení o pôvode
a e-karnetov ATA (cez internet) v SOPK
prostredníctvom Jednotného elektronického
priečinku v roku 2013.
l	Delegovaný zástupca SOPK sa v máji 2011
zúčastnil na porade pracovníkov OPK –
členov Pracovnej skupiny EUROCHAMBRES
pre osvedčovanie pôvodu v Bruseli, kde boli
prerokované informácie o zapojení sa SOPK
do projektu EUROCHAMBRES: „A European
quality label for issuing Certificates of
l

Reklamácie slovenských ATA
karnetov začaté v r. 2011
–
6
–
–
–
1
–
–
7

Origin/Európska značka kvality na vydávanie
osvedčení o pôvode (tovaru)“. Získaný
materiál Zásady Eurochambres na vydávanie
a osvedčovanie pôvodu, bol po preložení do
slovenčiny následne prerokovaný na porade
pracovníkov colno-certifikačných služieb
SOPK v októbri v Žiline.
l	Zástupca ÚMS SOPK sa zúčastnil
na riadnom zasadnutí WATAC v decembri 2011
v Oslo, ktoré bolo spojené so zasadnutím
CO TASK FORCE, WCF/ICC (Pracovná
skupiny pre ONP pri WCF/MOK), kde boli
nadviazané pracovné kontakty na riešenie
zavádzania štandardov WCF a systému
kvality WCF/ ICC na certifikačnú činnosť
SOPK.
Na zasadnutí WATAC boli získané, okrem
aktuálnych informácií o práci Systému ATA
karnetov v jednotlivých regiónoch sveta,
aj informácie o nových členoch (BaH, SAE,
MEXIKO) záručného reťazca na karnety ATA
(WATAC), podmienkach používania karnetov
na území Bieloruska a Ruska po zavedení
Colnej únie (RU-BY-KZ).
Obe zasadnutia pracovných skupín WCF/MOK
boli využité aj na osobné prerokovanie reklamácií
karnetov ATA vydaných SOPK v zahraničí (Srbsko,
Švajčiarsko). Osobitne boli zaujímavé rokovania
a výmena informácií o zavádzaní e-CO a e-karnetov
(podávanie žiadostí, ich schvaľovanie a vydávanie),
ako aj diskusie o e-manažmente certifikačnej agendy
na obchodných komorách vo Francúzsku, Belgicku,
Ukrajine, ktoré budú využité pri zavádzaní týchto
systémov do praxe SOPK v oblasti vydávania e-OP
a e-karnetov ATA v systéme Jednotného
elektronického priečinku.
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Podnikateľské misie
Misie do a zo zahraničia v rámci krajín
Európskej únie
Misie zo zahraničia z krajín EÚ
V hodnotenom období boli v SOPK prijaté misie podni
kateľov, resp. ich zastupiteľských organizácií, a pripra
vené partnerské stretnutia so slovenskými podnikateľ
mi z nasledovných krajín:
Veľká Británia a Severné Írsko, 22. 3. 2011
Nemecko, 13. 4. 2011
Taliansko, 8. 9. 2011

Misie do zahraničia v rámci krajín EÚ
Portugalsko, 11.– 15. 4. 2011
Slovinsko, 30. 5. 2011
Malta, 5.– 7. 9. 2011

Misie do a zo zahraničia mimo krajín
Európskej únie
Misie zo zahraničia mimo krajín EÚ
Na úrovni úradu komory sme v roku 2011 organizovali
obchodné fóra pre obchodné delegácie z týchto krajín
mimo EÚ:
Ukrajina
Pri príležitosti návštevy ukrajinského prezidenta Vikto
ra Janukovyča v Slovenskej republike sa 17. júna 2011
v Bratislave konalo Slovensko – ukrajinské obchodné
fórum. V jeho rámci sa uskutočnilo aj 7. zasadnutie
Slovensko-ukrajinskej hospodárskej rady, spoločného
orgánu SOPK a Ukrajinskej obchodnej a priemyselnej
komory. Na podujatie sa prihlásilo 50 účastníkov, ktorí
zastupovali 38 slovenských spoločností. Ukrajinská
delegácia pozostávala z 28 členov, ktorí zastupovali
13 firiem a 9 organizácií, vrátane Charkovskej národ
nej univerzity.
Za slovenskú stranu boli prítomní predstavitelia
významných slovenských podnikov z potravinárskeho
priemyslu, strojárstva, energetiky, IT, investičného
financovania, technického skúšobníctva, dodávok
zariadení na kľúč, ďalej z oblasti plynovej vykurovacej
techniky, spracovania dreva, odpadového
hospodárstva, wellness zariadení a obchodu.
Ukrajinské firmy boli z oblasti cestovného ruchu,
nových technológií a náterových hmôt, obchodu
s potravinami, nápojmi a stavebnými hmotami,
zariadení na výrobu tepla, odevných doplnkov,
potravinárstva a hydinárstva.
Na fóre uviedli svoje prezentácie dve oblasti
z Ukrajiny, a to Dnepropetrovská a Charkovská. Ďalšiu
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prezentáciu poskytol spoločný slovensko-ukrajinský
podnik, ktorý podniká na území Ukrajiny.
Počas zasadnutia hospodárskej rady bola
podpísaná dohoda o spolupráci medzi Trenčianskou
regionálnou komorou SOPK a Zakarpatskou
obchodnou a priemyselnou komorou.
Po úvodných príhovoroch a promočných
prezentáciách nasledovali bilaterálne rokovania
medzi slovenskými a ukrajinskými podnikateľmi, na
ktorých mali podnikatelia z oboch krajín možnosť
nadviazať nové kontakty a prerokovať možnosti
vzájomnej obchodnej spolupráce.
Po dvojstranných rokovaniach firiem poctili fórum
svojou prítomnosťou aj prezidenti oboch krajín,
ktorých privítal predseda Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory Peter Mihók.
Prezident SR Ivan Gašparovič pripomenul, že
Ukrajina je náš významný sused a dôležitý partner
najmä z pohľadu tranzitu energetických surovín.
Máme záujem, aby sa Ukrajina ako stabilná krajina
približovala svojím podnikateľským a právnym
prostredím prostrediu v Európskej únii. Sme
pripravení podeliť sa s ukrajinskými partnermi
o naše skúsenosti z procesu aproximácie práva
a prístupového procesu do Európskej únie.
Prezident Viktor Janukovyč prirovnal Ukrajinu
k chorému pacientovi, ktorému pomôže iba radikálny
liečebný zásah. Má v úmysle modernizovať krajinu,
osobitné miesto v tom má modernizácia ekonomiky.
Preto zavádzajú radikálne reformy, lebo sa chcú stať
vysoko rozvinutou a konkurencieschopnou krajinou.
Zmienil sa aj o dvojstranných hospodárskych
a obchodných vzťahoch. Prezident Janukovyč relatívne
podrobne rozoberal niektoré otázky a jeho príhovor
značne presiahol čas avizovaný na jeho vystúpenie.

Misie do zahraničia mimo krajín EÚ
V roku 2011 sa uskutočnili tieto misie slovenských
podnikateľov do krajín mimo Európskej únie na úrovni
Úradu komory:
Čierna Hora 1
Návšteva partnerskej Hospodárskej komory Čiernej
Hory sa uskutočnila na pozvanie jej predsedu v dňoch
17. – 18. mája 2011. Vedúcim slovenskej delegácie
bol predseda SOPK Peter Mihók, ktorého sprevádzali
ďalší traja podnikatelia, majúci obchodné a investičné
záujmy v Čiernej Hore. Počas návštevy podpísali
predsedovia oboch komôr dohodu o vzájomnej
spolupráci svojich inštitúcií. Uskutočnili sa rokovania
s čiernohorskými vládnymi orgánmi, ako aj
s partnermi, resp. potenciálnymi partnermi zo
súkromnej hospodárskej sféry.

Čierna Hora 2
Podnikateľská delegácia SOPK, ktorú viedol jej
generálny tajomník Ing. Martin Hrivík, sprevádzala
v dňoch 12. – 13. septembra 2011 prezidenta SR na
jeho oficiálnej návšteve Čiernej Hory. Podnikateľská
delegácia pozostávala z predstaviteľov 14 slovenských
firiem. V spolupráci s Hospodárskou komorou Čiernej
Hory sa uskutočnilo v Budve slovensko-čiernohorské
obchodné fórum. Na fóre sa zúčastnil a predstaviteľom
podnikateľských kruhov oboch krajín sa prihovoril
prezident SR Ivan Gašparovič a prezident Čiernej
Hory Filip Vujanovič, ďalej predseda Hospodárskej
komory Čiernej Hory a generálny tajomník SOPK,
ktorý spomenul niektoré investičné akcie a zámery
členov našej podnikateľskej delegácie v Čiernej Hore,
ako aj štátny tajomník MH SR. Zo strany domácich
podnikateľov sa na fóre zúčastnili predstavitelia
29 čiernohorských firiem.
Indonézia
V dňoch 8. – 13. októbra 2011 sa uskutočnila
oficiálna návšteva prezidenta SR do Indonézie,
ktorej podnikateľskú časť – obchodnú
delegáciu – organizovala Slovenská obchodná
a priemyselná komora. Delegáciu SOPK viedol
predseda Bratislavskej regionálnej komory SOPK
a člen predstavenstva SOPK Igor Junas a tvorili
ju predstavitelia 17 podnikateľských subjektov.
Slovensko-indonézske obchodné fórum sa
uskutočnilo 11. októbra v hlavnom meste Jakarta.
Na fóre vystúpil prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý
upozornil na vývoz tovarov do Indonézskej republiky,
ako sú hlavne motorové vozidlá. Zároveň pripomenul
vhodnú polohu Slovenska pre zahraničné investície
z hľadiska otvorenosti zahraničnému vlastníctvu
podnikov, otvorenosti zahraničným investíciám
prinášajúcim nové technológie, ako i z hľadiska
nízkych colných bariér. Po príhovore prezidenta SR
bolo oficiálne podpísaných celkove 10 memoránd
o spolupráci medzi slovenskými a indonézskymi
spoločnosťami. Na fóre vystúpil aj minister
hospodárstva SR Juraj Miškov. Stretnutie
s podnikateľmi sa uskutočnilo aj v druhom
navštívenom meste, Yogyakarte, dňa 12. 10. 2011.
Cieľom stretnutia bola prezentácia podnikateľského
prostredia na Slovensku a výmena informácií na tému
obchod a podnikanie s miestnymi podnikateľmi.
Katar, Abú Dabí, Dubaj
Obchodná delegácia SOPK, ktorú viedol jej predseda
Peter Mihók, navštívila Katar a dva emiráty SAE, Abú
Dabí a Dubaj, v dňoch 11. – 18. novembra 2011. Dele
gáciu ďalej tvorili generálny tajomník SOPK a zástup
covia šiestich slovenských firiem. Rokovania delegácie
a jednotlivých firiem sa uskutočnili na obchodných

a priemyselných komorách príslušných krajín, počas
ktorých boli poskytnuté prezentácie o možnostiach
ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami a tiež
predstavenie činnosti, postavenia a úloh partnerských
obchodných a priemyselných komôr. Kým s obchod
nou a priemyselnou komorou Abú Dabí bola revidova
ná a podpísaná nová dohoda o spolupráci vo februári
2011, s obchodnou a priemyselnou komorou Dubaja
a obchodnou a priemyselnou komorou Kataru boli
podpísané memorandá o porozumení ako vôbec prvé
písomné dokumenty, uľahčujúce ďalšiu spoluprácu
našich komôr.

Vzdelávacie aktivity
Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili
v roku 2011 celkom 163 seminárov, konferencií
a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 3 222 účastníkov,
najmä zástupcov podnikateľských subjektov.

Domáce semináre
Ťažiskovým podujatím bol 14. ročník seminára Základ
né makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky
Slovenska v roku 2011 vrátane prezentácie výsledkov
ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK Očaká
vania podnikateľskej sféry. Seminár sa uskutočnil
27. januára v Bratislave. Prognóza spolu s rozborom vý
sledkov ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK
bola vydané aj knižne.
ÚMS SOPK organizoval semináre vo vybraných
regionálnych komorách SOPK (Bratislava, Prešov, Košice,
Nitra) ale aj v regionálne významných mestách – cen
trách obchodu a priemyslu SR (Senica, Levice, Lučenec,
Martin) tak, aby boli dostupné podnikateľom – MaSP aj
v regiónoch SR, a to v spolupráci s príslušnými regio
nálnymi komorami SOPK. Zástupca ÚMS SOPK zostavil
obsahové zameranie seminárov (program), zabezpečil
lektorov a financovanie, pričom aj aktívne vystúpil ako
lektor vybraných tém (Incoterms 2010, Pravidlá MO).
Cyklus seminárov bol zameraný na dva tematické
okruhy:
1) „INCOTERMS 2010“ – nová verzia výkladových pravi
diel MOK, ktorá tematika bola vysoko aktuálna v roku
2011 a stala sa programom série regionálnych odbor
ných seminárov organizovaných ÚMS SOPK v spolupráci
s regionálnymi komorami SOPK. V júni 2011 ÚMS SOPK
organizačne zabezpečil reedíciu bilingválnej publikácie
INCOTERMS 2010 pre NV MOK SR, nakoľko prvé vydanie
INCOTERMS 2010 v počte tisíc kusov už v tom čase bolo
rozobrané. K ich výpredaju napomohol práve cyklus
seminárov SOPK z problematiky INCOTERMS 2010. Otvo
rené semináre boli v Poprade – 18. 1. 2011, Košiciach –
20. 1. 2011 a Bratislave – 27. 10. 2011.
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2) „NÁSTROJE PODPORY EXPORTU V REGIÓNOCH SR

Zahraničné semináre

2011“ bola téma cyklu seminárov venovaných aktuál
nym otázkam podpory slovenského exportu MaSP vo
vybraných regiónoch SR. Ako lektori vystúpili odborní
pracovníci EXIMBANKY SR , ČSOB, a. s., a pracovník
ÚMS SOPK, ktorý bol aj odborným garantom cyklu
4 odborných seminárov (Senica – 20. 9. 2011, Levice –
6. 10. 2011, Lučenec – 26. 10. 2011 a Martin – 23. 11.
2011). Ich prezentácie boli zamerané na formuláciu
a realizáciu finančných doložiek medzinárodnej kúpnej
zmluvy, na poistenie exportných úverov a na finančné
nástroje podpory vývozu (predexportné financovanie –
úvery na výrobu), exportné financovanie (bank-to-bank
transakcie, úvery pre kupujúcich, forfaiting, factoring)
a financovanie investícií v zahraničí s podporou EXIM
BANKY SR. Súčasťou programu seminárov boli aj aktu
álne zmeny interpretačných pravidiel MOK obchodných
podmienok INCOTERMS 2010 (lektor – zástupca ÚMS).
Účastníci seminárov dostali 2 publikácie SOPK (Sprie
vodca dokumentárnym akreditívom, ICC-SOPK, Bratisla
va 1994 a Vzorová medzinárodná kúpna zmluva MOK
na priemyselný tovar určený na ďalší predaj, ICC-SOPK,
Bratislava 2000). O semináre bol značný záujem medzi
exportérmi – MaSP z jednotlivých regiónov, nakoľko
mali dostatočný časový priestor na osobné konzultácie
k otázkam financovania exportu s pracovníkmi EXIM
BANKY SR a ČSOB. Semináre SOPK zorganizovala
v spolupráci a za finančnej podpory oboch bánk, členov
SOPK. ÚMS SOPK plánuje s ich pokračovaním aj v roku
2012 v ďalších regiónoch SR (východné Slovensko).
Okrem vyššie uvedených mal ÚMS SOPK podiel aj
na seminároch „Manažment medzinárodného obcho
du“ organizovaných Prešovskou RK SOPK
v Prešove 20. a 21. 10. 2011, kde zástupca ÚMS vy
stúpil ako lektor 3. a 4. modulu akreditovaného
odborného vzdelávania SOPK (MM3 – Technika
intrakomunitárneho obchodu a MM4 – Technika
extrakomunitárneho obchodu).

Zakarpatská obchodná a priemyselná komora (ZOPK),
Užhorod, Ukrajina – na základe spolupráce
s Trenčianskou a Nitrianskou RK SOPK zástupca ÚMS
vypracoval obsahové zameranie – program,
a lektoroval zahraničný seminár a konzultácie
z problematiky vydávania a osvedčovania pôvodu
podľa pravidiel pôvodu EÚ (vrátane GSP EÚ) pre
pracovníkov ZOPK v dňoch 19. a 20. 5. 2011
v Užhorode. Seminár a tréning trénerov (TaT) na
pravidlá pôvodu EÚ sa uskutočnili v rámci realizácie
projektu SlovakAid, ktorého cieľom je transfer
a využívanie skúseností SOPK v oblasti certifikačných
služieb v podmienkach ZOPK na Ukrajine. Pre ZOPK
v Užhorode zástupca ÚMS navrhol osnovu a napísal
publikáciu Sprievodca pravidlami pôvodu EÚ, ktorá
bola v rámci projektu preložená do ukrajinčiny
koncom roka 2011.

Tab. č. 12

Semináre a ich návštevnosť v roku 2011
Organizačná zložka
			
Banská Bystrica		
Bratislava		
Košice			
Nitra			
Prešov			
Trenčín			
Trnava			
Žilina			
Spolu		

Počet 		
seminárov
11		
53
29		
8
23		
9		
12
18
163
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Počet
účastníkov
206
1 005
538
64
730
151
184
344
3 222

Účasť na projektoch
Úrad a regionálne komory v roku 2011 zrealizovali
30 projektov. Ide predovšetkým o projekty, vďaka
ktorým sa môžu skvalitniť služby komory poskytova
né podnikateľskej verejnosti. Najviac projektov v roku
2011 realizovala tradične Prešovská regionálna komora
(podrobný prehľad projektov je uvedený v prílohe).

Tab. č. 13

Prehľad o počte projektov v roku 2011
Organizačná zložka		
Úrad SOPK			
Banská Bystrica			
Bratislava			
Košice				
Nitra				
Prešov				
Trenčín				
Trnava				
Žilina				
Spolu			

Počet projektov
2
3
4
3
2
7
4
3
2
30

Informatika a komunikácia
V tejto oblasti sa pokračovalo v zabezpečovaní nasle
dovných činností – aktualizácia web stránky úradu
a regionálnych komôr, výmena web a e-mailového
servera, čím sa zlepšila prístupnosť a bezpečnosť,
a výmena Lotus servera. V systéme Lotus boli vytvo
rené nové aplikácie podľa požiadaviek regionálnych
komôr a útvarov Úradu SOPK a pokračovalo sa vo
zvyšovaní technickej vybavenosti komory výmenou
zastaraných počítačov, čím sa zvýšila aj miera bezpeč
nosti.

Knižnično-informačné služby
V priebehu roka 2011 sa pokračovalo v dopĺňaní kniž
ničného fondu odbornou literatúrou podľa požiada
viek používateľov a spracovanie do databázy Knižnica
v systéme LOTUS.
Záujem zo strany podnikateľských subjektov, čle
nov i nečlenov SOPK, bol v roku 2011 predovšetkým
o adresy z databázy, o ponuky a dopyty z abonentnej
služby, adresy zahraničných obchodných komôr
a slovenských obchodných oddelení v zahraničí
a o informácie o zahraničných firmách s využitím
databázy KOMPASS. Zvýšený záujem zaznamenali
regionálne komory o službu Elektronický podpis.

Vydavateľská činnosť
V súlade s edičným plánom vydala SOPK v roku 2011
publikáciu Základné makroekonomické proporcie
vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2011 + očakávania
podnikateľskej sféry (vyhodnotenie ekonomického
prieskumu SOPK), Výročnú správu SOPK za rok 2010,
Plán aktivít SOPK na rok 2011 a Katalóg veľtrhov
a výstav v SR 2012, ktoré boli distribuované na útvary
Ústredia SOPK a regionálne komory SOPK. Časť ná
kladu katalógu kúpilo ministerstvo zahraničných vecí
pre potreby našich zastupiteľských úradov v zahraničí.
Záujem ministerstva bol nižší ako rok predtým, pritom
neskôr slovenská ambasáda v Minsku prejavila záujem
o ďalšie výtlačky.
V roku 2011 vydala SOPK 12 čísiel komorového
mesačníka Obchod, priemysel, hospodárstvo. Na
obsahu sa podieľali všetky regionálne komory SOPK
predovšetkým informáciami o seminároch, spoločných
účastiach na výstavách v zahraničí a o podnikateľských
misiách, ktoré pripravovali. K zvýšeniu propagácie
regiónov prispeli všetky regionálne komory tým, že sa
podieľali na spracovaní materiálov, ktoré boli zaradené
ako samostatná príloha mesačníka Obchod, priemy
sel a hospodárstvo. Každá regionálna komora mala
možnosť v jednom čísle mesačníka Obchod, priemysel,
hospodárstvo prezentovať svoj región, svoje služby pre
podnikateľov, či zaujímavých a úspešných členov

v rámci 4-stranovej prílohy. Okrem printového variantu
je mesačník k dispozícii aj vo formáte pdf na webovej
stránke SOPK.
Ďalším prínosom do kolekcie komorových časopi
sov je Prešporský podnikateľ – v jeho vydávaní pokra
čuje Bratislavská regionálna komora SOPK, v roku 2011
vydala celkom 10 čísiel.
V roku 2011 sa uskutočnili tri tlačové konferencie
SOPK – v júni pravidelná polročná bilančná, mimoriad
na začiatkom septembra venovaná situácii okolo eura
a eurovalu a koncoročná bilančná v decembri.
Zvýšila sa mediálna aktivita SOPK, aktívne reaguje
na aktuálne dianie v ekonomike formou vyhlásení
a stanovísk, predseda SOPK pravidelne odpovedá na
otázky Hospodárskych novín, TASR a ďalších printo
vých aj elektronických médií.
V oblasti edičnej činnosti ÚMS SOPK
zabezpečoval dva vydavateľské zámery v oblasti
odborných publikácií v spolupráci s ÚNMS SR,
resp. s NV MOK SR.
1) Na základe zmluvy o spolupráci medzi SOPK
a ÚNMS SR pokračovala realizácia spoločného
vydavateľského zámeru vydať publikáciu pre slovenské
podnikateľské subjekty: „Slobodný pohyb tovaru, Nový
regulačný balíček EÚ na zabezpečenie slobodného
pohybu tovaru a o uplatňovaní práva EÚ v slovenskom
právnom poriadku a podmienkach jednotného
vnútorného trhu EÚ“, ktorá obsahuje
v časti II. slovenský preklad publikácie EK: The acquis
of the European Union under the management
of DG Enterprise and industry list of measures, EK,
Brusel 2009, (tzv. Pink book). ÚMS SOPK v roku 2011
zabezpečoval aktualizáciu pôvodných rukopisov na
stav predpisov EÚ a SR k 30. 9. 2011, nakoľko
z dôvodov zmeny vedenia ÚNMS SR bola požiadavka
na aktualizáciu dodaných pôvodných rukopisov
a zapracovanie novej verzie Pink Book (2010) do tohto
aktualizovaného vydania publikácie. Aktualizované
rukopisy majú byť dodané SOPK do 31. 1. 2012, a tak
sa vydanie publikácie (knihy a e-publikácie na CD)
uskutoční v prvom polroku 2012, podľa objednávky
ÚNMS SR.
2) Druhý vydavateľský zámer sa týka dohody medzi
SOPK a NV MOK SR o spoločnom vydaní publikácie
ICC 715 E „ Incoterms 2010 Rules“ ako bilingválnej
publikácie (slovenská a anglická). Po úspešnom
prvom vydaní INCOTERMS 2010 dňa 9. 12. 2010
v počte 1 100 ks, ktoré sa vypredalo v prvej polovici
roka 2011, ÚMS SOPK na požiadanie NV MOK SR
zabezpečil reedíciu tejto publikácie v počte 500 ks
v roku 2011 a jej distribúciu na jednotlivé regionálne
komory SOPK na základe zmluvy o jej výhradnej
distribúcii v SR.
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IV. ODBORNÉ SEKCIE
V

roku 2011 pôsobilo pri Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komore 16 odborných sekcií
s celoslovenskou pôsobnosťou. Predstavenstvo
SOPK vo februári 2011 schválilo pričlenenie Sekcie
výrobcov chladiarenskej a klimatizačnej techniky
k Sekcii obchodu ako samostatnej skupiny pre
chladenie a klimatizáciu.
Sekcie v roku 2011 organizovali odborné
semináre a konferencie v spolupráci s partnerskými
organizáciami. Zúčastňovali sa na medzinárodných
veľtrhoch a výstavách doma i v zahraničí.
V rámci spolupráce s odbornými výbormi SOPK
a regionálnymi komorami SOPK sa podieľali na
vypracúvaní stanovísk a pripomienok k návrhom
právnych predpisov pre orgány štátnej správy
a ďalšie inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe
legislatívneho prostredia.

Sekcia bánk a poisťovní
V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
participovala na odbornej konferencii Financie
a riziko. Zrealizované boli výkonné výbory sekcie
a stretnutie členov sekcie s guvernérom Národnej
banky Slovenska.

Sekcia energetiky
Sekcia zabezpečila a podporila účasť svojich členov na
seminároch. Zrealizované boli výkonné výbory sekcie
a Zhromaždenie členov sekcie.

Sekcia obchodu
V rámci svojej pracovnej činnosti sekcia spracovala
pripomienky k Návrhu zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov, prerokovala vyhlásenie ministra
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výsledkom
kontrol potravín Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR a pripravila tlačovú správu, podporila
spoločnú iniciatívu k zrušeniu zákona o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch, pripravila
stanovisko k súčasným problémom v eurozóne
a k zapojeniu Slovenska do európskeho stabilizačného
mechanizmu. Zorganizovala zahraničnú pracovnú
cestu do Toskánska s cieľom stretnúť sa s viacerými
významnými producentmi potravinárskych produktov,
ktorí exportujú výrobky na slovenský trh.
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Skupina pre chladenie a klimatizáciu uskutočnila
zasadnutie Správnej rady certifikačného orgánu
chladiacej a klimatizačnej techniky, na ktorom
prerokovala aktualizáciu príručky kvality, systém
zabezpečenia osvedčovania a certifikácie. V spolupráci
so Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú
techniku a Envidomom zorganizovala odborný
seminár na tému Povinnosti dovozcov a výrobcov
elektrozariadení pri recyklácii výrobkov.

Sekcia cestovného ruchu
Sekcia v rámci svojich aktivít pripomienkovala Návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu v znení zákona
č. 556/2010 Z. z.. Pripravila podklady na prezentáciu
sekcie a SOPK do Cestovného lexikónu SR 2011/2012.
Spracovala stanovisko k Otvorenému listu Asociácie
podpory rozvoja cestovného ruchu Slovenska vláde SR
a politickým stranám Slovenska. V spolupráci so
Žilinskou regionálnou komorou SOPK pripravila návrh
tém na seminár Osobný prístup k hosťom, klientom
v cestovnom ruchu.

Sekcia logistiky a zasielateľstva
V oblasti legislatívy sekcia pripomienkovala Program
prípravy, výstavby a modernizácie ciest I. triedy na
roky 2011 – 2014 a Návrh nariadenia vlády Slovenskej
republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov
pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 586/2009 Z. z.
V spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva
SR sekcia zorganizovala medzinárodnú odbornú
konferenciu zameranú na situáciu v súvislosti s dovozom
a vývozom obchodného tovaru a pripravované
legislatívne zmeny v Ruskej federácii, na ciele, metódy
a skúsenosti s podvodmi v doprave, na problém
fantómových dopravcov a na aktuálne problémy pri
preprave nebezpečných vecí na Slovensku.

Sekcia veľtrhov a výstav

Sekcia výskumu a vývoja
Sekcia výskumu a vývoja pripomienkovala Akčný
plán plnenia Stratégie Fénix 1 a Minerva 2.0 –
Slovensko do prvej ligy. Sekcia ako partner projektu
Enterprise Europe Network v spolupráci s Výskumným
ústavom zváračským – Priemyselným inštitútom
SR a s Centrom vedecko-technických informácií SR
zorganizovala konferenciu Príklady dobrej praxe
výskumnej spolupráce akademickej a priemyselnej
sféry, ktorá bola určená pre podniky, výskumné
organizácie, akademickú sféru, prijímateľov Agentúry
Ministerstva školstva SR, zástupcov univerzít
a Slovenskej akadémie vied. Odborný program bol
zameraný na štrukturálne fondy (Operačný program
Výskum a vývoj) a na medzinárodné programy
(Siedmy rámcový program).
V záujme koordinácie riešenia problémov
v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku sekcia
naďalej spolupracovala so Zväzom priemyselných
výskumných a vývojových organizácií.

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

Sekcia životného prostredia
Sekcia realizovala v roku 2011 aktivity v súlade
s plánom činnosti. Zamerala sa najmä na
pripomienkovanie navrhovanej environmentálnej
legislatívy, kde boli zohľadnené konkrétne podnety
od podnikateľských subjektov. Predseda sekcie
pracoval vo výberovej komisii a v medzinárodnej
porote festivalu ekologických filmov
a videoprodukcie so zameraním na priemyselnú
ekológiu EKOTOPFILM. Otvorenou zostala úloha
predložiť v spolupráci s poľskými partnermi následný
projekt k už realizovanému projektu „EKOnet“.
Aktivita bude realizovaná a projekt bude podaný po
zverejnení príslušných výziev.

Sekcia LESY – DREVO – NÁBYTOK
l

l
l
l

l

l

l

l
l

tvorba informačnej databázy firiem pôsobiacich
v tejto oblasti podnikania
poskytovanie služieb informačného servisu SOPK
informačná databáza SOPK, abonentná služba
semináre – spoluúčasť na pripravovaných
aktivitách Žilinskej RK SOPK
zasielanie ponúk členom SOPK, s možnosťou
stať sa členom sekcie L-D-N
priebežné doplňovanie katalógu sekcie L-D-N
presadzovanie záujmov členov sekcie vo vzťahu
k štátnej správe a samosprávam
iniciovanie účasti členských subjektov sekcie
pri návštevách na zahraničných veľtrhoch a výstavách
výročné zasadnutie sekcie
zákon o odpadoch a obaloch v praxi

podieľanie sa na pripomienkovom konaní
nových zákonov a vyhlášok z oblasti odborného
vzdelávania
publikovanie úspechov žiakov jednotlivých
členských škôl Sekcie ODCV
delegovanie zástupcov na záverečné skúšky
organizovanie prípravy, participácia na príprave
a realizácii záverečných skúšok na SOŠ
spolupráca so štátnou správou, samosprávou
v záujme koordinácie odborného vzdelávania
VII. ročník celoslovenskej súťaže odborných
vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ
pracovné stretnutia SOPK – Krajská rada pre
odborné vzdelávanie a Územná školská rada
aktualizácia katalógu členov sekcie
zabezpečenie legislatívneho plnenia úloh
vyplývajúcich zo zákona o odbornom vzdelávaní
umožnená prezentácia členovi Žilinskej RK SOPK
BUSINESS ENGLISH SCHOOL, s. r. o., na Výročnom
zasadnutí členov sekcie

Sekcia hutníctva a služieb
s hutníckou produkciou
l
l

l

l

l
l

l

l

Činnosť sekcie vychádzala zo schváleného plánu na rok
2011. Členovia sekcie spracovali podklady pre vydanie
Katalógu veľtrhov a výstav na rok 2012. Zástupca sekcie
sa zúčastnil na Promočnej konferencii o 110. podujatí
čínskeho dovozného a vývozného veľtrhu.

Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania

aktualizácia katalógu členov sekcie
Bielorusko – Účasť na strojárskom veľtrhu
METALWORKING, Minsk
Srbsko – Účasť na strojárskom veľtrhu
SAJAM TEHNIKE, Belehrad
Poľsko – Účasť na veľtrhu MACHTOOL, METALFORUM,
Poznaň
Poľsko – Účasť na veľtrhu stavebníctva, Bielsko-Biala
Rumunsko – Účasť na veľtrhu TIB, INVENTIKA,
Bukurešť
Poľsko – Výstava slovenských firiem, Bielsko-Biala

Agropotravinárska sekcia
Zastupovanie a koordinovanie členov sekcie
v oblasti ich podnikateľskej činnosti, vypracovanie
a predkladanie materiálov v spolupráci so štátnou
sférou, ďalšími relevantnými inštitúciami, stanoviská
k príslušným návrhom zákonov a ďalším všeobecne
záväzným právnym normám v záujme ich účinného
pôsobenia.
Agropotravinárska sekcia dala stanovisko k novele
zákona o ochrane pôdy, ŽP. Poskytla vyjadrenie pre
Hospodárske noviny k téme Zákona o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch.
Individuálna účasť členských firiem na
Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom
veľtrhu „Agrokomplex“ 18. – 21. 8. 2011.
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Dňa 12. 8. 2011 propagácia Agropotravinárskej
sekcie cez ISMC Slovakia, odborný branžový časopis za
účelom zviditeľnenia činnosti sekcie a tiež samotných
členov „POTRAVINÁRSTVO SR“ – 13. vydanie.
Dňa 10. 11. 2011 prijatie čínskej delegácie
z provincie Jiangxi členmi Agropotravinárskej sekcie
Sedos, s. r. o., a Agrofinal, spol. s r. o., s prezentáciou
Trnavskej RK SOPK.
Priebežné návštevy firiem z daného sektoru za
účelom rozšírenia členskej základne a tiež v záujme
koordinácie riešenia problémov v danej oblasti.

Sekcia nerudných surovín

Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

Predsedom sekcie je Ing. Martin Dováľ – riaditeľ
firmy Ipeľské tehelne, a. s., Lučenec. Vzhľadom
k ukončeniu výroby v NOVOKER, a. s., Lučenec
a SLOVGLASS, s. r. o., Poltár, ako nosných členských
firiem sekcie, sú jej aktivity momentálne v útlme.
V prípade, že nedôjde ku konjunktúre
stavebníctva a nevzniknú nové firmy s týmto
zameraním, bude potrebné uvažovať o zrušení
sekcie.

Hlavnou aktivitou sekcie v roku 2011 bola už tradične
organizácia účasti na medzinárodných veľtrhoch módy
a obuvi STYL – KABO v Brne vo februári a v auguste.
Ďalšia činnosť bola zameraná na organizovanie vzdelá
vacích akcií s odbornou problematikou. Sekcia zorgani
zovala 2 semináre – „Reklamácie textilných a odevných
výrobkov, ich správne označovanie a údržba“ a “Súčasné
trendy svetovej módnej produkcie – tendencie pre jar

Tab. č. 14

Sekcie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory				

Názov sekcie				

Predseda sekcie					

Tajomník sekcie

Telefón			

Pracovisko SOPK

Sekcia bánk a poisťovní			
Ing. Zita Zemková, predsedníčka predstavenstva		Ing. Viliam Gonda			
02/6241 0147
Úrad SOPK Bratislava
					
a gen. riaditeľka OTP Banka Slovensko, a. s., Bratislava								Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Sekcia obchodu				Ing. Adrián Ďurček, predseda predstavenstva			Ing. Ingrid Neuwirthová		
02/6720 2615
Úrad SOPK Bratislava
					TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava									Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Sekcia energetiky			Ing. Robert Zelenay, vedúci sekcie energetiky			Ing. Viliam Gonda			
02/6241 0147
Úrad SOPK Bratislava
					Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava										Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Sekcia logistiky a zasielateľstva		Ing. František Komora, generálny riaditeľ			Ing. Ingrid Neuwirthová		
02/6720 2615
Úrad SOPK Bratislava
					PKZ EXPRES s. r. o., Púchov											Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Sekcia cestovného ruchu			JUDr. Juraj Pivovárči, generálny riaditeľ			Ing. Ingrid Neuwirthová		
02/6720 2615
Úrad SOPK Bratislava
					Tatratour a. s., Bratislava											Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Sekcia veľtrhov a výstav			Ing. František Ďurkovič, riaditeľ				Ing. Ingrid Neuwirthová		
02/6241 0147
Úrad SOPK Bratislava
					Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 								Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Sekcia výskumu a vývoja			Ing. Peter Klamo, riaditeľ					Ing. Ingrid Neuwirthová		
02/6720 2615
Úrad SOPK Bratislava
					Výskumný ústav zváračský PI SR, Bratislava									Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Sekcia nerudných surovín		Ing. Martin Dováľ, riaditeľ					Ing. Vladimír Bystriansky		
047/4333 939	RK SOPK Banská Bystrica
					Ipeľské tehelne, a. s., Lučenec										Kancelária – Lučenec
																		Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Sekcia dodávateľov 			Ing. Ján Kukučka, konateľ					Martin Plško			
032/6520 035	RK SOPK Trenčín
investičných celkov			Altia s. r. o., Levice												Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Sekcia textilného, odevného, 		Ing. Mária Hošalová, konateľka				Ing. Ľudovít Mičuda		
032/6525 275	RK SOPK Trenčín
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
GUKOTEX – PRIVAT spol. s r. o., Banská Bystrica								Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Sekcia výrobných strojov a náradia	Ing. Jozef Guspan, špecialista marketingu			Martin Plško			
032/6520 035	RK SOPK Trenčín
					ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a. s., Košice								Jilemnického 2 , 911 01 Trenčín
Agro-potravinárska sekcia		
Ing. Roman Kollár, CSc., riaditeľ ľudských zdrojov		Ing. Eva Tománková		
033/5512 744	RK SOPK Trnava
					Heineken Slovensko Sladovne, a. s., Hurbanovo								Trhová 2, 917 00 Trnava
Sekcia pre životné prostredie		Ing. Ján Stano, majiteľ					Ing. František Kupčiha		
051/7599 951	RK SOPK Prešov
					ING. JÁN STANO-EKOKART Prešov										Vajanského 10, 080 01 Prešov
Sekcia odborného, ďalšieho 		Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ				Miroslava Lutišanová		
041/7235 103	RK SOPK Žilina
a celoživotného vzdelávania		Dopravná akadémia, Žilina											Hálkova 31, 010 01 Žilina
Sekcia LESY – DREVO – NÁBYTOK		Ing. Michal Marek, CSc., konateľ				Jozef Štrbák			
041/7235 103	RK SOPK Žilina
					DEXTRADE Žilina, s. r. o., Žilina										Hálkova 31, 010 01 Žilina
Sekcia hutníctva a služieb		Ing. Karol Pullmann, výkonný riaditeľ				Ing. Katarzyna Bielik		
041/7235 102	RK SOPK Žilina
s hutníckou produkciou			Ferroservis Bratislava, s. r. o., Bratislava									Hálkova 31, 010 01 Žilina
Sekcia výrobcov chladiarenskej a klimatizačnej techniky pri Úrade komory bola rozhodnutím Predstavenstva SOPK 1. 2. 2011
pričlenená k Sekcii obchodu ako samostatná Skupina pre chladenie a klimatizáciu (Uznesenie č.190/12/2011-P SOPK)				
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– leto 2012“.Okrem toho bol členským firmám poskyto
vaný informačný a poradenský servis – výbery z databáz
a ďalších zdrojov SOPK, informácie o výzvach zo ŠF, re
levantných tendroch a iné. Členovia boli tiež priebežne
informovaní a vyzývaní na pripomienkovanie predkla
daných návrhov zákonov a legislatívnych zmien.

Sekcia dodávateľov investičných
celkov
Sekcia dodávateľov investičných celkov (SDIC) získavala
od členov pripomienky k legislatívno-právnym predpi
som, ktoré členovia priamo posielali JUDr. Ing. Pavlovi
Kopálovi. Ďalej sekcia poskytovala informačný servis
a venovala sa aj vzdelávacej činnosti, kde Trenčianska RK
SOPK zorganizovala napríklad seminár Technologické
predvídanie (8. 3. 2011) a seminár Nové požiadavky na
KBÚ (19. 4. 2011).
O významných aktivitách sekcie, členoch sekcie
boli zverejňované informácie v časopise Strojárstvo –
Strojírenství a v mesačníku SOPK – Obchod, priemysel,
hospodárstvo.
Informačný tok medzi členmi sekcie je zabezpečova
ný prostredníctvom tajomníka sekcie. Členské firmy sa
zúčastnili buď priamo, alebo boli zastupované tajom
níkom sekcie na veľtrhoch Z 2011 Lipsko (marec 2011),
Hannover Messe (apríl 2011), MSV Nitra (máj 2011), MSV
Brno (október 2011).

Sekcia výrobných strojov a náradia
Firmám združeným v sekcii výrobných strojov
a náradia tajomník sekcie pravidelne zasielal návrhy
zákonov k pripomienkovaniu, firmy tiež v roku
2011 dostávali informačný servis z databázy SOPK,
abonentskej služby, kooperačnej burzy a iných zdrojov,
ako sú relevantné ponuky na spoluprácu, dodávky
zariadení, služieb a informácie a dopyty z veľtrhov
a výstav, na ktorých sa aktívne zúčastnili okrem
vystavovateľov aj zástupcovia Trenčianskej regionálnej
komory SOPK.
Trenčianska RK SOPK vydala publikáciu Historické
a súčasné aspekty ekonomicko-sociálneho rozvoja
trenčianskeho regiónu. O významných aktivitách sekcie,
členoch sekcie boli zverejňované informácie v časopise
Strojárstvo – Strojírenství a v mesačníku SOPK Obchod,
priemysel, hospodárstvo.
Sekcia sa tiež venovala vzdelávacej činnosti, pre jej
členov bol usporiadaný napríklad seminár Alternatívne
riešenia sporov (14. 4. 2011) alebo prezentácia
odborného vzdelávania EDMOULD (30. – 31. 3. 2011).
Členské firmy sa zúčastnili buď priamo, alebo boli
zastupované tajomníkom sekcie na veľtrhoch Z 2011
Lipsko (marec 2011), Hannover Messe (apríl 2011), MSV
Nitra (máj 2011), MSV Brno (október 2011).
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V. ROZHODCOVSKÝ SÚD
R

ozhodcovský súd Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory (RS SOPK) vo svojej
základnej činnosti rozhodoval spory. Predmetom
tejto rozhodovacej činnosti RS SOPK počas
hodnoteného obdobia boli majetkové spory
vzniknuté z vnútroštátnych a medzinárodných
obchodno-právnych a občiansko-právnych vzťahov
podľa zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších
noviel a interných predpisov RS SOPK.
Sporová agenda bola v roku 2011 pomerne
obsiahla. Oproti predošlému roku sa zvýšil počet
podaných žalôb s nízkym petitom. Vnútroštátne
žaloby boli podané vo výške pohľadávok
6.788.565,33 € (204.512.349,26 SKK) a žaloby
s medzinárodným prvkom boli podané vo výške
pohľadávok 5.187.604,11 € (156.281.761,42 SKK),
spolu vnútroštátne a medzinárodne spory vo výške
pohľadávok 11.976.169,44 € (360.794.080,55 SKK).
Oproti predošlému roku sa výška pohľadávok
vnútroštátnych sporov nezvýšila, avšak výška
pohľadávok medzinárodných sporov sa zvýšila cca
3,5-krát.
Predmetom sporov rozhodovaných pred tunajším
súdom bolo väčšinou neuhradenie pohľadávok
vyplývajúcich z faktúr za prevzatý tovar, vykonané
služby, neuhradenie finančných čiastok vyplývajúcich
z leasingových zmlúv, pohľadávky vyplývajúce
z uplatnených úrokov z omeškania, zmluvných pokút,
určovacie žaloby a pod.
Oproti roku 2010 vzrástla v rozhodovacej činnosti
súdu potreba vykonania znaleckého dokazovania
v rámci prebiehajúcich konaní vo veci, dokonca
i nutnosť vyhotovenia ďalšieho – kontrolného
znaleckého posudku. Tunajším súdom bol
vydaný väčší počet predbežných opatrení v rámci
prebiehajúcich konaní. Podľa názoru súdu však
v niekoľkých prípadoch nešlo o naliehavý právny
záujem a predbežné opatrenie v predmetnom konaní
súd nevydal.
Predsedníctvo RS SOPK zasadalo v troch riadnych
zasadaniach a jednom mimoriadnom zasadaní, na
ktorých riešilo najaktuálnejšie otázky vyplývajúce
z činnosti tunajšieho súdu.
Počas roku sa Predsedníctvo RS SOPK zaoberalo
nutnosťou novelizácie interných predpisov RS SOPK.
Návrhy prešli diskusiou v tomto orgáne a v 2. polroku

40

2012 by mali byť predložené na schvaľovací proces
SOPK.
Koncom roka 2011 sa uskutočnil schvaľovací
proces Zoznamu rozhodcov RS SOPK. Jednak boli na
obdobie rokov 2012 – 2017 schvaľovaní doteraz na
Zozname rozhodcov RS SOPK zapísaní rozhodcovia
a zároveň bolo zapísaných 7 nových rozhodcov. Na
obdobie rokov 2012 – 2017 je zapísaných v zozname
rozhodcov RS SOPK 56 rozhodcov. V rámci tohto
schvaľovacieho procesu bol Predstavenstvom SOPK
schválený návrh členov Predsedníctva RS SOPK na
funkčné obdobie rokov 2012 – 2017. Na ostatnom
zasadnutí Predsedníctva RS SOPK v roku 2011 sa za
prítomnosti predsedu SOPK uskutočnilo hlasovanie
o tomto návrhu. Novo inštalovaný orgán súdu
Predsedníctvo, začal svoju činnosť dňom 1. 1. 2012.
Naďalej sa predseda RS SOPK zúčastňuje na
zasadnutiach EAS v Paríži a zástupca Predsedníctva
RS SOPK na Plenárnych zasadaniach MRS MOK
v Paríži. Zároveň sa rozhodcovia tunajšieho
súdu zúčastňujú na rozhodovacej činnosti
Medzinárodného rozhodcovského súdu v Paríži ako
rozhodcovia v jednotlivých senátoch alebo ako právni
zástupcovia.

Výročná správa SOPK 2011

PRÍLOHY
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SLOVENSKEJ OBCHODNEJ
A PRIEMYSELNEJ KOMORY K 31. 12. 2011
Región Banská Bystrica
ANTALIČ Pavol, Ing.			EXIMA, s. r. o., Banská Bystrica
BOČKAY Ján, Ing.			HOTEL LUX B&B, s. r. o., Banská Bystrica
GOTTAS Alfréd, Ing.			THERMO/SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom
HOŠALOVÁ Mária, Ing.			
GUKOTEX – PRIVAT spol. s r. o., Banská Bystrica
HRIC Peter, Ing.				ELBA, a. s., Kremnica
KARNER Wolfgang, Ing.			Küster – automobilová technika spol. s r. o., Vlkanová
ŠTUBIANOVÁ Ružena, Ing.		
Witzenmann Slovakia, s. r. o., Vlkanová
VESELÝ Milan, Ing.			Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom
VILHAN Ján, Ing.				Hriňovské strojárne, a. s., Hriňová

Región Lučenec
Predstavenstvo SOPK na zasadnutí 23. júna 2009 uznesením č. 109/7/2009 zrušilo Lučeneckú regionálnu
komoru 31. 12. 2009 podľa čl. 7, bod 5), písm. b) Stanov SOPK (nevykonáva činnosť v súlade so zákonom
a stanovami komory) a rozhodlo o vytvorení Kancelárie SOPK v Lučenci. Všetky práva a povinnosti členov
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorí mali sídlo v regióne Lučeneckej RK SOPK, zostali v súlade so
Stanovami SOPK zachované a služby a servis poskytovaný Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre
podnikateľské subjekty v regióne sú garantované tak, aby plne uspokojovali ich potreby a záujmy. Delegátom
Zhromaždenia delegátov SOPK, ktorí boli zvolení v regióne Lučeneckej RK SOPK v komorových voľbách v roku
2007, zostávajú mandáty zachované do konca volebného obdobia. V Predstavenstve Banskobystrickej RK SOPK je
rešpektované pomerné zastúpenie členov celého vyššieho územného celku.
DOVÁĽ Martin, Ing.			IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s., Lučenec
KOŠIN Jaromír, Ing.			KORO, s. r. o., Rimavská Sobota (ukončený mandát k 17. 5. 2011)
KRIŠKA Jozef, Ing.			Revúcke koberce syntetické, s. r. o., Revúca
MACEKOVÁ Jaroslava, Ing.		SLZ CHÉMIA, a. s., Hnúšťa

Región Bratislava
BESEDIČ Vojtech, JUDr.			Inspekta Slovakia, a. s., Bratislava
CIBULA Gregor, Ing.			INTECH, spol. s r. o., Bratislava
ĎURČEK Adrián, Ing.			TERNO Slovensko, s.. d., Bratislava
FIALA Miroslav, Ing.			Ing. Miroslav Fiala – FIOS, Bratislava
GAŠPARÍK Ján, Ing.			ISTROKON FG, s. r. o., Bratislava
HIRNER František, Ing.			ZIPP BRATISLAVA, s. r. o., Bratislava
HRIVÍK Martin, Ing.			
Úrad SOPK, Bratislava
JUNAS Igor, Ing.				KERAMETAL, a. s., Bratislava
KESTLER Vladimír, Ing.			OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka, Bratislava
KLAMO Peter, Ing.			VÚZ – VÝSKUMNÁ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ PI SR, Bratislava
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KRAJČOVIČ Viliam, Ing.			
WESTAR, a. s., Bratislava
KUCHÁRIK Ján, Ing.			VÚIS Mosty, s.r.o., Bratislava
LAPUNÍK Miroslav, Ing.			SPP, a. s., Bratislava
LELKES Juraj, Ing.			KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG, Bratislava
LISEKOVÁ Oľga, JUDr.			Optocon technologies, s. r. o., Bratislava
MALATINSKÝ Tomáš, Ing.		SAG ELV Slovensko, a. s., Bratislava
MIKLÓS Vojtech, Ing.			Šport Progress, s. r. o., Bratislava
NEMEČEK Miloš, PhDr.			
Goodwill Publishing, s. r. o., Bratislava
PODMANICKÝ Slavomír, Ing.		REMING CONSULT, a. s., Bratislava
ROZIN Alexander, Ing., CSc.		INCHEBA, a. s., Bratislava
SLEZÁK Vladimír, Ing.			SIEMENS, s. r. o., Bratislava
TKÁČ Jozef, Ing.				J&T FINANCE GROUP, a. s., Bratislava
VALÚŠEKOVÁ Ivona, Mgr.			AUTO VALUŠEK, s. r. o., Bratislava
VAŠKOVIČ Ladislav, Ing., CSc.		EXIMBANKA SR, Bratislava
ZÁSZLÓS Gábor, JUDr.			TriGranit Centrum, a. s., Bratislava

Región Košice
BALCO Vladimír, Ing.			COMPLEX, s. r. o., Košice
BÍLEK Ján, Ing., JUDr.			KIMEX Group, s. r. o., Košice
GROCHOVÁ Mária, JUDr.			IQ SERVIS, a. s., Košice
CHLEBO Vladimír, Ing., CSc.		OTMS, s. r. o., Košice
KLEINOVÁ Mária, Ing. arch.		SPIŠ–VIEW–TRADING, spol. s r. o., Spišská Nová Ves
KOČI Peter, Ing.				Elza holding, s. r. o., Košice
LUČKANIČ Daniel			LUMARKT, s. r. o, Košice
MACKO Róbert, Ing.			DIAKOL Strážske, s. r. o., Strážske
MERTA Karol, Ing.			DEMOCENTRUM SoftCAD, s. r. o., Košice (ukončený mandát k 31. 12. 2011)
SLOBODOVÁ Katarína, Mgr.		Agentúra ISAC z.p.o. – Katarína Slobodová, Košice
SMARŽÍK Imrich, Ing.			SEZ KROMPACHY, a. s., Krompachy

Región Nitra
GÁL Jozef				MICROCOMP–Computersystém, s. r. o., Nitra
HRDLÍK Milan, Ing., CSc.			AMI, spol. s r. o., Nové zámky
KUKUČKA Ján, Ing.			ALTIA, s. r. o., Levice
LAKTIŠ Štefan, Ing.			Fenestra Sk, s. r. o., Zlaté Moravce
MIHÓK Peter, doc. Ing., CSc.		Heineken Slovensko, a. s., Hurbanovo
ONDREJKA Viliam			ViOn, a. s., Zlaté Moravce
ORAVEC Milan, Ing., CSc.			AMO – PLUS, s. r. o., Topoľčany
VIŠŇOVSKÝ Peter, Ing.			PASTORKALT, a. s., Nové zámky

Región Prešov
BIDOVSKÝ Anton, JUDr.			Hotel DUKLA, a. s., Prešov
ČOP Vladimír, prof. Ing., DrSc.		SPINEA, s. r. o., Prešov
ČOREJ Stanislav, Ing.			RoTTeL, s. r. o., Prešov
HLAVINKA Vincent, Ing.			KOVO, spol. s r. o., Raslavice
KARAFFA Miloslav, Ing.			ELCOM, spol. s r. o., Prešov
MURAJDA Matúš, Ing.			
GEMOR Fashion, s. r. o., Prešov
TELENSKY Ján, Bc. h.c.			AQUAPARK POPRAD, s. r. o., Poprad
ZIMA Juraj, Ing.				Zimlet, s. r. o., Stará Ľubovňa
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Región Trenčín
BANIČOVÁ Barbara			ALFAPLAST trade, s. r. o., Prievidza (ukončený mandát k 31. 12. 2011)
BARCÍK Anton, Ing.			Považská cementáreň, a. s., Ladce
BLAŠKO Štefan, Ing.			PSL, a. s., Považská Bystrica
BRATKO Štefan, Ing.			NOMA Trenčín, a. s., Trenčín
BUDAY Jozef, Dr.h.c., Ing., CSc.		EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
DOBRODENKA Ladislav, Ing., PhD.	PROGRAM, s. r. o., Trenčín
FRIDRICH Dušan, Ing.			Elster, s. r. o., Stará Turá
HERING Jiří, RNDr.			Sensus Slovensko, a. s., Stará Turá
JASEČKO Dušan, Ing.			Keraming, a. s., Trenčín (ukončený mandát k 31. 12. 2011)
KMOŠENA Ivan, Ing.			Logman–Považan, a. s., Púchov
KRAUS Miloš, Ing.			Sauer–Danfos, a. s., Považská Bystrica
LAZAROVIČ Tibor, Ing., MBA		
BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
MATEJ Jaroslav, Ing.			TRENS, a. s., Trenčín
PAULEN Boris, Ing., PhD.			Strojstav CM, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
ŠVOREC Jaroslav, Ing.			VIPO, a. s., Partizánske

Región Trnava
GABRIEL Ján, Ing.			Plastic People, s. r. o., Bratislava
GAŽA Marián, Ing.			
GRAFOBAL, a. s., Skalica
PAVLOVIČ Vít, Ing.			AGROFINAL, s. r. o., Hlohovec
SCHULTZ Oto, Ing.			VUJE, a. s., Trnava
VIDO Dušan, Ing.			MOBILIER, s. r. o., Piešťany

Región Žilina
BRŇÁK Pavol, Ing.			SLOVENA, a. s., Žilina
DVOŔÁK Ladislav, Ing.			MVE VÁH, s. r. o., Liptovský Mikuláš
GALDUN Jozef, Ing.			VITAL, a. s., Žilina
HALUŠKA Dušan, Ing.			AFC–ZTS, a. s., Vysoká nad Kysucou
HANZEL Jaroslav, Ing.			SSE, a. s., Žilina
CHOMA Marián, Ing.			FERONA SLOVAKIA, a. s., Žilina
JAKUBJAK Milan, Ing.			COLORSPOL, s. r. o., Novoť
JANČI Vladimír, Ing.			AHP HYDRAULIKA, a. s., Turčianske Teplice
KLOCOK Vladimír, Ing.			OFZ, a. s., Istebné
KOSTOLNÝ Július, Ing.			Martimex – holding, a. s., Martin
KOVÁČ Igor, Ing.				KINEX BEARINGS, a. s., Kysucké Nové Mesto
LÍŠKA Ján, Ing.				MONDI SCP, a. s., Ružomberok
MUŠČÍK Ján, Ing.			M&P, s. r. o., Žilina
NOVOTNÝ Svätopluk, Ing.		
GGB Slovakia, s. r. o., Sučany
SYNAK Bohuslav, Ing.			CON–TECH, s. r. o., Námestovo
ŠEBO Ladislav, Ing.			METSÄ TISSUE Slovakia, s. r. o., Žilina
ŠTEFANEC Mojmír, Ing.			VÁHOSTAV–SK, a. s., Žilina
TOMAN Vladimír, Ing.			MIBA SINTER SLOVAKIA, s. r. o., Dolný Kubín
TRANČÍK Ivan, Ing.			I.TRAN, s. r. o., Turzovka
VIŠNOVSKÝ Ivan, Ing.			KRASPLAST, s. r. o., Krasňany (zánik mandátu k 30. 4. 2011)
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PREDSTAVENSTVO SLOVENSKEJ OBCHODNEJ
A PRIEMYSELNEJ KOMORY K 31. 12. 2011

REGIONÁLNE ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV
A PREDSTAVENSTVÁ REGIONÁLNYCH KOMÔR SOPK

Predseda:
MIHÓK Peter, doc. Ing., CSc.		SOPK Bratislava

Región BANSKÁ BYSTRICA

Podpredsedovia:
KOSTOLNÝ Július, Ing.			
LUČKANIČ Daniel			
SLEZÁK Vladimír, Ing.			

Zhromaždenie delegátov
generálny riaditeľ, Martimex – holding, a. s., Martin
prokurista, LUMARKT, s. r. o, Košice
generálny riaditeľ, SIEMENS, s. r. o., Bratislava

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

Predstavenstvo regionálnej komory
Predseda:
BOČKAY Ján, Ing.			HOTEL LUX B&B, s. r. o., Banská Bystrica

Generálny tajomník:
HRIVÍK Martin, Ing.			SOPK Bratislava
Členovia predstavenstva:
ANTALIČ Pavol, Ing.			
BOČKAY Ján, Ing.			
BRATKO Štefan, Ing.			
ČOREJ Stanislav, Ing.			
ĎURČEK Adrián, Ing.			
GABRIEL Ján, Ing.			
GROCHOVÁ Mária, JUDr.			
HALUŠKA Dušan, Ing.			
CHLEBO Vladimír, Ing., CSc.		
JUNAS Igor, Ing.				
LAPUNÍK Miroslav, Ing.			
MURAJDA Matúš, Ing.			
ONDREJKA Viliam			
PAULEN Boris, Ing., PhD.			
SCHULTZ Oto, Ing.			
SIVÁK Rudolf, Dr.h.c., prof. Ing., PhD.
ŠTEFANEC Mojmír, Ing.			
TKÁČ Jozef, Ing.				
VAŠKOVIČ Ladislav, Ing., CSc.		

riaditeľ a konateľ, EXIMA, s. r. o., Banská Bystrica
generálny riaditeľ a konateľ, HOTEL LUX B&B, s. r. o., Banská Bystrica
predseda predstavenstva, NOMA Trenčín, a. s., Trenčín
generálny riaditeľ, RoTTeL, s. r. o., Prešov
predseda predstavenstva, TERNO Slovensko, s. d., Bratislava
obchodný zástupca, Plastic People, s. r. o., Bratislava
predsedníčka predstavenstva, IQ SERVIS, a. s., Košice
predseda predstavenstva, AFC–ZTS, a. s., Vysoká nad Kysucou
generálny riaditeľ, OTMS, s. r. o., Košice
generálny riaditeľ, KERAMETAL, a. s., Bratislava
poradca, SPP, a. s., Bratislava
riaditeľ, GEMOR Fashion, s. r. o., Prešov
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, ViOn, a. s., Zlaté Moravce
generálny riaditeľ, Strojstav CM, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
riaditeľ obchodu, inžinierskych činností a služieb, VUJE, a. s., Trnava
rektor, Ekonomická univerzita, Bratislava
riaditeľ, VÁHOSTAV–SK, a. s., Žilina
prezident a predseda predstavenstva, J&T FINANCE GROUP, a. s., Bratislava
člen Rady banky, EXIMBANKA SR, Bratislava

DOZORNÁ RADA SLOVENSKEJ OBCHODNEJ
A PRIEMYSELNEJ KOMORY K 31. 12. 2011
Predseda:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., PhD.

konateľ, PROGRAM, s. r. o., Trenčín

Členovia:
KRAJČOVIČ Viliam, Ing.			
riaditeľ, WESTAR, a. s., Bratislava
LELKES Juraj, Ing.			
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
					KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG, Bratislava
LÍŠKA Ján, Ing.				
konzultant, MONDI SCP, a. s., Ružomberok
MACEKOVÁ Jaroslava, Ing.		
riaditeľka, SLZ CHÉMIA, a. s., Hnúšťa
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Podpredseda:
DOVÁĽ Martin, Ing.			IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s., Lučenec
Členovia:
BRUMLICH Miroslav, Ing.			I.G.C.STROJAL, s. r. o., Žiar nad Hronom
EIBEN Eugen, Ing.			EIBEN, s. r. o., Zvolen
FUNIAK Jaroslav, Ing.			
WAY INDUSTRY, a. s., Krupina
GAŽÚR Roman, Ing.			Slovenské magnezitové závory, akciová spoločnosť Jelšava, Jelšava
KARNER Wolfgang, Ing.			Küster – automobilová technika spol. s r. o., Vlkanová
KORNIET Miroslav, Ing.			COPIA Slovakia, spol. s r. o., Banská Bystrica
KRIVÁŇ Július, Ing.			Železiarne Podbrezová, a. s., Brezno
KURKA Jaroslav, Ing.			VZOR výrobné družstvo Zvolen, Zvolen
NOVÁKOVÁ Iveta, Ing.			IWM s. r. o., Lučenec
SCHWEIGERT Richard, Ing.		Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom
VRABEC Ján				EKOLTECH spol. s r. o., Lučenec
SPIROVÁ Marína, Ing.			
Banskobystrická regionálna komora SOPK

Región BRATISLAVA
Zhromaždenie delegátov
BEZÁK Anton, Ing., CSc.			INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
HABODÁSZ Matej, Ing.			D & D STUDIO, s. r. o., Bratislava
HAJDU Adam, Ing.			TENZONA Bratislava, s. r. o., Bratislava
HARSÁNY Peter, Ing.			ELZA – ELEKTROMINTÁŽNY ZÁVOD BA, a. s., Bratislava
ČASNOCHA Gustáv, Ing.			ELV PRODUKT, a. s., Senec
ČERNEK Ján, Ing.			TRIMPEX, s. r. o., Bratislava
HAVLOVIĆ Peter, Ing.			IMOS – Systemair, s. r. o., Kalinkovo
HORVÁTHOVÁ Soňa, Ing.			SCHENKER, s. r. o., Bratislava
JELINEK Ladislav, Ing.			HTU, s. r. o., Bratislava
JUNAS Igor, Ing.				KERAMETAL, a. s., Bratislava
KONŠTIAK Pavol, Ing., CSc.		KON – RAD, spol. s r. o., Bratislava
KRAJČI Emil, Ing.			F & N AGRO SLOVENSKO, s. r. o., Bratislava
KULLA Andrej, Ing.			Ing. Andrej Kulla – Ing. Katarína Kullová, Bratislava
LETKO Anton, Ing.			ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Bratislava
LIŠKA Ľubomír				UNIVOLT – REMAT, s. r. o., Pezinok
LÔNČIK Milan, Ing.			ML PARTNERS, s. r. o., Bratislava
LUPTÁK Stanislav, Ing.			TRITON, s. r. o., Bratislava
MIKULA Miloslav, Ing.			Ing. Miloslav Mikula, CHEMIA – SERVIS, Bratislava
PIVOVARČI Juraj, JUDr.			TATRATOUR, a. s., Bratislava
RÁZUS Vladimír, Ing., CSc.		IDOPS, družstvo, Bratislava
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SILNÝ Rastislav, RNDr., CSc.		FEMINIA Family, s. r. o., Bratislava
STRELECKÝ Ján, Ing., CSc.		
BIC GROUP, spol. s r. o., Bratislava
VALOVIČOVÁ Margita			KOVEX, výrobné družstvo, Plavecký Štvrtok
VOZÁROVÁ Darina			STENDHAL, s. r. o., Bratislava
ZÚBEK František, Ing.			S POWER PRODUCT, s. r. o., Bratislava

Región NITRA

Predstavenstvo regionálnej komory

Predseda:
ONDREJKA Viliam			ViOn, a. s., Zlaté Moravce

Predseda:
JUNAS Igor, Ing.				KERAMETAL, a. s., Bratislava
Členovia:
BEZÁK Anton, Ing., CSc.			INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
HAVLOVIĆ Peter, Ing.			IMOS – Systemair, s. r. o., Kalinkovo
HORVÁTHOVÁ Soňa, Ing.			SCHENKER, s. r. o., Bratislava
JELINEK Ladislav, Ing.			HTU, s. r. o., Bratislava
KONŠTIAK Pavol, Ing., CSc.		KON – RAD, spol. s r. o., Bratislava
LÔNČIK Milan, Ing.			ML PARTNERS, s. r. o., Bratislava
PIVOVARČI Juraj, JUDr.			TATRATOUR, a. s., Bratislava
VOZÁROVÁ Darina			STENDHAL, s. r. o., Bratislava
MAJTÁN Juraj, Ing.			
Bratislavská regionálna komora SOPK

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

Predstavenstvo regionálnej komory
Predseda:
CHLEBO Vladimír, Ing., CSc.		OTMS, s. r. o., Košice
Podpredsedovia:
BALCO Vladimír, Ing.			COMPLEX, s. r. o., Košice
FARKAŠOVSKÝ Boris, Ing.		ELVOD–Energie,, s. r. o., Košice
Členovia:
AADAMEC Ľudovít, Ing.			Rudný projekt, s. r. o., Košice
BÍLEK Ján, Ing., JUDr.			KIMEX Group, s. r. o, Košice
CAP Igor, JUDr.				
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., Košice
FISCHER Gabriel, Ing., PhD.		Elza holding, s. r. o., Košice
GROCHOVÁ Mária, JUDr.			IQ SERVIS, a. s., Košice
IMERI Rami				AIDA – IMERI RAMI, Košice
LUKÁČ Jozef, Ing.			L&L TRADING spol. s r. o., Košice
MAĎAR Miroslav, Ing.			U.S. STEEL Košice, s. r. o., Košice
MATYÁS Tibor, Ing.			PCC SLOVAKIA, s. r. o., Košice
MRÁZ Štefan, Ing.			TERMOSTAV – MRÁZ, s. r. o., Košice
NAGYOVÁ Alžbeta			SOFROSYNE z. p. o., Košice
PEZLÁR Ivan, Ing.			CASSOVIA BIC, s. r. o., Košice
REIPRICH Igor, Ing., CSc.			EUSECO, s. r. o., Košice
SMARŽÍK Imrich, Ing.			SEZ KROMPACHY, a. s., Krompachy
ZOZUĽÁK Radoslav, Ing.			
GOLDWING, s. r. o., Bratislava
ZUBRICKÝ Daniel, Ing.			LUMARKT, s. r. o., Košice
KOROTNOKY Ľudovít, Ing.		Košická regionálna komora SOPK
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Zhromaždenie delegátov
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.

Predstavenstvo regionálnej komory

Členovia:
ALAXA Imrich, Ing.			Heineken Slovensko, a. s., Hurbanovo
BÁRÁŇ Milan, Ing.			PLASTED, s. r. o., Nové Zámky
BENKO Michal, Bc.			TOPOS Tovarníky, a. s., Tovarníky
BOVOLI Vito				
de MICLÉN, a. s., Levice
FÖLDESI Jozef				IDO EET, s. r. o., Levice
GÁLA Štefan, Ing.			OPTIMA, a. s., Nitra
SIROTŇÁK Gabriel, Ing.			Slovenské energetické strojárne, a. s., Tlmače
SUROVEC Milan, Ing.			NITRAZDROJ, a. s., Nitra
ŠTEVČÍK Pavel, Ing.			S.T.S. NITRA, spol. s r. o., Nitra
TAKÁCS Tibor, Ing.			DUSLO, a. s., Šaľa
MASARIK Miroslav, Ing.			Nitrianska regionálna komora SOPK

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

Predstavenstvo regionálnej komory
Predseda:
ČOREJ Stanislav, Ing.			RoTTeL, s. r. o., Prešov
Predseda:
HROBÁK Jozef, JUDr.			SIGNUM, a. s., Poprad
Členovia:
BIDOVSKÝ Anton, JUDr.			Hotel DUKLA, a. s., Prešov
JAŠ František, Ing., CSc.			RENOJAVA, s. r. o., Prešov
OLEJÁR Ľubomír, Ing.			
GOHR, s. r. o., Veľký Šariš
PAVÚK Ján, Ing.				SANAS, a. s., Sabinov
POLOMSKÝ Jozef, Ing.			DOMA, .a. s., Prešov
SLÁVIKOVÁ Anna, Ing.			
GGP Slovakia, s. r. o., Poprad-Matejovce
TOMKO Daniel, Ing.			TOMARK, s. r. o., Prešov
VAĽKO Jozef, Ing.			POLYFORM, s. r. o., Podolínec
VIRČÍKOVÁ Helena, Ing.			Prešovská regionálna komora SOPK

Región TRENČÍN
Zhromaždenie delegátov
BALÁŽ Michal				Firmware, s. r. o., Liptovský Hrádok
BARANEC Pavol, Ing.			POD HRADOM, s. r. o., Považská Bystrica
BARBORKA, Jozef, Mgr.			Stredná odborná škola Handlová
BIELIK Vladimír				
BOST SK, a. s., Trenčín
BOROVSKÝ Juraj, doc. Ing., PhD.		COMED IT, s. r. o., Stará Turá
ČERNICKÁ Petra				
B.O.S. – Plast, s. r. o., Považská Bystrica
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DOBIÁŠ Emil, Ing.			EXPO CENTER, a. s., Trenčín
DUCHOVIČ Peter, Ing.			VIPO, a. s. Partizánske
ĎURIŠ Vladimír, Ing.			ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom
EĽKO Ján, Ing.				MOTOSAM, a. s., Myjava
GERLICH Martin, Ing.			HEITEC Slovensko, spol. s r. o., Trenčín
GILANOVÁ Jozefína			HANDIMEX, spol. s r. o., Handlová
GRÁC Milan, Ing.			Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Nemšová
HANZELOVÁ Katarína			
QEX, a. s., Trenčín
HOMOLA Július, Ing.			LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s r. o., Stará Turá
HRDINA Karol, Ing.			ENVItech, s. r. o., Trenčín
HUBA Martin, Ing.			IBS SLOVAKIA, s. r. o., Bojnice
JANÍČEK Július, Ing.			VOD – EKO, a. s., Trenčín
KAHAN Ján, Ing.				Ing. Ján Kahan – JASEK, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom
KARDOŠ Štefan, Ing.			PKF Slovensko, s. r. o., Prievidza
KAŠUBA Jozef, Ing.			EBONA, s. r. o., Považská Bystrica
KAVALA Miroslav, Ing., CSc.		VUP, a. s., Prievidza
KLAČMAN Ladislav, Ing.			KOVAL SYSTEMS, a. s., Beluša
KOMORA František, Ing.			PKZ EXPRES, s. r. o., Púchov
KOVAČECH Ivan				Kovotex výrobné družstvo, Trenčín
MATEJ Jaroslav, Ing.			TRENS, a. s., Trenčín
MICHÁLEK Tomáš, Ing.			Noving Nováky, s. r. o., Nováky
MIKULÁŠ Pavel, RNDr. Ing.		KERAMOPROJEKT TRENČÍN, a. s., Trenčín
MOJTO Vladimír, PhDr.			SOŠ podnikania Trenčín, Trenčín
MORAVČÍK Peter			MANOMER SK, a. s., Častkovce
PAULEN Boris, Ing., PhD.			Strojstav CM, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
PINTER Július, Ing.			MAJOMAX, s. r. o., Považská Bystrica
PLAČKO Bohuslav, Ing.			PRUŽINY, a. s., BrezovÁ Pod BRadLoM
PODOLSKÝ Ľuboš, Ing.			ALFAcon, s. r. o., Skalica
RAPANT Josef, Mgr.			LEFE HELP, s. r. o., Trenčín
SATIN Ján Ing.				SMART Management, s. r. o., Trenčín
SIROTNÁ Margita, Ing.			
eterna, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
SLÁDEK Ľuboš, Ing.			Nitratex, v. d. tkáčske, Svinná
SRNCOVÁ Mária, Ing.			TECHSERVIS, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
TRSTENSK Eva, Ing.			ACE CENTRUM, s. r. o., Považská Bystrica
VAČKO Peter, Ing.			RONA, a. s., Lednické Rovne

Predstavenstvo regionálnej komory
Predseda:
PAULEN Boris, Ing., PhD.			Strojstav CM, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
Členovia:
BARANEC Pavol, Ing.			POD HRADOM, s. r. o., Považská Bystrica
DOBIÁŠ Emil, Ing.			EXPO CENTER, a. s., Trenčín
ĎURIŠ Vladimír, Ing.			ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom
HANZELOVÁ Katarína			
QEX, a. s., Trenčín
HOMOLA Július, Ing.			LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s r. o., Stará Turá
JANÍČEK Július, Ing.			VOD – EKO, a. s., Trenčín
SIROTNÁ Margita, Ing.			
eterna, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
SRNCOVÁ Mária, Ing.			TECHSERVIS, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
VAČKO Peter, Ing.			RONA, a. s., Lednické Rovne
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Región TRNAVA
Zhromaždenie delegátov
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov.

Predstavenstvo regionálnej komory
Predseda:
GABRIEL Ján, Ing.			Plastic People, s. r. o., Bratislava
Členovia:
BOLEČEK Ľudovít, RNDr.			
BOMAT, s. r. o., Veľké Orvište
ČAJKO Juraj, Ing.			EURO – BREW, s. r. o., Trnava
DOLNÍK Jozef, Ing.			INVESTEFEKT, s. r. o., Hlohovec
FIXEK Roman, Ing.			TATRACHEMA, v. d., Trnava
GAZÁREK Igor, Ing.			KOVOTVAR, v. d., Kúty
HODOSSY Karoly, Ing.			EVERGREEN CONSULTING, s. r. o., Dunajská Streda
KRIVOŠÍK Jozef, Ing.			Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava
POLÁK Ivan, Ing.				AG NÁRADIE–AGRODEAL, s. r. o., Trnava
SEDLÁK Michal, Ing., CSc.		SEDOS, s. r. o., Krakovany
SVÍBA Ján				Ján Svíba – S.A.FA., Hlohovec

Región ŽILINA
Zhromaždenie delegátov:
BALÁŽIA Emanuel, Ing.			NEOGRAFIA, a. s., Martin
BALCÁREK Pavel, Ing.			SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE
BARIAK Miroslav, Ing.			DREVOINDUSTRIA SM, a. s., Žilina
BOBEK Stanislav, Ing.			ŽILMONT, s. r. o., Žilina
BRŇÁK František, Ing.			ING. FRANTIŠEK BRŇÁK, Oravská Lesná
BUMBALA Svatopluk, Mgr.		VEBEL SK, s. r. o., Martin
DOROCIAK Ján, Ing.			DAS, s. r. o., Makov
DVOŘÁK Dušan, Ing.			KIA MOTORS SLOVAKIA, s. r. o., Teplička nad Váhom
ĎURINOVÁ Zuzana, Ing.			SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE, a. s., Turčianske Teplice
FEDERIČ Jozef, Ing.			COLSPEDIA, s. r. o., Žilina
GOCIEK Jindřich, MUDr.			SLOVPOL EXIM, s. r. o., Radoľa
GRAŇÁK Július, Ing.			LESOSTAV, s. r. o., Liptovský Hrádok
HABÁNIK Slavomír, Ing.			ELKOP, s. r. o., Dolný Kubín
HALUŠKA Dušan, Ing.			AFC–ZTS, a. s., Vysoká nad Kysucou
HÝROŠŠ Roman, Ing.			INTERAUDIT BENETIP, s. r. o., Žilina
CHOCHÚĽ Juraj, Ing.			MONTSERVIS, s. r. o., Žilina
JANČIAK Daniel, Ing.			PETEREC, a. s., Žilina
JANIŠ Jaromír, Ing.			
GRANIT, s. r. o., Žilina
KAJÁNEK František, Ing.			SOŠ technická, Čadca
KARPIŠ Juraj				ALVEST MONT, s. r. o., Žilina
KOLEJÁK Ján, Ing.			POKROK, v. d., Žilina
KOVÁČ Ladislav, Ing.			INGEO, a. s., Žilina
KOVÁČIK Anton, Ing.			ENERGO CONTROLS, s. r. o., Žilina
KUCHTA Dušan, Ing.			
GELIMA, a. s., Liptovský Mikuláš
KUSKA Milan, Ing.			STAVOINDUSTRIA LM, a. s., Liptovský Mikuláš
LANGER Vladimír, Ing.			INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s. r. o., Žilina
MAJERSKÝ Ján, Ing., PhD.		PROMA, s. r. o., Žilina
MAREK Michal, Ing., CSc.			DEXTRADE ŽILINA, s. r. o., Žilina
MAŤAŤA Jozef, Ing.			DOLKAM ŠUJA, a. s., Rajec
MESTICKÝ Martin, Ing.			DELTA–ML, s. r. o., Podvysoká
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MICHALKOVÁ Danica, Ing.		SEVIS ADMINISTRATÍVA, s. r. o., Žilina
MIŠŠÍK Adrián, Ing.			COMPEL AS, s. r. o., Martin
MORGOŠ Ivan, Ing.			STATON, s. r. o., Turany
PEKARA Ján, Ing.			VINUTA, s. r. o., Rajec
PEVNÁ Ľubica				Obchodná akadémia Žilina
PROCHÁZKA Juraj, Ing.			ELTECO, a. s., Žilina
SEDLÁK Daniel, Ing.			DEXWOOD, s. r. o., Žilina
SMOLÁR Peter				SPOPJENÁ ŠKOLA NIŽNÁ, Nižná
STEHLÍK Ján, Ing.			LETISKOVÁ SPOLOČNOSŤ ŽILINA, a. s., Dolný Hričov
STREČKOVÁ Anna, Ing.			MODEX, a. s., Žilina
ŠOŠKA Milan, Ing.			TRANSMISIE, s. r. o., Martin
ŠTETIAR Vladislav, Ing.			AFC-ZTS, a. s., Vysoká nad Kysucou
ŠTRBÁK Alojz, Ing.			HOTEL KRIVÁŇ, s. r. o., Kysucké Nové Mesto
TIŠLIAR Roman, Ing.			T PLUS T, s. r. o., Martin
UGORČÁK Jozef, Ing.			COMPEL METAL, s. r. o., Martin
VANIŠ Peter, Ing. Dr.			CEMENTÁREŇ LIETAVSKÁ LÚČKA, a. s., Lietavská Lúčka
VAŠANIČ Milan, Ing.			SAROR BROKER, s. r. o., Žilina
VÍTEK Pavol, Ing.				ALUMA ČS, s. r. o., Krasňany
ŽIAK Ján, Ing.				DUROPACK TURPAK OBALY, a. s., Martin
ŽILINEC Ján, Ing.				OFZ, a. s., Istebné

Predstavenstvo regionálnej komory

PREDSEDNÍCTVO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU
SOPK K 31. 12. 2011
Predseda:
KUBÍČEK Pavol, prof. JUDr, CSc.		Právnická fakulta UK, Bratislava
Podpredseda:
KOSCELANSKÝ Peter, JUDr.		

advokát, AK Nitra

Členovia:
ANTALIČ Pavol, Ing.			
riaditeľ, EXIMA, s. r. o., Banská Bystrica
ARENDACKÝ Peter, JUDr.			
advokát, AK Bratislava
DZIAN Ján, JUDr.			
advokát, Nové Mesto nad Váhom
FOGAŠ Ľubomír, doc. JUDr., CSc.		Právnická fakulta UK, Bratislava
MIHOKOVÁ Elena, JUDr.			
generálna tajomníčka Rozhodcovského súdu SOPK, Bratislava
NAGY Ondrej, JUDr.			
advokát, Bratislava
POREDOŠ František, doc. JUDr., CSc.	Právnická fakulta UK, Bratislava
SUCHOŽA Jozef, prof. JUDr., DrSc.	Právnická fakulta UPJŠ, Košice
Náhradníci:
BIČAN Jozef, JUDr.			
advokát, AK Trenčín
BOREC Tomáš, JUDr.			
advokát, AK Bratislava

Predseda:
HALUŠKA Dušan, Ing.			AFC–ZTS, a. s., Vysoká nad Kysucou
Členovia:
BALÁŽIA Emanuel, Ing.			NEOGRAFIA, a. s., Martin
BALCÁREK Pavel, Ing.			SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE, a. s., Rajecké Teplice
HABÁNIK Slavomír, Ing.			ELKOP, s. r. o., Dolný Kubín
KAJÁNEK František, Ing.			SOŠ technická, Čadca
KOLEJÁK Ján, Ing.			POKROK, v. d., Žilina
KOVÁČ Ladislav, Ing.			INGEO, a. s., Žilina
KOVÁČIK Anton, Ing.			ENERGO CONTROLS, s. r. o., Žilina
LANGER Vladimír, Ing.			INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s. r. o., Žilina
MAŤAŤA Jozef, Ing.			DOLKAM ŠUJA, a. s., Rajec
MEDVECKÝ Štefan, prof. Ing.		Žilinská univerzita v Žiline
PEKARA Ján, Ing.			VINUTA, s. r. o., Rajec
STEHLÍK Ján, Ing.			LETISKOVÁ SPOLOČNOSŤ ŽILINA, a. s., Dolný Hričov
STREČKOVÁ Anna, Ing.			MODEX, a. s., Žilina
VANIŠ Peter, Ing.				CEMENTÁREŇ LIETAVSKÁ LÚČKA, a. s., Lietavská Lúčka
MIŠURA Ján, Ing.			Žilinská regionálna komora SOPK
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Zmiešané hospodárske výbory SOPK
Slovensko–český hospodársky výbor
predseda: Ing. Jozef TKÁČ
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/5413 1136, fax: 02/5443 0754
Slovensko–portugalský hospodársky výbor
predseda: Ing. František VIZVÁRY
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/5413 1136, fax: 02/5443 0754
Slovensko–srbský hospodársky výbor
t. č. bez predsedu
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
Slovensko–indický hospodársky výbor
predseda: Ing. Igor JUNAS
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
Slovensko–taiwanský hospodársky výbor
predseda: Ing. Vladimír KESTLER
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
Slovensko–iránsky hospodársky výbor
predseda: Ing. Zdenek VARGA
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
Slovensko–turecký hospodársky výbor
predseda: Ing. Ján KUKUČKA
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
Slovensko–rumunský hospodársky výbor
predseda: Ing. Július KOSTOLNÝ
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
Slovensko–ukrajinská spoločná rada
predseda: Ing. Marián ChOMA
Gorkého 9, 813 03 Bratislava, tel.: 02/6720 2616, fax: 02/6720 2600
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Slovensko–kórejský hospodársky výbor
predseda: Ing. Jozef FEDERIČ
Hálkova 31, 010 01 Žilina, tel.: 041/7235 655, fax: 041/7235 653
Slovensko–kazašský hospodársky výbor (2010)
t. č. bez predsedu

PREHĽAD O ZASTÚPENÍ SOPK V ŠTÁTNYCH ORGÁNOCH,
VLÁDNYCH A MIMOVLÁDNYCH INŠTITÚCIÁCH
Členovia Predstavenstva SOPK a zástupcovia ďalších orgánov SOPK
Doc. Ing. Peter MIHÓK, CSc., predseda SOPK
l prezident Národného výboru MOK v SR
l viceprezident Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži
l člen riadiaceho výboru Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži
l 1. podpredseda Svetovej federácie obchodných komôr v Paríži
l predseda Slovensko-rakúskeho hospodárskeho fóra
l čestný predseda Taliansko-slovenskej obchodnej komory
l čestný predseda Rusko-slovenskej obchodnej komory
l člen Národného konventu pre EÚ
l člen predstavenstva Eurochambres
l člen Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave
l člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave
l člen Správnej rady Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
Ing. Martin HRIVÍK, generálny tajomník SOPK
l člen Rady MH SR pre podnikateľské prostredie
Ing. Ján Gabriel, člen Predstavenstva SOPK, predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK
člen Hospodárskej rady pri Trnavskom samosprávnom kraji

l

Ing. Dušan HALUŠKA, člen Predstavenstva SOPK, predseda Predstavenstva Žilinskej RK SOPK
člen Rady pre odborné vzdelávanie Žilinského kraja
l člen ZAP
l

Zamestnanci Úradu SOPK
Ing. Juraj PAĽA, riaditeľ Útvaru Európskej únie SOPK
l MPSVaR SR – člen Národného monitorovacieho výboru pre Rámec podpory Spoločenstva
l MPSVaR SR – člen s rozhodujúcim hlasom SOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Monitorovací výbor
l MDVaRR SR – člen pracovnej skupiny partnerstvo pre politiku súdržnosti
Ing. Ján LIPIANSKY, konzultant – špecialista
l MH SR – člen s rozhodujúcim hlasom SOP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Monitorovací výbor
Ing. Jozef RAJTAR, riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK
l člen Národného monitorovacieho výboru pre Národný strategický referenčný rámec pri MVRR SR
l člen Projektovej rady centrálneho elektronického priečinka pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy
Ing. Juraj KNOPP, konzultant – špecialista
l člen Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS) Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre technické
predpisy a normy
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JUDr. Ing. Pavel KOPÁL, konzultant – špecialista
– predseda Slovenskej akreditačnej rady SNAS

Zamestnanci regionálnych komôr SOPK
RK SOPK BANSKÁ BYSTRICA
Jarmila KURUCOVÁ, samostatný odborný pracovník špecialista
l členka Regionálnej vzdelávacej komisie pri Banskobystrickom samosprávnom kraji
RK SOPK BRATISLAVA
Ing. Juraj MAJTÁN, riaditeľ
l MVaRR SR
Ing. Miroslav ZIMEK
l Krajský školský úrad
RNDr. Juraj POLEDNA
l Operačný program Bratislavský kraj MVa RR SR
RK SOPK KOŠICE
Ing. Ľudovít KOROTNOKY, riaditeľ
l člen krajskej rady pre vzdelávanie pri Košickom samosprávnom kraji
l člen Komisie regionálneho rozvoja pri KSK Košice
l člen rady projektu pre udržateľný regionálny rozvoj v Košickom kraji
l člen rady Asociácie obchodných komôr Karpatského euroregiónu
Ing. Daniela KLEINOVÁ, riaditeľka Kancelárie SOPK, Spišská Nová Ves
l členka Hospodárskej komisie Euroregiónu Tatry v SR,
l členka zmiešanej slovensko-poľskej hospodárskej komisie Euroregiónu Tatry SR-PR
l podpredsedníčka – Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica
l EU PHF KE – členka hodnotiacej štátnicovej komisie
RK SOPK NITRA
Ing. Miroslav MASARIK, riaditeľ
l podpredseda Správnej rady Regionálnej rozvojovej Agentúry v Nitre
l člen Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu NSK
RK SOPK PREŠOV
Ing. Helena VIRČÍKOVÁ, riaditeľka
l členka Krajskej rady pre vzdelávanie pri Prešovskom samosprávnom kraji
l členka Komisie regionálneho rozvoja PSK
l členka Predstavenstva PRK SOPK
RK SOPK TRENČÍN
Ing. Ján VÁCLAV, poverený riadením RK SOPK
l člen Správnej rady Euroregiónu Biele – Bílé Karpaty
l člen Správnej rady Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry
l člen Správnej rady Regionálnej a rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja
l člen Správnej rady Regionálnej a rozvojovej agentúry Hornej Nitry
RK SOPK TRNAVA
Ing. Eva TOMÁNKOVÁ, poverená výkonom funkcie riaditeľky
l členka Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
RK SOPK ŽILINA
Ing. Ján MIŠURA, riaditeľ
l člen Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
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člen Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spolupčácu
člen Slovensko-bieloruskej medzivládnej komisie
l člen Slovensko-poľskej obchodnej komory
Ing. Katarzyna BIELIK
l členka Medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu Slovensko-Poľsko
l členka Slovensko-poľskej komory
l členka Euroregiónu Beskydy
l

Stretnutia podnikateľov na Slovensku a misie v zahraničí v roku 2011

l

Organizačná zložka
SOPK			

Misie					
na Slovensku				

Misie
v zahraničí

Úrad SOPK		
Veľká Británia a Severné Írsko / 22.3.	Portugalsko / 11. – 15. 4.
			Nemecko / 13.4.				Slovinsko / 30. 5.
			Taliansko / 8.9.				Malta / 5. – 7. 9.
			Ukrajina / 17. 6.				Čierna Hora / 17. – 18. 5.
								Čierna Hora / 12. – 13. 9.
								Indonézia / 8. – 13. 10.
								Katar, Abú Dabí, Dubaj / 11. – 18. 11.

RK Banská Bystrica	Maďarsko / 16. 11.			Maďarsko / 14. 4.
								Maďarsko / 15. 4.

RK Bratislava		Macedónsko / 29. 3. – 2. 4.		Juhorafrická republika / 8. – 13. 5.
								Rakúsko / 25. 5.

RK Košice		Turecko / 5. 12.				Ukrajina / 16. – 17. 2.
								Ukrajina / 30. – 31. 3.
								Ukrajina / 18. – 19. 5.
								Ukrajina / 9. – 10. 11.
								Poľsko / 15. 11.

RK Nitra
	USA / 25. 7.				Kuba / 4. – 11. 4.
			Chorvátsko / 14. 9.

RK Trenčín		Rakúsko / 3. 11.				SRN / 3. 3.
			
Bosna a Hercegovina / 13. – 14. 4.		SRN / 5. – 7. 4.
			Ukrajina / 19. 6.				ČR / 13. – 14. 4.
								Švédsko / 9. – 11. 11.
								Vietnam / 6. – 9. 4.
								RF / 6.– 9. 6.
								Ukrajina / 10. 11.
RK Trnava							Portugalsko / 11. – 15. 4.

RK Žilina		Pridnestrovie / 3. – 5. 3.			
			Srbsko / 23. 5.
			
Bielorusko / 28. 6. – 1. 7.
			Rakúsko / 12. 9.
			Srbsko / 19. – 21. 10..
			Srbsko / 23. – 23. 11.			
			Srbsko / 22. 11.
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Bielorusko / 8. – 10. 11.
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Účasť na výstavách v roku 2011			
Organizačná zložka SOPK

Termín		

Názov výstavy			

Miesto podujatia

RK Bratislava			
				
				

4. – 9. 4.		Medzinárodný veľtrh stavebníctva Chorvátsko, Záhreb
12. – 15. 9.	Subkontraktačná výstava
Fínsko, Tampere
29. 3. – 2. 4.	Coneco				
SR, Bratislava

RK Košice			
				

16. – 18. 11.	Horeca				
14. – 17. 7.	EXPO Spišské výstavné trhy

Poľsko
SR, Spišská Nová Ves

RK Trenčín			
				
				
				
				
				
				
				
				

15. – 17. 2.	STYL, KABO			
1. – 4. 3.		Z 2011				
12. – 16. 4.	IBF				
4. – 8. 4.		HANNOVER MESSE		
6. – 9. 4.		EXPO HANOI			
6. – 9. 6.		ELEKTRO Moskva		
21. – 23. 8.	STYL, KABO			
3. – 7. 10.	MSV				
30. 3. – 1. 4.	Učeň – Stredoškolák		

ČR, Brno
SRN, Lipsko
ČR, Brno
SRN, Hannover
Vietnam, Hanoi
RF, Moskva
ČR, Brno
ČR, Brno
SR, Trenčín

RK Trnava			

18. – 21. 8.	Agrokomplex Nitra		

SR, Nitra

RK Žilina			
				
				
				
				
				
				

11. – 14. 4.	Metalworking			
9. – 13. 5.	Sajam Tehnike			
14. – 17. 6.	ITM – Technický veľtrh		
25. – 27. 8.	INOCOOP			
5. – 8. 10.	TIB, INVENTIKA – Technický veľtrh
3. – 12.		Výstava slovenských firiem
25. – 27. 5.	Výstava poľských firiem		

Bielorusko, Minsk
Srbsko, Belehrad
Poľsko, Poznaň
Srbsko, Zrenjanin
Rumunsko, Bukurešť
Poľsko, Bielsko-Biala
SR, Žilina

Realizácia projektov

Diffusion and Appli-cation of Innovation in Materials
Science and Engineering

Úrad SOPK

RK SOPK TRENČÍN
OP CS SR/ČR /Interreg IV.A/ – Chambernett /
OPSRCS/2008/01/
Slovak Aid *) – Ukrajina v medzinár. obchode po
vstupe do WTO *) Partnerstvo RK Trenčín a RK Nitra
OP CS SR/ČR /Interreg IV.A/ – INNOBORDER
Leonardo da Vinci – Odovzdávanie skúsenosti
v plastikárskom priemysle – EDMOULD

BISS 2 – Enterprise Europe Network – Business
Support on Your Doorstep
l CNCB – Cluster and Network Cooperation
for Business Success in Central Europe
l

RK SOPK BANSKÁ BYSTRICA
l „Sme spolu, budeme spolu – musíme
spolupracovať“ – Program maďarsko-slovenskej
cezhraničnej spolupráce
l INNOINFO. Za slobodný pohyb kapitálu a služieb
l MASTERDEGREE. Majstrovská úroveň
RK SOPK BRATISLAVA
RegionFemme (SK-AT)
Centrope_tt (Central Europe)
Innovmat (SK-AT)
Macedonsko (SlovakAid)

RK SOPK TRNAVA
Centrope_tt v rámci OP Stredná Európa
Informace, inovace, vzdelávání = rozvoj podnikání
v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013
Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR
v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013
RK SOPK ŽILINA
Sieť podnikania bez hraníc INTERREG
Podnikáme bez hraníc INTERREG

RK SOPK KOŠICE
Empowering Business Ecosystems of Small Service
Enterprises to Face the Economic Crisis (eBEST)
Spolupráca pohraničných komôr
X. Slovensko-poľské hospodárske fórum so
zameraním na cestovný ruch a podnikanie pod
záštitou Veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku
J.E. Andrzeja Krawczyka - v rámci spolupráce a na
náklady Euroregiónu Tatry
RK SOPK NITRA
SLOVAK AID – Ukrajina v medzinárodnom obchode
po vstupe do WTO Lead partner: RK SOPK Trenčín
CROBONET – podpora spolupráce medzi
podnikateľmi zo SR a Maďarska
RK SOPK PREŠOV
LdV – Program celoživotného vzdelávania –
Stakeholder network in the field of vocational
training and guidance for the sustainable corporate
development of young businesses and SMEs / SMETraiNet
Cezhraničná. spolupráca PL–SR – EKOnet
LdV – Partnerstva PCV – European Best Practices on
Cross Border Internship and Labour Mobility / EBCIL
LdV – TOI PCV – “Improvement of Vocational
Education in field of Injection Moulding“ / EDMOULD
LdV – TOI PCV – „Transfer of innovative training tools
for entrepreneurial skills improvement“ / TITTESI
Central Europe – ACCESS – ACCelerating regional
competitivenESS and sector-based excellence through
innovation management tools and techniques
Central Europe – FLAME – Future Laboratory for the
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Územné členenie sopk k 31. 12. 2011
poľsko

česká republika

žilina
Ružomberok

Poprad

trenčín

Spišská Nová Ves
banská bystrica

trnava
bratislava

Prešov

ukrajina

košice

lučenec
nitra

rakúsko
maďarsko
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