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Aký bol rok 2019 doma i v zahraničí? Spoločnou charakteristikou je rast nestability, dopad
klimatických zmien a daň za bezbrehosť konzumnej spoločnosti. Na jednej strane žijeme lepšie,
avšak na dlh a na úkor budúcich generácií. Napriek neustálemu rastu životnej úrovne
a posunutiu hranice chudoby vo svete sa naďalej zvyšuje priepastný rozdiel medzi veľmi úzkou
vrstvou bohatých a veľmi širokou vrstvou priemerne alebo nízko príjmových vrstiev obyvateľstva
Zeme. Celosvetovo sa znižuje a postupne mizne stredná vrstva, ktorá sa prepadá dole.
To všetko vytvára spoločenské, sociálne a politické napätie smerujúce k destabilizácii súčasného
spoločensko-ekonomického systému.
Slovensko
Pripomenuli sme si 30 rokov od Nežnej revolúcie. Rýchlo sme si zvykli na to pozitívne, čo priniesla do
každodenného života občanov, ako aj do ekonomiky. Viac vnímame negatíva zabúdajúc na to, že
ony sú hlavne prejavom našich ľudských a osobných zlyhaní a menej dopadom systému ako takého.
Spoločnosť, v ktorej dominuje negativizmus, je spoločnosťou bez motivácií, spoločnosťou
utopenou v sebe samej, spoločnosťou, ktorá sa prestáva rozvíjať.
Slovensko za 30 rokov veľa dokázalo, má byť na čo hrdé. Zlyhania, ku ktorým došlo, treba riešiť
s jasnou hlavou a najmä perspektívou ďalšieho rozvoja spoločnosti.
Každý ďalší rast negativizmu, neznášanlivosti a nenávisti pôsobí spoločensky deštruktívne
a demotivačne. Áno, po 30 rokoch prichádza obdobie ďalšej zmeny, ktorá musí zadefinovať nové
ciele a priority, lebo vývoj, ktorý priniesol rok 1989, sa vo všetkých oblastiach naplnil. Aj keď je
oblasť, v ktorej sme zlyhali všetci, a to je oblasť medziľudských vzťahov a vzájomného rešpektu.
Je tu dôležitá zmena generačná, nástup novej politickej reprezentácie, ktorá je názorovo
a profilovo produktom zmien po roku 1989. Nesmieme pritom zabúdať na dialektiku vývoja
a jej pravidlá. Už Aristoteles povedal, že dialektika je umenie rozlišovať pravdu od lži a tým sa líši
dialektika od rétoriky, ktorá chce presviedčať bez toho, aby si robila starosti o pravdivosť,
či len zdanlivosť toho, o čom sa hovorí.
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Slovensko sa, samozrejme, vyvíja v kontexte Európskej únie a globálneho sveta, ktorý bol tiež
v roku 2019 charakteristický mnohými pozitívnymi, ale aj negatívnymi skutočnosťami. V Európskej
únii to boli voľby do Európskeho parlamentu a menovanie novej Európskej komisie, ale aj stále
nevyjasnená situácia ohľadne vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. Európska únia nevie nájsť
efektívny spôsob, ako správne reštartovať vlastnú ekonomiku a najmä zabezpečiť jej dynamiku.
Nie je dobré, ak sa ako hlavný nástroj používa zvyšovanie masy peňazí v obehu. Rotačky dokážu
bežať vysokým tempom, tlačiť nové bankovky, avšak bez ich reálneho krytia. Tento stimul oživenia
ekonomiky je veľmi krátkodobý, v skutočnosti len zvyšuje toxickú bublinu, ktorá má veľký potenciál
prerastania do veľmi reálnej krízy s fatálnymi sociálnymi dôsledkami.
Všetci sme obeťami rozpadu multilaterálneho obchodného systému – Svetová obchodná
organizácia WTO sa stala veľkou nefunkčnou štruktúrou za súčasného prebiehania obchodných
vojen a sankcií s dopadom na všetky kontinenty – USA verzus Čína, Rusko, Európska únia, Irán,
Turecko, Brazília, Argentína, Venezuela...
Toto všetko sú faktory, ktorým budeme určite čeliť aj v roku 2020, ktorý bude seriózne poznamenaný
americkými prezidentskými voľbami a spomalením tempa rastu svetovej ekonomiky a poklesom
medzinárodného obchodu. Domácu politiku, samozrejme, najviac ovplyvnia februárové
parlamentné voľby.
Náš komorový rok prebehol v štandardnom režime. Slovenská obchodná a priemyselná komora
naplnila ciele stanovené plánom činnosti a prekročila hospodársky výsledok. Pozitívnou
skutočnosťou je, že aj keď s určitými výkyvmi, regionálna štruktúra SOPK sa stala jednou z hybných
síl rozvoja regiónov z hľadiska ich vnútornej infraštruktúry, medziregionálnej spolupráce,
ako aj odborného vzdelávania. SOPK pravidelne prijíma relevantné stanoviská k vývoju ekonomiky
a je skutočným reprezentantom záujmov podnikateľov doma i v zahraničí. Osobitnú zmienku si
zasluhuje tradične Rozhodcovský súd SOPK, ktorý je najdôveryhodnejším rozhodcovským súdom
na území Slovenskej republiky.
V roku 2020 bude Slovenská obchodná a priemyselná komora ďalej pokračovať vo svojej
štandardnej činnosti s cieľom udržať si líderskú pozíciu. Budeme sa aj v roku 2020 držať starej
pravdy: „Pretože vedieť, čo je správne, a nerobiť to, je najväčšia zbabelosť“ (Konfucius).
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I. VýVoJ EKonoMIKY
a sTaV poDnIKaTEĽsKÉHo
prosTrEDIa V roKU 2019
VÝVOJ EKONOMIKY
V ROKU 2019

nedostatočná flexibilita pracovno-právnych vzťahov
a kvalita verejných inštitúcií.
na začiatku druhého polroka 2019 sa postupne
prestala na verejnosti objavovať dovtedy hojne
používaná fráza – naša ekonomika beží dobre,
môžeme si dovoliť vynakladať viac prostriedkov
zo štátneho rozpočtu. pôvodné predpovede
v rámci európskej únie relatívne vysokého rastu
hdp slovenskej ekonomiky boli korigované smerom
k nižším hodnotám. aj keď medzi hlavné príčiny
bezprostredne patrí zrejme pokles výkonnosti
nášho hlavného obchodného partnera, nemeckej
ekonomiky, zvýraznili sa dlhodobo neriešené
problémy prostredia, v ktorom sa na slovensku
podniká. v takomto prostredí sa stráca napríklad
aj snaha ministerstva hospodárstva sr prejavujúca
sa prípravou balíčkov opatrení na zlepšenie
podmienok na podnikanie. významnejší dopad
z pohľadu podnikateľov má reálny stav, keď
podľa slovak business agency ešte v priebehu
neukončeného roku 2019 prijala vládna
administratíva 116 materiálov majúcich vplyv
na podnikateľov, v dôsledku ktorých vzrástli ich
náklady o viac ako 140 miliónov eur.

každoročný ekonomický prieskum slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory konaný počas
tohto desaťročia odrážal názory jej členov na
podnikanie v období po prekonaní následkov
globálnej hospodárskej krízy. vo výsledkoch
prieskumu bolo vidieť, že v časti otázok týkajúcich
sa ich vlastných ekonomických výsledkov členovia
komory trvalo prejavovali mierny optimizmus, a to
nielen tesne pred koncom hodnoteného obdobia,
ale aj pri očakávaniach pre nasledujúci rok. naproti
tomu ich hodnotenie samotného podnikateľského
prostredia, v ktorom pôsobia, a hospodárskej
politiky vlády bolo výrazne negatívnejšie. výpočet
rizík – podľa prieskumu – najviac negatívne
ovplyvňujúcich podnikanie na slovensku zrejme
poskytuje aspoň čiastočne vysvetlenie odlišného
pohľadu na vlastné podnikanie a podmienky na
ich činnosť. vyhodnotené riziká pre podnikanie
zostávajú totiž podľa názorov respondentov
dlhodobo tie isté, čo sa prejavuje aj v tom, že
zmeny v ich poradí počas posledných rokov sú len
minimálne. zjednodušene povedané, účastníci
prieskumu v tých oblastiach, ktoré najnegatívnejšie
ovplyvňujú ich podnikanie, už mnohé roky nevidia
zásadné zlepšenie.

podľa predbežných prognóz národnej banky
slovenska a aj ministerstva financií sr budú
makroekonomické výsledky slovenskej ekonomiky
v roku 2019 a zrejme aj v roku 2020 na nižšej úrovni
ako v roku 2018, aj keď nad priemerom európskej
únie. podľa publikovaných údajov sa nepodarí
dodržať pôvodný zámer udržať rozpočet verejných
financií v roku 2019 ako vyrovnaný. Je zrejmé, že
členovia slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory pri svojich odpovediach na otázky
v prieskume konanom v roku 2019 zohľadnili tieto
skutočnosti a korigovali svoje pozitívne očakávania
pre rok 2019 a je pre nich zrejmé aj to, že ani rok
2020 nebude ľahký.

Tento nie veľmi pozitívny pohľad na podnikanie
na slovensku „zvnútra“, bohužiaľ, potvrdzujú
aj viaceré názory „zvonka“, a to po zverejnení
viacerých rebríčkov porovnávajúcich
konkurencieschopnosť jednotlivých krajín.
pri jednom z najuznávanejších hodnotení,
svetového ekonomického fóra, si slovensko
medziročne zhoršilo svoje postavenie, kleslo
o ďalšiu priečku a v rámci krajín v4 za nami zostalo
len maďarsko. najhoršie bola hodnotená nízka
inovačná kapacita, v rámci pracovného trhu
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sTaV poDnIKaTEĽsKÉHo
prosTrEDIa

Tieto výsledky boli porovnané s údajmi z predošlého
prieskumu s cieľom odhadnúť trendy v podnikaní
členov sopk.
2. hodnotenie samotnej kvality podnikateľského
prostredia v roku 2019 a predpoklad jeho vývoja
v roku 2020 z pohľadu respondentov

slovenská obchodná a priemyselná komora svoj
ekonomický prieskum uskutočňuje už od roku 1998.
každoročne je základným cieľom získať informácie
o predstavách jej členov o výsledkoch ich
hospodárenia v roku konania prieskumu a o ich
vlastných očakávaniach pre rok nasledujúci. zároveň
je každý rok cieľom získať názor respondentov
na podmienky na ich podnikanie, ich názor na to,
aké podmienky vláda pre ich uplatnenie vytvára.
na základe vytvorenia viac ako dvadsaťročného
časového radu je prednosťou prieskumu,
že umožňuje hodnotiť názory členov sopk
v dlhodobom porovnaní. Štruktúra účastníkov
je dostatočne reprezentatívna aj z toho dôvodu,
že na prieskume spolupracujú všetky regionálne
komory sopk, a tým sú vytvorené dobré podmienky
na teritoriálnu reprezentatívnosť. v prieskume
sa dlhodobo darí udržať dostatočne rôznorodú
štruktúru účastníkov z hľadiska veľkosti, zamerania
a vlastníckej štruktúry podnikateľských subjektov.

Táto časť obsahovala aj hodnotenie hospodárskej
politiky vlády sr členmi sopk v roku 2019, názor na jej
komunikáciu s inštitúciami podnikateľského sektora,
hodnotenie vplyvu miestnej a krajskej samosprávy
na podnikateľské prostredie a hodnotenie opatrení
vlády z pohľadu zlepšenia podmienok na podnikanie
a tiež prijatia opatrení zhoršujúcich túto činnosť. sem
boli zaradené aj otázky hodnotiace pohľad účastníkov
prieskumu na najväčšie riziká pre podnikateľskú
činnosť.
3. európska únia a podnikanie na slovensku
Účelom otázok v tejto skupine bolo získať názory
členov sopk na využívanie zdrojov európskej
únie, názory na členstvo v Únii a mechanizmus
rozhodovania v európskej únii.
4. problematika pracovnej sily

zásadne rešpektovaným princípom je zachovanie
kontinuity otázok, čo umožňuje vytvoriť podmienky
na získanie medziročne porovnateľných údajov.
z tohto dôvodu sa dlhodobo nezmenila štruktúra
otázok a nové aktuálne otázky sa zaraďovali len
do dodatkov.

prieskum sa uskutočnil, rovnako ako v minulých
rokoch, v mesiacoch október a november 2019
a obsahoval celkom 31 otázok. dotazník bolo možné
vyplniť v tlačenej podobe a odovzdať ho osobne
na sekretariáte predsedu sopk, v sídle regionálnej
komory sopk, prípadne zaslať poštou. Takisto ho bolo
možné vyplniť aj v elektronickej forme na web stránke
sopk. prvýkrát v prieskume prevážilo vyplnenie
dotazníka elektronickou formou, tento spôsob využilo
135 členov (72 %). Tlačený formulár využilo
52 respondentov (28 %).

do dodatkov boli zaradené témy vyplývajúce zo
vstupu do európskej únie a aktuálne sa prejavujúceho
nedostatku pracovnej sily. v prieskume v roku 2018
tak počet otázok dosiahol celkom vrátane dodatkov
až 42 plus 4 identifikačné otázky. s cieľom zníženia
počtu otázok vyžadovanom členmi komory
bola zvážená aktuálnosť niektorých otázok
a došlo tiež k spresneniu niektorých formulácií
v dotazníku. výsledkom bol dotazník po prvý raz
použitý v prieskume v roku 2019, ktorý obsahoval
len 31 otázok, pričom bola zabezpečená možnosť
zostavovania časových radov využívaných
v samotnom hodnotení. okruhy otázok boli
v roku 2019 stanovené tak, že dva nové okruhy boli
vytvorené z dodatkov zaradených do minuloročných
prieskumov:

na prieskume sa v roku 2019 zúčastnilo 187
spoločností, z toho 74 (40 %) výrobných (priemysel,
stavebníctvo a pôdohospodárstvo) a 113 (60 %)
spoločností podnikajúcich v doprave, obchode
a službách. na otázky ohľadne vlastných
ekonomických výsledkov odpovedali takmer všetci
účastníci prieskumu, jedine v prípade otázky
o trende príjmov z vývozu participovalo o desať
účastníkov menej, zrejme preto, že nie sú vývozcovia.
výrazne menší počet odpovedí bol na otázku
č. 0.20 o opatreniach vlády, ktoré by mohli zlepšiť
podnikateľské prostredie na slovensku. Táto bude
vyžadovať spresnenie formulácie v nasledujúcom
ročníku prieskumu.

1. predpokladané základné ekonomické ukazovatele
hospodárenia spoločností participujúcich na
prieskume v roku 2019 a ich očakávané výsledky
v roku 2020 z pohľadu respondentov
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najvyšší počet účastníkov prieskumu bol netradične
z banskobystrického kraja – 17,7 %, nasledovaný
Žilinským krajom – 16,0 % a košickým krajom – 12,8 %.
Ďalšie v poradí boli Trnavský kraj – 12,3 %, bratislavský
kraj – 11,8 %, Trenčiansky kraj – 10,2 %, prešovský
a nitriansky kraj, každý s 9,6 % účastníkov.

v prípade nižšieho počtu odpovedí sa primerane tomu
upravila základňa pre výpočet percentuálneho podielu
konkrétnej odpovede.
najväčší podiel tvorili účastníci zo stredne
veľkých spoločností, v roku 2019 sa na prieskume
zúčastnilo 73, t. j. 39,0 % malých spoločností (do 50
zamestnancov), 80, t. j. 42,8 % stredných (51 – 500
zamestnancov) a 34 spoločností, t. j. 18,2 % veľkých
(nad 500 zamestnancov). rozdelenie účastníkov
prieskumu podľa veľkosti spoločnosti sa len mierne
odlišovalo od rozdelenia v predchádzajúcom roku.

očaKáVanÉ
HospoDársKE VýsLEDKY
poDnIKoV V roKU
2018 a 2019

rozdelenie spoločností participujúcich na prieskume
z hľadiska ich vlastníctva zostáva v posledných
rokoch stabilné, v roku 2019 sa na ňom zúčastnilo
133 respondentov s domácim vlastníctvom (71,12 %),
so zahraničným podielom nižším ako 50 % ich bolo
8 (4,28 %) a so zahraničným podielom 46 (24,60 %).
v medziročnom porovnaní mierne vzrástol podiel
subjektov v držaní domácich vlastníkov.

pohľad podnikateľov – respondentov – na aktuálnu
ekonomickú situáciu, ako aj na výkonnosť vlastných
firiem podľa hodnotenia vybraných ekonomických
ukazovateľov a očakávaných hospodárskych výsledkov
v roku 2019 a 2020 je uvedený v prehľade nižšie.

k väčším medziročným zmenám došlo pri hodnotení
účasti členov jednotlivých regionálnych komôr sopk.

pri porovnaní očakávaní respondentov týkajúcich sa
vlastných ekonomických výsledkov za rok 2019

Tabuľka č. 1

vývoJ výkonnosTi Firiem v rokU 2019
Ukazovateľ

Rast

Stagnácia

Pokles (%)

obrat – tržby

44

31

25

príjmy z predaja na domácom trhu

36

41

23

hospodársky výsledok po zdanení

35

28

37

príjmy z vývozu

32

50

18

počet pracovníkov

19

51

30

priemerná nominálna mzda

80

18

2

Úroveň investícií

36

44

20

Tabuľka č. 2

očakávaný vývoJ vybraných UkazovaTeĽov v rokU 2020
Ukazovateľ

Rast

Stagnácia

obrat – tržby

40

33

27

príjmy z predaja na domácom trhu

33

37

30

hospodársky výsledok po zdanení

32

33

35

príjmy z vývozu

25

55

20

počet pracovníkov

19

47

34

priemerná nominálna mzda

69

30

1

Úroveň investícií

33

45

22
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HoDnoTEnIE
HospoDársKEJ poLITIKY
VLáDY sr

s výsledkami prieskumu konaného v roku 2018
je možné konštatovať, že pohľad respondentov
na vlastné výsledky v roku 2019 sa oproti
predchádzajúcemu roku výrazne posunul
k pesimistickejšiemu videniu, keďže rast
predpokladajú v najvyššom percente odpovedí
len u obratu a u priemernej mzdy. pritom počet
respondentov predpokladajúcich rast obratu voči
roku 2018 výrazne klesol až o 11 %.

hospodársku politiku vlády sr hodnotilo v roku 2019
pozitívne 3,24 % respondentov (mierne zhoršenie
posudzovania voči roku 2018, keď predstavovalo
3,43 %), neutrálne 30,27 % (35,78 % v roku 2018)
a záporne 56,76 % (49,51 % v roku 2018) a nevedelo
posúdiť 9,73 % (11,28 % v roku 2018).

v medziročnom porovnaní došlo u všetkých
vlastných ekonomických ukazovateľov k výraznému
poklesu preferencií rastu (od -2 % až po -17 %), až na
ukazovateľ „predaj v sr“, ktorý zostal na tej istej úrovni.
naopak, pokles preferuje vyšší počet respondentov
u všetkých ukazovateľov, medziročne negatívne
očakávanie vzrástlo od +1 % až po +12 %.

Je zrejmé, že sa pohľad účastníkov prieskumu na
hospodársku politiku vlády v roku 2019 mierne zhoršil.
výsledky prieskumu za rok 2019 potvrdzujú dlhodobý
trend veľmi nízkeho podielu odpovedí hodnotiacich
politiku vlády pozitívne, čo potvrdzuje skutočnosť,
že od roku 2012 sa podiel príslušných odpovedí
pohyboval medzi 1 % až 7 %. naproti tomu podiel
negatívnych odpovedí presiahol od roku 2017 vždy
50 %, pričom podiel neutrálnych hodnotení sa
pohyboval v posledných troch rokoch na hodnote
nižšej ako 40 %.

HoDnoTEnIE
poDnIKaTEĽsKÉHo
prosTrEDIa
názory na úroveň podnikateľského prostredia sú
naďalej pomerne negatívne. celkové podnikateľské
prostredie a jeho vplyv na rozvoj podnikania v roku
2019 považovalo len 6 % respondentov za priaznivé
(v roku 2018 to bolo 7,03 % respondentov), 54 %
respondentov uviedlo (v roku 2018 ich bolo 59,30 %),
že zostalo na úrovni predchádzajúceho roka, a 40 %
respondentov považovalo podnikateľské prostredie
a jeho vplyv na rozvoj podnikania za nepriaznivé
(33,67 % v roku 2018).

komunikáciu vlády sr s inštitúciami podnikateľského
sektora považuje 9,19 % respondentov za pozitívnu
(v roku 2018 ich bolo 5,88 %), 26,49 % za neutrálnu,
44,86 % za negatívnu (44,61 % v roku 2018) a 19,46 %
nevedelo uvedenú otázku posúdiť.

Je tak možné konštatovať, že v roku 2019 došlo
v porovnaní s rokom 2018 k miernemu zhoršeniu
vnímania prostredia na podnikanie. pritom podiel
odpovedí hodnotiacich podmienky na podnikanie ako
stagnujúce prvýkrát klesol pod 50 % od roku 2014.

HoDnoTEnIE VpLYVU
MIEsTnEJ saMospráVY
a KraJsKýCH saMospráV
na poDnIKaTEĽsKÉ
prosTrEDIE

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

v roku 2020 očakáva priaznivejšie prostredie
na podnikanie 8 % respondentov, nepriaznivejšie
predpokladá 44 %. v roku 2018 to bolo 6 % a 28 %.

o túto otázku bol inovovaný ekonomický prieskum
sopk prvýkrát. vplyv samospráv považovalo 7,14 %
respondentov za pozitívny, 58,79 % za neutrálny,
18,68 % za negatívny a 15,39 % to nevedelo posúdiť.

pohľady respondentov na rok 2020 sa tak voči
výsledkom v roku 2018 polarizujú, na jednej
strane respondenti očakávajú mierne priaznivejšie
prostredie v roku 2020, na strane druhej výrazne väčší
počet očakáva nepriaznivejšie podmienky, a to na
úkor podielu odpovedí očakávajúcich nezmenený
stav.

pri porovnaní podielu odpovedí s hodnotením
vládnej hospodárskej politiky je zrejmý viac
ako dvojnásobok pozitívnych hodnotení, silne
prevažujúce neutrálne hodnotenia a násobne nižší
podiel negatívnych hodnotení.
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• vrátiť sa k zdaňovaniu rovnou daňou

HoDnoTEnIE opaTrEnÍ
VLáDY V roKU 2019

• povýšiť princíp spravodlivosti ako hlavný,

nefinancovať z daní rôzne stimuly tým,
ktorí sú často priamymi konkurentmi tých,
čo plne platia dane

respondenti mali uviesť jedno konkrétne opatrenie
v šiestich vopred definovaných okruhoch, ktoré
mohli prispieť k zlepšeniu a k zhoršeniu
podnikateľského prostredia v roku 2019. zároveň
mali možnosť rozšíriť šesť definovaných okruhov
ešte o ďalšie okruhy a v rámci nich uviesť konkrétne
opatrenia.

• podporiť daňové stimuly za výskum
• zvyšovať výšku nezdaniteľného príjmu vo väzbe

na nárast priemernej mzdy
• zjednodušiť daňovú administratívu
n Opatrenia na zvýšenie ponuky pracovnej sily (52):

Ďalej sú uvedené vopred definované okruhy, počet
označení jednotlivých okruhov a najfrekventovanejšie
navrhované opatrenia v jednotlivých okruhoch.

• aktívnejšie podporovať duálne vzdelávanie
• začať skutočnú reformu školského systému
• počty absolventov prispôsobiť potrebám praxe

Hodnotenie opatrení vlády SR v roku 2019, ktoré
mohli prispieť k zlepšeniu podnikateľského
prostredia:

• uvoľniť pravidlá pre zamestnávanie špičkových

pracovníkov z cudziny
• liberalizovať zamestnávanie zo zahraničia

n Zákonník práce (65):

• nezdaňovať príspevok na verejnú dopravu v prípade

• zvyšovať minimálnu mzdu iba pri zvýšení

• nie je treba robiť nič

dochádzania na pracovisko
produktivity práce
• zaviesť stabilný systém výpočtu minimálnej mzdy
• diferencovať minimálnu mzdu podľa odvetví

n Zníženie cien energií a surovín (60):

• odstrihnúť väzbu medzi minimálnou mzdou a dnes

• znížiť ceny, poplatky, tarify, čo povedie k zvýšeniu

nadväzujúcimi príplatkami

konkurencieschopnosti

• zvýšiť flexibilitu zamestnávania, pracovných zmlúv

• znížiť podiel fixných platieb za dodávky elektrickej

• znížiť príliš vysokú ochranu zamestnancov

energie

v porovnaní so zamestnávateľmi

• odstrániť emisné náklady

• minimalizovať frekvenciu zmien v pracovnom

• ceny elektrickej energie riešiť systémovo,

práve

nielen pre vybrané firmy

n Podpora investícií a inovácií pre domáce
i zahraničné subjekty (71):

n Uľahčenie administratívnej náročnosti
podnikania (60):

• výrazne znížiť administratívnu náročnosť pri podaní

• stabilizovať legislatívu, nemeniť zákonné úpravy

žiadosti o podporu

viackrát ročne

• skrátiť dobu na vybavovanie žiadostí a zlacniť celý

• razantnejšie postupovať pri elektronizácii štátnej

proces

správy

• zvýšiť transparentnosť poskytovania grantov

• odstrániť povinnosť predkladať údaje, ktoré

administratíva má k dispozícii

• podporovať hlavne domáce spoločnosti

• osobitne zjednodušiť administratívu v oblasti

• nepriamo pomôcť rýchlejším budovaním

získavania zdrojov európskej únie

infraštruktúry

• umožniť podnikateľským subjektom

komunikovať prostredníctvom elektronických
schránok

n Zníženie daňového a odvodového zaťaženia (96):

• znížiť dane a odvody ako prostriedok na zvýšenie

• zjednodušiť administratívu systému

konkurencieschopnosti u všetkých podnikateľov
bez ohľadu na ich veľkosť a sektor činnosti

sociálneho a zdravotného poistenia
pre podnikateľov
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n Iné (26):

n Zníženie daňového a odvodového zaťaženia (40):

• chrániť domácich výrobcov pred lacnými

• daňové zaťaženie nebolo znížené na úroveň krajín v4

(dumpingovými) dovozmi

• zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia

vo väzbe na nárast minimálnej mzdy bez zvýšenia
výšky nezdaniteľnej časti mzdy

• zo strany štátnej administratívy brať väčší

ohľad na potreby podnikateľov a vyžadovať
od nej ústretovosť, zvyšovať tlak na odstránenie
korupcie

• príliš veľa položiek neuznaných ako daňový náklad
• ignorovanie postavenia podnikov s kolísavými

• zrušiť protimonopolný úrad

obratmi Finančným úradom a nútenie ich
k nerealizovateľným platbám

• nedovoliť neodborné zásahy politikov

do ekonomického systému

• zavedenie mimoriadnych odvodov pre obchodné reťazce
• nesplnenie sľubov o znížení dph

opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu
podnikateľského prostredia v jednotlivých okruhoch,
boli často pertraktované na verejnosti a aj v prieskume
je z odpovedí pozorovateľná frustrácia z dlhodobého
neriešenia problémov a zavádzania opatrení
poškodzujúcich podnikateľské prostredie bez toho,
že by bol rešpektovaný názor tých, čo v tomto
prostredí pôsobia.

• zavedenie osobitného odvodu z podnikania

v regulovaných odvetviach, dane z poistenia,
osobitného odvodu bánk
n Opatrenia na zvýšenie ponuky pracovnej sily (31):

• nedostatočné zjednodušenie existujúceho

komplikovaného a byrokratického prístupu pri
získavaní pracovných povolení

Hodnotenie opatrení vlády SR v roku 2019,
ktoré zhoršili podnikateľské prostredie:

• nedostatočné opatrenia na zlepšenie vzdelávacieho

systému vo všetkých oblastiach
n Zákonník práce (106):

• nedostatočné opatrenia na zvýšenie mobility

pracovnej sily

• príliš razantné zvýšenie minimálnej mzdy (výrazne

• neriešenie problémov v takom smere, aby sa oplatilo

najčastejšie uvádzané)

viac pracovať, ako poberať dávky

• rast príplatkov viazaných na minimálnu mzdu

• zvýšenie príplatkov za prácu v noci a cez víkendy

• celkovo zvyšovanie ceny práce
• nepredvídateľnosť zmien a tým často nemožnosť

n Zníženie cien energií a surovín (33):

pripraviť sa v rámci vlastného hospodárenia
• zavedenie mzdových opatrení pri vysielaní

• vysoké ceny emisných povoleniek

pracovníkov do zahraničia

• nerealizovanie zníženia cien energií, dnes má

• zavedenie rekreačných poukazov

slovenská republika najvyššie ceny energií v regióne

• zavedenie povinnosti uvádzať mzdové náležitosti

• prejavenie sa ceny za „zelenú energiu“ v konečnej

v inzercii

cene pre priemysel

• ponechať bez zmien
n Uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania
(34):

n Podpora investícií a inovácií pre domáce

i zahraničné subjekty (39):

• nedostatočný pokrok v oblasti elektronizácie štátnej

správy

• pretrvávanie nadmernej byrokracie pri získavaní

zdrojov európskej únie

• ponechanie v platnosti, prípadne zavedenie nových

úprav zaťažujúcich podnikanie a vyžadujúcich
predkladanie napr. hlásení

• kritériá na čerpanie grantov sú „cielené“ na vybrané

subjekty
• zvýhodňovanie zahraničných podnikateľských

• nepripravené a nespoľahlivé fungovanie e-kasy

subjektov pred domácimi

• povinnosti vyplývajúce z Gdpr

• administratívna náročnosť v celej šírke komunikácie

• nestabilita legislatívy

so štátom

• komplikovaný daňový a odvodový systém
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rIZIKá prE
poDnIKaTEĽsKÚ
čInnosŤ

n Iné (15):

• zavedenie neštandardných nákladov na pracovnú
silu, ako sú napr. rekreačné poukazy
• implementácia smerníc Európskej únie v oblasti
životného prostredia vyžadujúcich ďalšie investície,
príp. poplatky

v uvedenom prieskume identifikovali účastníci ankety
konkrétne riziká (prekážky) pre podnikateľskú činnosť,
keď ich označili stupňom dôležitosti: vysoký / mierny /
nemá vplyv.

• nejednoznačnosť legislatívnych požiadaviek
• právna neistota

v nasledujúcich tabuľkách je uvedené poradie
najväčších rizík v prieskume 2019 – 2020, ktoré
dosiahli viac ako 50 % stupňa dôležitosti rozhodujúci
a vysoký, a poradie menej významných rizík s prevahou
hodnotenia mierny a nemá vplyv.

za najviac zaťažujúce opatrenia sa v roku 2019
považovali kroky, ktoré podľa podnikateľského
sektora viedli k zvýšeniu ceny práce,
k zvyšovaniu daňového a odvodového
zaťaženia, a nedostatočný pokrok pri znižovaní
administratívneho zaťaženia.
Tabuľka č. 3

naJväčŠie riziká podnikania so sTUpňom dôleŽiTosTi vysoký
Rok 2019
Poradie

Rok 2019

Roky / Poradie

Počet odpovedí

2018

2017

2016

1. vysoká daňová a odvodová zaťaženosť

138

1.

1.

1.

2. nízka vymáhateľnosť práva

119

4.

3.

2.

3. nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

114

2.

2.

4.

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

103

6.

6.

8.

5. pokles zahraničného dopytu v dôsledku krízy

95

5.

4.

5.

6. klientelizmus a korupcia pri verejnom obstarávaní

87

3.

5.

3.

7. pokles domáceho dopytu

87

7.

8.

6.

8. Tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov

38

8.

7.

7.

Tabuľka č. 4

meneJ významnÉ riziká podnikania s prevahoU sTUpňa dôleŽiTosTi
mierny a nemá vplyv
Rok 2019
Poradie

Rok 2019

Roky / Poradie

Počet odpovedí

2017

2016

2015

9. legislatívne požiadavky zo strany eÚ

65

10.

10.

11.

10. nedostatočná ochrana domáceho trhu v sr

64

9.

9.

10.

11. nepružný byrokratický postup európskych inštitúcií

59

11.

11.

9.

12. politika odborov

44

12.

12.

14.

13. vysoké úrokové miery

35

14.

13.

12.

14. činnosť inštitúcií zastrešujúcich podnikateľov

24

16.

15.

16.

15. kurzová pozícia eura k doláru a iným menám

19

13.

16.

13.

16. sociálne nepokoje

16

15.

14.

15.
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(o 10 % vyšší podiel ako v roku 2018). Uvedený podiel
kladných odpovedí z dlhodobého pohľadu signalizuje
mierne rastúcu dôveru k celému procesu v roku 2019.

aj prieskum v roku 2019 potvrdil, že ako najväčšie
riziko pre podnikanie je vnímaná „vysoká daňová
a odvodová zaťaženosť“. ako druhé najdôležitejšie
riziko respondenti hodnotili „nízku vymáhateľnosť
práva“ a na tretej pozícii sa umiestnil „nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily“.

v roku 2019 vstup slovenska do európskej únie ako
jednoznačne správny hodnotilo 53 % účastníkov
prieskumu, súhlasilo s ním 39 % účastníkov, čo spolu
tvorí 92 % a poukazuje na všeobecne silný súhlas
so vstupom. súhlas so vstupom dosiahol najvyššiu
úroveň v posledných dvoch rokoch.

v porovnaní s prieskumom v roku 2018 nedošlo
k zmene pri hodnotení najväčšieho rizika,
„nedostatočná vymáhateľnosť práva“ sa „vrátila“ na
druhú zo štvrtej pozície a „nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily“ sa posunul z druhej pozície na tretiu.

na otázku o potenciálnom presune viac právomocí
do pôsobnosti európskej únie v oblastiach majúcich
dopad na podnikateľské aktivity mohli účastníci
prieskumu odpovedať jedným z piatich spôsobov:
rozhodne áno / áno / súčasný stav vyhovuje / nie /
rozhodne nie. rozhodne áno s presunom právomocí
súhlasilo 6,67 % respondentov, možnosť „áno“ využilo
17,78 %. pomocou oboch nesúhlasných možností
odpovede vyjadrilo svoj názor 53,33 % účastníkov.

ako riziko s najnižším vplyvom na podnikateľskú
činnosť boli vyhodnotené „sociálne nepokoje“, ktoré
takto označili 78 respondenti. zároveň toto riziko
hodnotili 16 účastníci prieskumu ako vysoké.
v časovom horizonte 11 rokov je považované za
najväčšie riziko „vysoké daňové a odvodové zaťaženie“,
ktoré je vyhodnotené ako najväčšie každoročne
od roku 2012. dlhodobo za druhé najväčšie riziko
podnikania je považovaná „nízka vymáhateľnosť
práva“. Je zaujímavé, že riziko „klientelizmus a korupcia
pri verejnom obstarávaní“ kleslo z tretieho miesta
„naspäť“ na nižšie umiestnenie, tak ako to bolo v roku
2017.

v odpovediach na otázku „považujete v súčasnosti
uplatňovaný mechanizmus rozhodovania v rámci
európskej únie z pohľadu záujmov malej krajiny, ako
je slovensko, za vyhovujúci?“ je vidieť posun názorov
členov sopk k negatívnemu stanovisku, keďže 47,83 %
nepovažuje súčasný stav za vyhovujúci. pritom
v roku 2018 podiel týchto názorov bol nižší cca o 10 %.
adekvátne klesol podiel respondentov považujúcich
súčasný mechanizmus za vyhovujúci cca o 10 %
na 18,48 %.

z pohľadu na hodnotenie posledných piatich rokov
nedochádza k zmene poradia u prvých dvoch rizík,
avšak počas tohto obdobia je ako tretie najväčšie riziko
hodnotený „nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily“.

Účastníci prieskumu si mohli v prípade novo zaradenej
otázky „považujete za správne presadzovanie
environmentálnej tematiky v hospodárskej politike
európskej únie do záväznej legislatívy európskej únie?“
zvoliť jednu z troch možností: áno / nie / neviem sa
vyjadriť. súhlas s presadzovaním týchto názorov získal
výrazne vyšší podiel odpovedí – 48,35 %, nesúhlasilo
29,67 % respondentov.

EUrÓpsKa ÚnIa
a poDnIKanIE
na sLoVEnsKU
obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj
v aktuálnom prieskume v roku 2019 bol monitorovaný
záujem podnikateľskej sféry o využívanie finančných
zdrojov európskej únie.

proBLEMaTIKa
praCoVnEJ sILY

v roku 2019 záujem o využívanie eurofondov prejavil
o 7 % vyšší podiel respondentov ako v roku 2018, t. j.
46 %. záujem o zdroje európskej únie v roku 2019 bol
najvyšší od roku 2015.

kvalita a dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
je jednou zo základných podmienok vysokej
konkurencieschopnosti každej krajiny. aj keď na
neriešenie nedostatkov v tejto oblasti členovia
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
upozorňovali už dlhšie, k vyhroteniu situácie došlo

zároveň 28 % respondentov uviedlo, že celý proces
využívania eurofondov považuje za transparentný
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v posledných dvoch rokoch z viacerých príčin,
ale hlavne v dôsledku solídneho ekonomického rastu
a tým aj výrazného zníženia nezamestnanosti. z tohto
dôvodu boli v roku 2018 do prieskumu dodatočne
zaradené otázky, ktoré umožnia vedeniu slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory presnejšie
reagovať na dianie v tejto oblasti. Treba uviesť, že
pri nastavení otázok vzhľadom na minimálny priestor
sa upustilo od ďalších faktorov ovplyvňujúcich
kvalitu a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily,
ako je napríklad úroveň vzdelávacieho procesu,
demografické predpoklady, atď., a koncentrovali sme
sa len na problematiku zamestnávania zahraničnej
pracovnej sily, kde je situácia najmä v porovnaní
s našimi susedmi obzvlášť zlá.

do pracovného procesu?“ mali mapovať názor členov
sopk na to, či je táto skupina dostatočne ekonomicky
motivovaná k zapojeniu sa do práce.

pôvodný počet šesť otázok týkajúcich sa pracovnej
sily bol v roku 2019 zredukovaný na tri. zároveň boli
tieto otázky zaradené do samotného dotazníka ako
jeho integrálna súčasť.

PRÍSPEVOK SOPK
K ZLEPŠENIU
PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA

veľká väčšina členov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory, 71,2 %, zdieľa názor,
že je potrebné zmeniť dnešný stav, opačný názor
má len 3,8 %. nevedelo sa vyjadriť 25 %.
výsledok prieskumu v prípade tejto otázky nebol
výrazne odlišný od výsledkov prieskumu v roku 2018.

otázka, aké skúsenosti majú účastníci prieskumu so
zamestnávaním zahraničnej pracovnej sily, ponúkla
respondentom možnosť výberu z troch odpovedí:
pozitívne / negatívne / neviem sa vyjadriť.
pri porovnaní odpovedí z prieskumov v roku 2018
a 2019 je vidieť, že v tomto období sa ich hodnotenie
prakticky nezmenilo, pozitívne hodnotenie (16,3 %)
dvojnásobne prevažovalo nad negatívnym (7,6 %).

zhromaždenie delegátov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory sa na svojom zasadnutí
25. apríla 2019 zaoberalo hodnotením súčasného
stavu a smerom vývoja domácej ekonomiky,
hodnotením jej výsledkov za posledné obdobie
z pohľadu členskej základne, osobitne hodnotilo
kvalitu podnikateľského prostredia a tým aj
podmienky na činnosť podnikateľskej sféry
a diskutovalo o úlohách sopk v tomto prostredí.

získanie zahraničnej kvalifikovanej pracovnej sily
v dnešných podmienkach – z hľadiska
administratívnej náročnosti – považuje 34,78 %
respondentov za neprimerane zložité a len
7,61 % za akceptovateľné. nevedelo sa vyjadriť
57,61 %. v medziročnom porovnaní je vidieť,
že podiel odpovedí, ktoré považujú proces za
akceptovateľný, sa nezmenil a zostal na nízkej
úrovni 8 %, za neprimerane zložitý ho v roku 2019
považovalo o 15 % menej respondentov ako v roku
2018.

hrubý domáci produkt slovenska rástol aj v roku
2018 rýchlejšie ako priemer európskej únie. miera
vykazovanej nezamestnanosti dosiahla najnižšiu
hodnotu od roku 1993. v roku 2019 sa predpokladá
dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia verejných
financií. zverejnené prognózy vývoja domácej
ekonomiky sú aj pre rok 2019 pozitívne. obdobne
ako minulý rok (2018) treba uviesť, že vzhľadom na
nadštandardnú otvorenosť našej ekonomiky boli
dobré výsledky aj dôsledkom priaznivého vývoja
u našich hlavných obchodných partnerov, čo je
na strane druhej spojené s rizikami prenosu ich
negatívneho vývoja na našu ekonomiku. Tieto
pozitívne výsledky však mohli byť ešte lepšie,
keby sa podmienky na podnikanie na slovensku
sústavne zlepšovali.

pomerne vysoký podiel odpovedí, ktoré sa
nevyjadrujú k procesu, umožňuje vysloviť záver,
že približne polovica respondentov nezamestnáva
zahraničných pracovníkov.
všeobecne uznávanou skutočnosťou je, že hoci
úroveň nezamestnanosti je v slovenskej republike
historicky na veľmi nízkej úrovni, aj pri evidentnom
nedostatku pracovnej sily je jej ešte relatívne
veľká časť v evidencii úradov práce. odpovede na
otázku „Je potrebné zmeniť prístup k dlhodobo
nezamestnaným za účelom ich motivácie zapojiť sa

vedenie slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
sa pri hodnotení prostredia na podnikanie svojich
členov opiera o výsledky každoročného ekonomického
prieskumu. Jeho výsledky potvrdzujú, že sa ich
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pre negatívne hodnotenie činnosti administratívy
sú nepochopiteľné prieťahy a predražovanie takých
projektov, ako je vlečúca sa výstavba diaľničného
prepojenia bratislavy a košíc a oneskorenie
a predraženie výstavby mochoviec. vo svetle správ
o stále sa zhoršujúcom stave poukazuje podnikateľská
sféra na to, že očakáva jednoznačné kroky zo strany
administratívy na zlepšenie situácie v systéme
vzdelávania a v zdravotníctve. znepokojujúci je trvalý
rast počtu zamestnaných vo verejnom sektore, čo je
v rozpore s uverejnenými zámermi viacerých vládnych
garnitúr. zmenu prístupu očakávajú podnikatelia aj od
samospráv.

názory v posledných rokoch nemenia. výrazne sa
nezmenili očakávania vlastných ekonomických
výsledkov a takmer vôbec sa nezmenilo celkovo
záporné hodnotenie podnikateľského prostredia a aj
hospodárskej politiky vlády slovenskej republiky. Už
dlhodobo členovia sopk za najväčšie riziká podnikania
považujú vysoké daňové a odvodové zaťaženie
a korupciu pri verejnom obstarávaní, v poslednom
prieskume (v roku 2018) sa na druhé miesto zaradil
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. výsledky
ekonomického prieskumu sa potvrdili i pri hodnotení
konkurencieschopnosti ekonomík. v rámci týchto
hodnotení sa slovensko dlhodobo pohybuje na treťom
mieste v rámci krajín v4 a ani v minulom roku (2018)
nedošlo k zlepšeniu hodnotenia.

Úsilie slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
v nasledujúcom období, popri tlaku na riešenie vyššie
uvedených problémov, sa bude koncentrovať do
nasledujúcich oblastí:

podnikateľská verejnosť, členovia slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory vo svojej činnosti
vidia, že zo strany vlády nedochádza k zmene prístupu
pri skvalitnení podmienok na podnikanie s cieľom
dostať sa na úroveň vyspelých európskych ekonomík.
viaceré opatrenia prijaté vládou sťažili podnikanie
nielen veľkých podnikateľských subjektov, ale aj
malých podnikateľov. vládou často uvádzané balíčky
opatrení na zlepšenie podmienok na podnikanie sa
zväčša týkajú len zníženia administratívnej náročnosti
podnikania a ich dopad je pre prax iba minimálny,
prípadne je zrejmé, že len korigujú opatrenia,
ktoré podnikateľská verejnosť pri ich zavádzaní
administratívou kritizovala.

l

príčiny tohto dlhodobého problému, t. j. zhoršovania
podmienok na podnikanie, vidia členovia slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory vo viacerých
skutočnostiach. vláda by mala prednostne získavať
zdroje podporou rozvoja objemu a kvality výroby,
a nie zvyšovaním daní a odvodov. na úrovni vlády by
sa mala presadzovať koncepčnosť pri presadzovaní
predstáv o budúcnosti slovenska, riešiť problém
jednostrannosti priemyselnej výroby a nutnosti
orientácie na zvýšenie produktivity výroby, a nie
uprednostňovať krátkodobé ciele. programové
vyhlásenie vlády sa stalo len prostriedkom
na schválenie vlády v národnej rade sr, a nie
dokumentom, ktorý robí politiku vlády vypočítateľnou
aj pre podnikateľov. postupne nastáva v dôsledku
straty koncepčnosti a aj v dôsledku predkladania
poslaneckých návrhov pokles úrovne legislatívneho
procesu s následnými dôsledkami na podmienky na
podnikanie.

Zníženie daňového a odvodového zaťaženia
n

znížiť daňové a odvodové zaťaženie na úroveň,
ktorá zabezpečí konkurencieschopnosť
v regionálnom porovnaní

n

zrušiť všetky osobitné odvody a dane ako
nesystémové

n

sprehľadniť daňový a odvodový systém

n

požadovať od vlády sr koncepčné postupy
pri prijímaní opatrení majúcich za následok
zvyšovanie nákladov zamestnávateľa

l Zlepšenie vymáhateľnosti práva, presadzovanie
transparentnosti vo verejnom obstarávaní
a potláčanie korupcie

l

Zníženie administratívnej záťaže podnikania
n

stanoviť krátkodobé ciele na zníženie počtu
zamestnancov vo verejnej správe, využiť tak
súčasný nedostatok pracovnej sily na trhu

n

prehodnotiť stále prebujnenú reguláciu
podnikania a urýchliť odbúravanie počtu
normatívnych dokumentov

l Ďalšie oblasti majúce vplyv na podnikateľské
prostredie

podnikateľská sféra pociťuje, že efektívnosť a kvalita
činnosti verejného sektora nerastie a z hľadiska
mnohých parametrov sa naďalej zhoršuje. dôvodom
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n

zvýšiť efektívnosť podpory slovenského exportu

n

požadovať zníženie poplatkov za distribučné
náklady spojené s dodávkami elektrickej energie

n

zmeniť celý systém vzdelávania a zveriť ho do
zodpovednosti ministerstva školstva, sfunkčniť
systém duálneho vzdelávania s vyčlenením
príslušných finančných prostriedkov
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n

odporučiť vláde sr opätovné založenie agentúry
na podporu a rozvoj cestovného ruchu

n

požadovať od vlády sr prehodnotenie výšky
nákladov na získanie potrebných technických
noriem

zhromaždenie delegátov slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory považuje kvalitné
podnikateľské prostredie za základný prvok
konkurencieschopnosti našej ekonomiky. členovia
komory požadujú, aby vláda sr venovala tejto
problematike zásadnú pozornosť.
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II. čInnosŤ VoLEnýCH
orGánoV sopK
ZHROMAŽDENIE
DELEGÁTOV SOPK

RK KOŠICE
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n ing. Jozef perháč, phd., zinkoza, a.s., krompachy
Náhradník:
n ing. marek antal, manažér, Globallogic s.r.o., košice

zhromaždenie delegátov sopk na svojom
zasadaní dňa 25. apríla 2019 schválilo nasledujúce
uznesenia:

RK NITRA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n ing. Ľubomír buday, ing. Ľubomír buday Geko, nitra
Náhradník:
n ing. dušan kurucz, konateľ, aGma, s.r.o., bratislava

Uznesenie č. 1:
Vzalo na vedomie
l zmeny v orgánoch sopk od zasadania zhromaždenia
delegátov sopk v roku 2018

RK TRENČÍN
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n ing. Ľubomír pecha, rona, a.s., lednické rovne
Náhradník:
n petra kováčiková, obchodná riaditeľka, logman –
považan, a.s., púchov
Návrh na kooptáciu:
n n ing. dušan hajdík, výkonný riaditeľ, rona, a.s.,
lednické rovne

RK BRATISLAVA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n mgr. ivana zelizňáková, slovenský plynárenský
priemysel, a.s., bratislava
n ing. róbert Gálik, mba, slovenská pošta, a. s.,
banská bystrica
n ing. pavol kovačič, i.d.c. holding, a.s.,
bratislava
n ing. Juraj Šmatlík, bez TransFornáTory, a.s.,
bratislava
Náhradníci:
n ing. katarína biela, riaditeľka, hotelová akadémia
bratislava
n ing. milan michalík obchodný riaditeľ,
ppa conTroll, a.s., bratislava
n Štefan baumann, konateľ, bayern cenTer s.r.o.,
bratislava
n robert hančák, podpredseda predstavenstva,
eustream, a.s., bratislava
Návrh na kooptáciu:
n n mgr. peter helexa, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ, slovenská pošta, a. s.,
banská bystrica

RK TRNAVA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n ing. peter halabrín, nad – ress senica, a.s., senica
Náhradník:
n mgr. lenka Jozefovičová, zástupkyňa riaditeľky,
súkromná stredná odborná škola via humana, skalica
RK ŽILINA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n ing. richard duda, mba, hern s.r.o., námestovo
n ing. Jaroslav hanzel, stredoslovenská energetika, a.s.,
Žilina
Náhradníci:
n ing. marián choma, člen dozornej rady,
riGhT poWr, a.s., Žilina
n mario de Wilde, prokurista, dhollandia cenTral
eUrope, s.r.o., predmier

RK BANSKÁ BYSTRICA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
n ing. Ján villim, ŽiaromaT a.s., kalinovo
Náhradník:
n ing. Ľubomír zán, riaditeľ, iop-plus, s.r.o.,
poltár

Uznesenie č. 2:
Vzalo na vedomie
l kontrolu uznesení zo zasadania zhromaždenia
delegátov sopk konaného dňa 26. apríla 2018
a konštatovalo ich plnenie
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správu dozornej rady sopk k hospodáreniu za rok
2018
l a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok
2018

Uznesenie č. 3:
Zvolilo
1. mandátovú komisiu v zložení:
n

JUdr. ing. Ján bílek, predseda komisie

n

JUdr. Juraj pivovárči

n

JUdr. Jozef hrobák

l

Uznesenie č. 9:
Schválilo
l plán aktivít a činnosti sopk na rok 2019

2. návrhovú komisiu v zložení:
n

Uložilo Predstavenstvu SOPK
aktualizovať plán aktivít sopk podľa vývoja
a požiadaviek členov

ing. ladislav vaškovič, csc., predseda komisie

n

ing. adrián Ďurček

n

ing. Július kostolný

n

ing. vladimír mužila

n

Jozef Gál

l

Uznesenie č. 10:
Schválilo
l rozpočet sopk na rok 2019

3. volebnú komisiu v zložení:
n

ing. milan hrdlík, csc., predseda komisie

n

ing. milan vašanič, phd.

n

ing. vít pavlovič

n

ing. Štefan bratko

n

ing. dušan haluška

Uznesenie č. 11:
Schválilo
l Uznesenia zo zasadania zhromaždenia delegátov
sopk v zmysle diskusie
l komuniké zo zasadania
Uznesenie č. 12:
Uložilo Predstavenstvu SOPK
l zapracovať pripomienky z diskusie do plánu aktivít
na rok 2019
l schválené komuniké poslať prezidentovi sr,
predsedovi nr sr, predsedovi vlády sr,
predsedom parlamentných politických strán,
zverejniť ho a zoznámiť tak s jeho znením celú
verejnosť

Uznesenie č. 4:
Kooptovalo
n ing. dušana hajdíka,
výkonného riaditeľa spoločnosti rona, a.s., lednické
rovne, za delegáta zhromaždenia delegátov sopk za
región Trenčín
n mgr. petra helexu,
predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
spoločnosti slovenská pošta, a.s., banská bystrica, za
delegáta zhromaždenia delegátov sopk za región
bratislava

Poznámka:
schválené odporúčania – komuniké zo zasadania sú
uvedené vyššie v časti „príspevok sopk k zlepšeniu
podnikateľského prostredia“.

Uznesenie č. 5:
Zvolilo
l do funkcie člena predstavenstva sopk
n ing. dušana hajdíka, výkonného riaditeľa spoločnosti
rona, a.s., lednické rovne

Slávnostná časť Zhromaždenia delegátov SOPK
vystúpenie predsedu sopk
vystúpenie pozvaných hostí
diskusia
odovzdanie „veľkej ceny sopk“
za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
za rok 2018
5. odovzdanie ocenenia Jas „Top študentský tím
aplikovanej ekonómie“
1.
2.
3.
4.

Uznesenie č. 6:
Schválilo
l výročnú správu sopk za rok 2018
Uznesenie č. 7:
Schválilo
l plnenie rozpočtu sopk za rok 2018
Uznesenie č. 8:
Schválilo
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VEĽKá CEna sopK za rok 2018

Top študentský tím aplikovanej ekonómie

do 17. ročníka súťaže za uplatňovanie etických
princípov v podnikaní „veľká cena sopk“ za rok 2018,
nad ktorou prevzal záštitu predseda vlády sr peter
pellegrini, sa zapojilo 20 spoločností, pričom všetky
prihlásené spoločnosti splnili podmienky a kritériá
tejto súťaže.

ocenenie Top tím aplikovanej ekonómie je cenou
za Tvorivosť, odvahu a podnikavosť študentov
zapojených do vzdelávacieho programu Ja aplikovaná
ekonómia. nezisková vzdelávacia organizácia Ja
slovensko ocenenie udeľuje každoročne študentskej
firme na základe výsledkov jej celoročnej práce
a umiestnení na súťažiach pri zohľadnení tvorivého
a inovatívneho prístupu v riadení firmy.

hodnotiaca komisia súťaže s prihliadnutím
na vlastné hodnotenia prihlásených spoločností,
na úroveň plnenia jednotlivých kritérií, ako aj na
regionálne zastúpenie prihlásených spoločností
odporučila udeliť veľkú cenu sopk za rok 2018
dvom spoločnostiam:
n

U. s. steel košice, s.r.o., košice

n

proma, s.r.o., Žilina

Ja slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia,
ktorá už viac ako 25 rokov realizuje na školách ucelenú
koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania.
Formuje podnikateľské myslenie a finančnú
gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne
riešenia pre ich zamestnanosť. v spolupráci so školami
vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie na rozvoj
osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci
podnikateľského vzdelávania.

ostatným zúčastneným spoločnostiam bolo udelené
čestné uznanie za splnenie podmienok a kritérií súťaže
– za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za
rok 2018.

v školskom roku 2018/2019 bude ocenenie
udelené Ja Firme ironic zo strednej odbornej školy
hotelových služieb a obchodu, zdravotnícka 3,
nové zámky pod vedením učiteľky ing. henriety
Takácsovej.

boli to tieto spoločnosti:
n

adrian GroUp s.r.o., banská bystrica

n

applied meters, a.s., prešov

n

bayern cenTer s.r.o., bratislava

n

bomaT s.r.o., veľké orvište

n

celoX spol. s r.o., viničné

n

crT elecTronic s.r.o., oravská lesná

n

danfoss power solutions a.s., považská bystrica

n

enerGoneT niTra, s.r.o., nitra

n

kabelschlepp - sysTemTechnik, spol. s r.o.,
nové zámky

n

opTima a.s., nitra

n

Qscert, spol. s r.o., zvolen

n

scheidt & bachmann slovensko s.r.o., Žilina

n

slovenskÉ cUkrovary, s.r.o., sereď

n

slovThermae, kúpele diamant dudince, š.p.,
dudince

n

spojená škola, československej armády 24, martin

n

thyssenkrupp rothe erde slovakia, a.s.,
považská bystrica

n

T r i T o n spol. s r.o., bratislava

n

Uez s.r.o., humenné

Študentská firma ironic získala ocenenie
vďaka zaujímavému produktu – ekologickým
diagnostickým plienkam –, ktorý študenti vyrábali,
a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho
podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy.
Firma ironic získala aj ocenenie na Ja veľtrhu
podnikateľských talentov – 1. miesto v kategórii
Úžitkový produkt. porota posudzovala podnikateľský
nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej
firmy, berúc do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu.
dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť
a inováciu na trhu. ocenené boli študentské firmy
s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný
v bežnom živote.
hlavným produktom študentskej firmy ironic sú
ekologické diagnostické plienky, ktoré sú výnimočné
tým, že súčasťou látkovej ekologickej plienky je
testovací vymeniteľný indukčný papierik, ktorý
uľahčuje včasnú diagnostiku dieťaťa, ktorého ph
sa vymyká norme.
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PREDSTAVENSTVO
SOPK
predstavenstvo sopk zasadalo v roku 2019 trikrát,
raz spolu s dozornou radou sopk.

l

z hľadiska ekonomiky nebude rok 2019 celosvetovo
taký dobrý ako rok 2018, aj predikcie hospodárskeho
rastu pre slovensko sa znižujú (aj v dôsledku vývoja
v európskej únii a jednotlivých hlavných obchodných
partnerov slovenskej republiky)

l

na slovensku v rámci podmienok na podnikanie
chýbajú väčšie pozitívne kroky a opatrenia, prijímané
opatrenia v rámci balíčkov na uľahčenie podnikania
sú minimálne a neriešia existujúce problémy
a nedostatky

l

vo svetle brexitu je prekvapujúce, že 94 %
respondentov (čo je jedno z najvyšších hodnotení
otázky vôbec) považuje vstup do európskej únie za
pozitívny krok

l

zastropovanie veku odchodu do dôchodku v ústave
by bol negatívny krok voči slovenskej ekonomike

l

opatrenia vlády riešia dôsledky, ale nie príčiny
problémov, akými sú nekvalitný systém vzdelávania,
klesajúca konkurencieschopnosť slovenskej
republiky, chýbajú systémové opatrenia v prospech
rozvoja slovenskej ekonomiky

l

zavedenie odvodu z poistného je likvidačné pre malé
a stredne veľké spoločnosti

l

zavedením zrážkovej dane strácajú slovenskí
exportéri konkurencieschopnosť pri exporte
do tretích krajín a v mnohých prípadoch je
toto opatrenie pre slovenskú firmu likvidačné.
možným riešením situácie by bolo doplnenie
uznesenia, že zrážková daň sa bude aplikovať iba
na sprostredkovateľské činnosti „s výnimkou služieb
priamo súvisiacich s vývozom tovaru a preukázaného
duševného vlastníctva“

6. zasadanie Predstavenstva SOPK
7. februára 2019 v Rajeckých Tepliciach
na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:
K bodu 1. Kontrola uznesení z 5. spoločného zasadania
Predstavenstva a Dozornej rady SOPK
Uznesenie č. 86/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení z 5. spoločného zasadania
predstavenstva a dozornej rady sopk konaného
11. októbra 2018 v košiciach a konštatovali ich
plnenie s výnimkou uznesení s dlhším termínom
plnenia
K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii
SR – Vyhodnotenie ekonomického prieskumu SOPK
2018 – 2019
Uznesenie č. 87/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l predložený materiál
B. konštatovalo, že
l konferencia „očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
v roku 2019“ bola jednou z najúspešnejších tak
z hľadiska účasti a publicity, ako aj z hľadiska
zastúpenia hostí
l

publikácia ku konferencii bola účastníkmi hodnotená
ako jedno z doposiaľ najlepších vydaní

l

účasť v prieskume bola z hľadiska počtu
respondentov jedna z najlepších, avšak z hľadiska
regionálneho rozloženia respondentov pomerne
nevyrovnaná

l

C. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť vyhlásenie sopk k návrhu ústavného
zákona na zastropovanie veku odchodu do
dôchodku a poslať ho predsedovi vlády sr,
predsedom parlamentných politických strán
a médiám

respondenti hodnotia vlastnú ekonomickú situáciu
v roku 2018 len mierne optimistickejšie ako
v predchádzajúcom prieskume z roku 2017, avšak
mierne pesimistickejšie predpokladajú výsledky
v roku 2019
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l

na stretnutí s ministrom financií prerokovať možnosť
zmeny legislatívy v súvislosti so zrážkovou daňou
a osobitným odvodom v regulovaných odvetviach

l

pripraviť na marcové stretnutie s predsedom vlády
sr námety na zlepšenie podnikateľského prostredia,
ako aj podklad ohľadne stratégie pre obchodnú
spoluprácu slovenskej republiky s čínou
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l

pripraviť na júnové zasadanie predstavenstva sopk
stratégiu komunikácie sopk s politickými
stranami, ktoré budú kandidovať v parlamentných
voľbách

l

návrh výročnej správy sopk za rok 2018 predložiť
na rokovanie dozornej rady sopk a na schválenie
zhromaždeniu delegátov sopk

K bodu 5. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2018 –
predbežné výsledky

K bodu 3. Návrh na zvolanie Zhromaždenia delegátov
SOPK

Uznesenie č. 90/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým materiálom

Uznesenie č. 88/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. zvolalo
l zhromaždenie delegátov sopk na 25. apríla 2019
v bratislave s nasledovným programom:

B. konštatovalo
l že hospodársky výsledok sopk ako celku zodpovedá
predpokladu

Registrácia delegátov
9.00 – 9.30 hod.

C. uložilo predsedovi SOPK
l predložiť návrh plnenia rozpočtu sopk za rok 2018
– definitívne výsledky po zapracovaní hmotnej
zainteresovanosti vrátane účtovných výkazov
a audítorskej správy na rokovanie dozornej rady
sopk a na schválenie zhromaždeniu delegátov sopk

I. časť rokovania
9.30 – 11.30 hod.
1. otvorenie, zmeny v orgánoch sopk,
kontrola uznesení
2. voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. výročná správa sopk za rok 2018
4. plnenie rozpočtu sopk za rok 2018
5. správa dozornej rady sopk k hospodáreniu
za rok 2018
6. návrh plánu aktivít sopk na rok 2019
7. návrh rozpočtu sopk na rok 2019
8. diskusia
9. schválenie návrhu uznesenia a komuniké

K bodu 6. Návrh plánu aktivít SOPK na rok 2019
Uznesenie č. 91/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým návrhom plánu aktivít sopk
B. uložilo predsedovi SOPK
l návrh plánu aktivít na rok 2019 predložiť na
rokovanie dozornej rady sopk a na schválenie
zhromaždeniu delegátov sopk

II. časť rokovania za účasti hostí
12.00 – 13.30 hod.
1. vystúpenie predsedu sopk
2. vystúpenie pozvaných hostí
3. odovzdanie „veľkej ceny sopk“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní za rok 2018
4. odovzdanie ocenenia Jas „Top študentský tím
aplikovanej ekonómie“

K bodu 7. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2019
Uznesenie č. 92/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým návrhom rozpočtu sopk na rok 2019
bez pripomienok

Recepcia
13.30 – 15.00 hod.

B. uložilo
1. predsedom regionálnych komôr SOPK
l predložiť návrh rozpočtu regionálnych komôr sopk
na rok 2019 na schválenie valným zhromaždeniam/
zhromaždeniam delegátov regionálnych komôr
sopk

B. uložilo predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi
SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie
zhromaždenia delegátov sopk v stanovenom
termíne

2. predsedovi SOPK
l predložiť návrh rozpočtu sopk na rok 2019
na rokovanie dozornej rady sopk a na schválenie
zhromaždeniu delegátov sopk

K bodu 4. Výročná správa SOPK za rok 2018 – návrh
Uznesenie č. 89/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým návrhom výročnej správy

K bodu 8. Návrh na prijatie nových členov do SOPK
Uznesenie č. 93/6/2019 – Predstavenstvo SOPK

B. uložilo predsedovi SOPK
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A. potvrdilo
l prijatie 15 nových členov do sopk

l

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

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

K bodu 9. Návrh na udelenie ocenení SOPK

K bodu 11. Návrh na prevzatie záštity SOPK nad
konferenciou organizovanou v rámci medzinárodnej
jazdy Medzivládneho výboru cestárov (MSD)

B. schválilo
návrh plánu vnútorných kontrol na rok 2019

Uznesenie č. 94/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l návrhy na udelenie čestného uznania sopk

Uznesenie č. 96/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a súhlasilo
l s predloženým návrhom na prevzatie záštity nad
medzinárodnou vedecko-praktickou konferenciou
organizovanou v rámci medzinárodnej motoristickej
jazdy na cestách moldavska a centrálnej európy
s dátumom konania dňa 24. júna 2019 v bratislave

návrh banskobystrickej regionálnej komory sopk
stredná priemyselná škola Jozefa murgaša,
banská bystrica

n

návrhy košickej regionálnej komory sopk
n

novitech partner s.r.o., košice

n

ing. alexander zemančík, riaditeľ globálneho
marketingu a plánu, U. s. steel košice, s.r.o, košice

B. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť písomný súhlas s prevzatím záštity nad
konferenciou, avšak bez finančných záväzkov
zo strany sopk

návrhy prešovskej regionálnej komory sopk
n

elekTroplasT, výrobné družstvo prešov

n

salTra, s.r.o., bardejov

n

obUv – Špeciál, spol. s r.o., bardejov

K bodu 12. Filozofia komorovej súdržnosti „Naša komora“
Uznesenie č. 97/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo
l ústnu informáciu o vystupovaní funkcionárov sopk
na verejnosti a v médiách

návrhy Trenčianskej regionálnej komory sopk
n

ebona, s.r.o., považská bystrica

n

moTosam, a.s., myjava

B. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť stručné pravidlá, v akých situáciách
môže funkcionár sopk pri prezentovaní stanovísk
a názorov vystupovať v mene sopk

návrhy Trnavskej regionálnej komory sopk
n

enGo, s.r.o., Trnava

n

hydroToUr, cestovná kancelária, a.s., bratislava

n

elektrosvit vrakúň, a.s., vrakúň

n

Ján svíba, konateľ, Ján svíba –s.a.F.a., hlohovec

K bodu 13. Koncepcia SOPK voči Ruskej federácii –
prizvaný Ing. Jozef Dolník, reprezentant SOPK pre Ruskú
federáciu
Uznesenie č. 98/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu informáciu o aktivitách reprezentanta sopk
pre ruskú federáciu

návrh Žilinskej regionálnej komory sopk
n

ing. peter smolár, riaditeľ, spojená škola nižná

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

B. konštatovalo, že
podpis memoranda medzi sopk a ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr je
pozitívnym krokom smerom k podpore prezentácie
a obchodu slovenských firiem v zahraničí

l

K bodu 10. Vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za rok 2018
Uznesenie č. 95/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo
l predložený materiál

l
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otvorenie akreditovanej kancelárie sopk v moskve
bude vďaka dohode medzi sopk a obchodnou
a priemyselnou komorou ruskej federácie spojené

slovenská obchodná a priemyselná komora VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

s nižšími nákladmi, nakoľko uvedenú kanceláriu
bude sopk užívať iba za prevádzkové náklady
(nebude účtované nájomné)

d) Informácia o prevzatí záštity nad konferenciou
venovanou Aurelovi Stodolovi
Uznesenie č. 102/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu informáciu o prevzatí záštity sopk nad
konferenciou organizovanou miroslavom Šuvadom
pri príležitosti výročia narodenia aurela stodolu

C. uložilo predsedovi SOPK
l zorganizovať cestu vedenia sopk do moskvy pri
príležitosti otvorenia kancelárie sopk
l

l

pripraviť písomnú informáciu o službách,
ktoré bude poskytovať kancelária sopk v moskve
pre členov i nečlenov sopk vrátane podmienok,
za akých budú služby poskytované členom
a nečlenom sopk

e) Informácia o plánovanom ekonomickom seminári
„Budúcnosť EÚ“
Uznesenie č. 103/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu informáciu o pláne sopk zorganizovať na
jeseň 2019 ekonomický seminár s hosťom václavom
klausom

zabezpečiť propagáciu služieb poskytovaných
kanceláriou sopk v moskve

K bodu 14. Rôzne
a) Informácia o súťaži „Veľká cena SOPK“

f) Zvolanie zasadania Predstavenstva SOPK

Uznesenie č. 99/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l ústnu informáciu o prihláškach do 17. ročníka súťaže
veľká cena sopk za rok 2018

Uznesenie č. 104/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. zvolalo
l zasadanie predstavenstva sopk v dňoch
26. – 27. júna 2019 v regióne Trenčianskej regionálnej
komory sopk

B. uložilo predsedom regionálnych komôr SOPK
l informovať členov sopk v pôsobnosti regionálnych
komôr o 17. ročníku súťaže „veľká cena sopk“
za rok 2018 vrátane iniciovania vhodných
kandidátov na prihlásenie sa do súťaže

B. uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Trenčianskej regionálnej komory SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť spoločné
zasadanie v stanovenom termíne
na 6. zasadaní predstavenstva sopk sa zúčastnilo
16 členov predstavenstva sopk a predseda dozornej
rady sopk. ospravedlnení boli: Jozef brhel, igor cap,
Ján Gabriel, dušan haluška, Július kriváň, peter liška,
oszkár világi.

b) Diskusia členov Predstavenstva SOPK s riaditeľmi
regionálnych komôr SOPK
Uznesenie č. 100/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu prezentáciu riaditeľov o najdôležitejších
aktivitách jednotlivých regionálnych komôr
a útvarov sopk

7. zasadanie Predstavenstva SOPK
27. júna 2019 v Ráztočne

B. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť ešte jednu diskusiu členov predstavenstva
sopk s riaditeľmi regionálnych komôr sopk do
konca volebného obdobia sopk

na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:

c) Informácia o Svetovom komorovom kongrese
K bodu 1. Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia
Predstavenstva SOPK

Uznesenie č. 101/6/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu informáciu o svetovom komorovom
kongrese v riu de Janeiro a možnosti využiť
zvýhodnený registračný poplatok za účasť na
kongrese do konca februára 2019

Uznesenie č. 108/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadania
predstavenstva sopk konaného 7. februára 2019
v rajeckých Tepliciach a konštatovalo ich plnenie.
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K bodu 2. Diskusia k aktuálnej hospodárskej situácii

l

a) Stratégia komunikácie SOPK s politickými stranami,
ktoré budú kandidovať v parlamentných voľbách
Uznesenie č. 109/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prediskutovalo
l predložený materiál

b) Informácia o účasti zástupcov SOPK na výjazdových
zasadaniach vlády

B. konštatovalo, že
l sopk by mala pokračovať v tradícii predvolebných
rokovaní s politickými stranami, nakoľko je to pre
ňu jedna z príležitostí vyjadriť svoje stanovisko
k aktuálnym témam a problémom slovenskej
republiky
l

l

l

Uznesenie č. 110/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu informáciu predsedov košickej a prešovskej
regionálnej komory sopk ohľadne ich účastí na
výjazdových zasadaniach vlády

na rokovanie budú pozvané všetky politické
strany, ktoré budú mať podľa októbrových
prieskumov preferencie nad 5 %, a teda vysokú
pravdepodobnosť zvolenia

B. uložilo predsedovi SOPK
prerokovať s predsedom vlády sr záujem sopk
pokračovať v účasti na výjazdových zasadaniach
vlády • požiadať pre zástupcu sopk o možnosť
aktívne vystúpiť na každom výjazdovom
zasadaní v trvaní minimálne 5 minút na sopk
vopred avizovanú tému, ktorá je aktuálna
pre daný okres

l

hlavnou tézou, na ktorú sa bude sopk vo svojom
stanovisku a pri rokovaniach s politickými stranami
sústreďovať, bude „udržateľnosť sociálneho
a ekonomického rozvoja sr“ a od nej sa budú
odvíjať s tým súvisiace podtémy (vzdelávanie
a konkurencieschopnosť ako kľúčové faktory
ekonomického rastu, problematika mzdových
nákladov, proexportnej politiky, podnikateľského
prostredia...)

c) Návrh štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva
SR Vojtecha Ferencza na vytvorenie kategórie „významný
podnik“
Uznesenie č. 111/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie a prerokovalo
l predložený návrh

materiál by mal byť stručný, jasný, mal by sa vyhnúť
hodnoteniu a mal by mať stanovený cieľ, ktorý chce
sopk dosiahnuť – čo očakáva od budúcej politickej
reprezentácie, aké priority má sopk z hľadiska
štruktúry ekonomiky a priemyslu

B. skonštatovalo, že
vytvorenie osobitnej kategórie „významný
podnik“ by viedlo k prehlbovaniu rozdielov medzi
jednotlivými podnikmi, k zhoršeniu a deformovaniu
podnikateľského prostredia

l

C. uložilo
1. predsedovi Ekonomického výboru SOPK
l na októbrové zasadanie predstavenstva a dozornej
rady sopk predložiť materiál, ktorý bude (po
úpravách na základe konzultácie s externým
odborníkom) zverejnený, medializovaný a zaslaný
osloveným politickým stranám ako stanovisko sopk
l

po uskutočnení rokovaní s politickými stranami
navrhnúť ostatným partnerským inštitúciám zaujať
spoločné stanovisko – aké majú podnikateľské
a zamestnávateľské inštitúcie očakávania
od politických strán v záujme zachovania
konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja
slovenskej republiky

l

predložený návrh vytvára priestor pre klientelizmus
a v niektorých bodoch materiál dokonca odporuje
platnej legislatíve

C. uložilo predsedovi SOPK
l poslať štátnemu tajomníkovi nesúhlasné stanovisko
k predloženému návrhu s odôvodnením, že
vytvorenie kategórie „významný podnik“ nemá
z hľadiska rozvoja podnikateľského prostredia
význam, naopak, povedie k deformácii
podnikateľského prostredia a vytvorí priestor
pre klientelizmus

individuálne sa pripraviť na jednotlivé rokovania
s politickými stranami a v závislosti od ich
ekonomického programu klásť dôraz na konkrétne
myšlienky dôležité pre sopk

2. predsedovi SOPK
l pozvať na rokovanie politické strany, ktoré budú
mať podľa októbrových prieskumov vysokú
pravdepodobnosť zvolenia
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návrhy Trnavskej regionálnej komory sopk
vaillant Group slovakia, s.r.o., skalica

K bodu 3. Plnenie rozpočtu SOPK za január – máj 2019

n

Uznesenie č. 112/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a vzalo na vedomie
l predložený materiál
B. uložilo
1. generálnemu tajomníkovi SOPK
l prerokovať materiál na porade riaditeľov sopk
dňa 28. júna 2019

n

Jozef dolník, Jozef dolník – GasTro-eFekT,
spol. s r.o., hlohovec

n

rndr. ing. iveta bakičová, stredná odborná škola
elektrotechnická, Trnava

návrh Žilinskej regionálnej komory sopk
igor Tomek, in-eco, s.r.o., ružomberok

n

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

2. generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedom
regionálnych komôr SOPK
l prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu sopk
za rok 2019

l

K bodu 6. Návrh na vyhlásenie 18. ročníka súťaže
„Veľká cena SOPK“ pre rok 2019

3. predsedovi SOPK
l plnenie rozpočtu sopk za január až august 2019
s výhľadom plnenia do konca roka 2019 predložiť
na spoločné rokovanie predstavenstva a dozornej
rady sopk v októbri 2019

Uznesenie č. 115/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vyhlásilo
l 18. ročník súťaže „veľká cena sopk“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní pre rok 2019

K bodu 4. Návrh na prijatie nových členov SOPK
B. schválilo
l pravidlá súťaže „veľká cena sopk“ pre ďalšie obdobie

Uznesenie č. 113/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. potvrdilo
l prijatie 24 nových členov do sopk, z toho 2 splnili
podmienky členstva v rámci platformy mladého
podnikateľa

C. uložilo
1. predsedovi SOPK
1. požiadať predsedu vlády sr petra pellegriniho
o prevzatie záštity nad súťažou
T: september 2019
2. vyhlásenie súťaže zverejniť v komorovom časopise
obchod priemysel hospodárstvo a na internetovej
stránke sopk, prípadne i v ďalších médiách
T: september 2019
3. vyžiadať nominácie do hodnotiacej komisie súťaže
od mF sr, mh sr, Finančného riaditeľstva sr – sekcie
daňovej a sekcie colnej, slovenskej obchodnej inšpekcie,
sekcie bánk a poisťovní sopk, hospodárskych novín
a menovať členov hodnotiacej komisie vrátane
3 zástupcov podnikateľskej sféry – členov
predstavenstva, dozornej rady sopk, a to: ing. Jozefa
Tkáča, ing. pavla antaliča, ing. ladislava vaškoviča, csc.
T: september 2019
4. zabezpečiť zasadnutie hodnotiacej komisie pre
vyhodnotenie výsledkov súťaže
T: marec 2020
5. odovzdať veľkú cenu sopk a čestné uznania
účastníkom, ktorí splnili podmienky a kritériá súťaže
za rok 2019
T: apríl 2020

B. uložilo predsedovi SOPK
l poslať novým členom osvedčenie o prijatí za člena
sopk, zahrnúť ich do databázy členov a primerane
propagovať
K bodu 5. Návrh na udelenie ocenení SOPK
Uznesenie č. 114/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. schválilo
l návrh na udelenie zlatej medaily sopk
návrh bratislavskej regionálnej komory sopk
ing. ladislav vaškovič, csc., krištáľové krídlo s. r. o.,
bratislava

n

l

návrhy na udelenie čestného uznania sopk

návrh košickej regionálnej komory sopk
n Globallogic s.r.o., košice
návrhy Trenčianskej regionálnej komory sopk
s.m.s., spol. s r.o., dubnica nad váhom
n ing. Július Janíček, vod–eko a.s., Trenčín
n

2. generálnemu tajomníkovi SOPK, predsedom
regionálnych komôr SOPK, predsedom sekcií SOPK

26

slovenská obchodná a priemyselná komora VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

l

krokov a postupu pri hodnotení „kvalitnej strednej
odbornej školy zameranej pre trh práce“ za školský
rok 2018/2019

propagovať súťaž prostredníctvom zmluvných
mediálnych partnerov, prostredníctvom
regionálnych médií a prostredníctvom akcií
organizovaných pre podnikateľov v regiónoch
a sekciách sopk
T: 29. február 2020

K bodu 9. Informácia o vývoji a súčasnom stave
v Slovensko-vietnamskej podnikateľskej rade SOPK
Uznesenie č. 118/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a vzalo na vedomie
l predložený materiál

K bodu 7. Návrh na vymenovanie predsedu Sekcie
odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania
Uznesenie č. 116/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vymenovalo
l ing. petra smolára, riaditeľa spojenej školy, nižná
do funkcie predsedu sekcie odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania sopk od 25. marca 2019

B. uložilo predsedovi SOPK
l podpísať dohodu o spolupráci sopk s vietnamskou
obchodnou a priemyselnou komorou o vytvorení
spoločnej podnikateľskej rady
K bodu 10. Informácia o činnosti Rozhodcovského súdu
SOPK

B. uložilo predsedovi SOPK
l pripraviť menovací dekrét ing. petra smolára,
riaditeľa spojenej školy nižná, do funkcie predsedu
sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania sopk od 25. marca 2019

Uznesenie č. 119/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu informáciu predsedu rozhodcovského súdu
sopk o činnosti rozhodcovského súdu sopk

K bodu 8. Návrh filozofie a kritérií novej aktivity SOPK
hodnotiacej kvalitu odborných škôl v jednotlivých
regiónoch a následne v rámci celej SR

B. uložilo predsedovi SOPK
l v spolupráci s predsedom rozhodcovského súdu
sopk iniciovať rokovanie s ministrom spravodlivosti
ohľadne novelizácie zákona o rozhodcovských
súdoch

Uznesenie č. 117/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. prerokovalo a vzalo na vedomie
l predložený materiál

K bodu 11. Rôzne
a) Informácia o pripravovanom seminári „Budúcnosť EÚ“

B. konštatovalo, že
l nepôjde o súťaž, ale hodnotenie kvality stredných
odborných škôl, ktoré sú členmi sopk. v prvej
fáze budú firmy hodnotiť kvalitu škôl – študentov,
ktorých stredné odborné školy v pôsobnosti sopk
vzdelávajú. v druhej fáze by stredné odborné školy
v pôsobnosti sopk hodnotili aj firmy, v ktorých
sa zamestnávajú ich študenti (v rámci duálneho
vzdelávania)

Uznesenie č. 120/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. vzalo na vedomie
l ústnu informáciu a pozvanie na pripravovaný
seminár s názvom „budúcnosť eÚ“ s václavom
klausom a petrom pellegrinim dňa 6. novembra 2019
b) Zvolanie spoločného zasadania Predstavenstva
a Dozornej rady SOPK

C. uložilo
1. predsedovi SOPK
l vymenovať ing. adriána Ďurčeka za predsedu
odbornej poroty hodnotiacej „kvalitnú strednú
odbornú školu zameranú pre trh práce“
2. predsedom regionálnych komôr SOPK
l do konca júla 2019 navrhnúť za každú regionálnu
komoru sopk jedného zástupcu do odbornej poroty

Uznesenie č. 121/7/2019 – Predstavenstvo SOPK
A. zvolalo
l spoločné zasadanie predstavenstva a dozornej
rady sopk v dňoch 2. – 3. októbra 2019 v regióne
banskobystrickej regionálnej komory sopk
(zámocký hotel Galicia nueva, zámocká 7,
985 11 halič)

3. predsedovi odbornej poroty
l predložiť na októbrové zasadanie predstavenstva
a dozornej rady sopk zoznam porotcov odbornej
poroty a bližšie informácie ohľadne konkrétnych

B. uložilo generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedovi
Banskobystrickej regionálnej komory SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť spoločné
zasadanie v stanovenom termíne
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na 7. zasadaní predstavenstva sopk sa zúčastnilo
15 členov predstavenstva sopk a predseda
rozhodcovského súdu sopk. ospravedlnení boli:
Gabriel csollár, adrián Ďurček, Thomas Jan hejcman,
igor Junas, Július kostolný, Július kriváň, viliam
ondrejka, vladimír slezák, oszkár világi.

8. spoločné zasadanie
Predstavenstva a Dozornej rady SOPK
3. októbra 2019 v Haliči

l

na rokovanie so zástupcami predstavenstva sopk
budú pozvané všetky strany, ktoré budú mať
podľa prieskumov v polovici novembra preferencie
nad 5 %, a teda vysokú pravdepodobnosť zvolenia
do nr sr

l

sopk (ani na úrovni regiónov) nebude organizovať
spoločné tlačové konferencie ani vydávať spoločné
tlačové správy s politickými stranami, na rokovania
nebudú prizývaní novinári

l

sopk pri rokovaniach s politickými stranami bude:
l

l

na zasadnutí boli k jednotlivým bodom programu
prijaté nasledovné uznesenia:
K bodu 1. Kontrola uznesení zo 7. zasadnutia
Predstavenstva SOPK

l

l

Uznesenie č. 122/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadania
predstavenstva sopk konaného 27. júna 2019
v ráztočne a konštatovali ich plnenie s výnimkou
uznesení s dlhším termínom plnenia

l

l

K bodu 2. Diskusia k stratégii komunikácie SOPK
s politickými stranami, ktoré budú kandidovať
v parlamentných voľbách – hlavná téma:
„Udržateľnosť ekonomického rozvoja SR“
l

Uznesenie č. 123/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l predložený materiál
B. konštatovali, že
l z hľadiska zhodnotenia aktuálneho končiaceho
volebného obdobia veľmi dobre fungoval súkromný
sektor, avšak verejná správa bola neefektívna, viaceré
infraštruktúrne projekty zlyhali
l

l

jasne deklarovať potrebu neopúšťať dlhovú službu,
žiadať aktívne pôsobenie orgánov sr v európskej
únii s cieľom obrany záujmov slovenskej
ekonomiky, a nie iba pasívne prijímanie opatrení,
požadovať zastavenie zmien zákonov
prostredníctvom iných zákonov,
upozorňovať na vysoké administratívne
zaťaženie podnikateľov stále ďalšími opatreniami
a povinnosťami, na komplikovanosť a výšku
daňového a odvodového zaťaženia, komplikovanosť
legislatívy a potrebu dobudovania infraštruktúry,
zdôrazňovať potrebu výraznejšej zmeny postavenia
podnikateľov z pohľadu vlády,
žiadať odpovede na tézy a otázky sopk, ktoré budú
príslušným stranám poslané vopred, pričom jednou
z nich bude požiadavka na zmenu volebného
systému z jedno-okrskového na viac-okrskový

žiadať posilnenie postavenia sopk aj vzhľadom na
jej celoslovenskú pôsobnosť a pozíciu v odbornom
vzdelávaní, žiadať podporu sopk zo strany vlády,
obdobne ako sú podporované mimovládne
organizácie (napr. podľa vzoru čr, kde hospodárska
komora čr má svojho reprezentanta v rámci
európskej únie, financovaného vládou čr)

C. uložili
1. predsedovi SOPK
l dohodnúť termíny prvých rokovaní so skupinou
strán, ktoré dlhodobejšie vykazujú preferencie nad
5 % – smer-sd, ps & spolu, kdh, sme rodina,
Ľsns (podľa možností ako posledné stretnutie, aby
neovplyvnilo diskusiu s ostatnými stranami)

ekonomika slovenska sa rozvíjala vďaka
súkromnému sektoru a ako dôsledok
priaznivého vývoja svetovej ekonomiky
a najdôležitejších obchodných partnerov
slovenskej republiky
vláda k zlepšeniu podnikateľského prostredia
prispela len minimálne, a to v podobe balíčkov
pre podnikateľov, prinášajúcich len minimálne
„kozmetické“ úpravy
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l

s ostatnými stranami dohodnúť termíny stretnutí
podľa výsledkov prieskumov z polovice novembra

l

o termínoch stretnutí s politickými stranami
informovať členov predstavenstva a dozornej rady
sopk
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2. predsedovi SOPK v spolupráci s predsedom
Ekonomického výboru SOPK
l pripraviť finálny podklad na rokovania s politickými
stranami do polovice októbra 2019
l

l

2. generálnemu tajomníkovi SOPK a predsedom
regionálnych komôr SOPK
l prijať účinné opatrenia na splnenie rozpočtu
v stanovenej štruktúre za rok 2019

pred samotným rokovaním poslať príslušnej
politickej strane pozíciu sopk a žiadať zaslanie jej
spätného stanoviska

3. predsedovi SOPK
predložiť plnenie rozpočtu sopk za rok 2019
– predbežné výsledky na zasadanie predstavenstva
sopk vo februári 2020

l

počas rokovania žiadať od každej politickej strany
odpoveď na otázku, ako v prípade, že bude súčasťou
vlády, bude vnímať sopk ako inštitúciu, ako si
predstavuje budúcu spoluprácu s sopk

K bodu 5. Návrh na prijatie nových členov do SOPK
Uznesenie č. 126/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. potvrdili
l prijatie 18 nových členov do sopk, z toho 1 splnil
podmienky členstva v rámci platformy mladého
podnikateľa

3. podpredsedom SOPK pre stredné a západné Slovensko
l na stretnutí 9. októbra 2019 pred zasadaním nr sr
pripomenúť prísľub ministerstva hospodárstva sr
predložiť komparáciu daňového a odvodového
zaťaženia slovenskej republiky v porovnaní
s ostatnými krajinami v4 a záväzok odstrihnúť
minimálnu mzdu od nadväzujúcich zákonov
K bodu 3. Aktualizácia plánu aktivít SOPK na rok 2019

B. podmienečne schválili
l prijatie dodatočne predloženej 1 prihlášky
do sopk s poznámkou, že potvrdenie o členstve
v sopk bude vystavené až po preverení firmy

Uznesenie č. 124/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predloženú aktualizáciu plánu aktivít sopk na rok 2019

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

B. súhlasili
l s doplnením nových aktivít nad rámec schváleného
plánu aktivít sopk na október – december 2019

K bodu 6. Návrh na udelenie ocenení SOPK
Uznesenie č. 127/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. schválili
l návrhy na udelenie zlatej medaily sopk

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

návrh predsedu sopk
n ing. Jaroslava maceková, slz nova a.s., hnúšťa

K bodu 4. Plnenie rozpočtu SOPK za január – august
2019

návrh nitrianskej regionálnej komory sopk
n niTrazdroJ, a.s., nitra

Uznesenie č. 125/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. prerokovali a vzali na vedomie
l predložený materiál

l

návrhy na udelenie čestného uznania sopk

návrhy banskobystrickej regionálnej komory sopk
n prp, s.r.o., Tomášovce

B. konštatovali, že
l plnenie rozpočtu je z hľadiska nákladov a výnosov
vyvážené a nehrozí žiadne riziko pre plnenie plánu
do konca roka

n

slovmaG, a.s. lubeník

návrh košickej regionálnej komory sopk
n letisko košice – airport košice, a.s., košice

C. uložili
1. predsedovi SOPK
l prerokovať materiál na porade riaditeľov sopk dňa
4. októbra 2019

návrhy prešovskej regionálnej komory sopk
stredná odborná škola technická, stará Ľubovňa

n
n
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návrhy Trnavskej regionálnej komory sopk
n vUJe, a.s., Trnava
n

Registrácia delegátov
9.00 – 09.30 hod.

Tip-Top services s.r.o., Trnava

I. časť rokovania
9.30 – 11.30 hod.
1. otvorenie, zmeny v orgánoch sopk, kontrola uznesení
2. voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. výročná správa sopk za rok 2019
4. plnenie rozpočtu sopk za rok 2019
5. správa dozornej rady sopk k hospodáreniu za rok 2019
6. návrh plánu aktivít sopk na rok 2020
7. návrh rozpočtu sopk na rok 2020
8. diskusia
9. schválenie návrhu uznesenia a komuniké

B. splnomocnili predsedu SOPK
l v spolupráci s predkladateľmi odovzdať ocenenia
v termíne, mieste a spôsobom dohodnutým
s ocenenými osobami a firmami
K bodu 7. Vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému SOPK za mesiace január – august 2019
Uznesenie č. 128/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predložený materiál a informáciu podpredsedníčky
dozornej rady sopk Jaroslavy macekovej
o výsledkoch kontrolnej činnosti v roku 2019

II. časť rokovania za účasti hostí
12.00 – 13.30 hod.
1. vystúpenie predsedu sopk
2. vystúpenie pozvaných hostí
3. odovzdanie „veľkej ceny sopk“ za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní za rok 2019
4. odovzdanie ocenenia Jas „Top študentský tím
aplikovanej ekonómie“

B. poďakovali
l členom dozornej rady sopk za aktívny prístup
pri kontrolnej činnosti v útvaroch a regionálnych
komorách sopk
C. uložili generálnemu tajomníkovi SOPK
l predložiť vyhodnotenie vnútorného kontrolného
systému sopk za rok 2019 vrátane návrhu plánu
kontrol na rok 2020 na februárové zasadnutie
predstavenstva sopk

Recepcia
13.30 – 15.00 hod.

K bodu 8. Informácia o praktických záležitostiach
možného vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie bez
dohody

B. uložili predsedovi SOPK a generálnemu tajomníkovi
SOPK
l organizačne a obsahovo zabezpečiť zasadnutie
zhromaždenia delegátov sopk v stanovenom
termíne

miesto rokovania: hotel radisson blu carlton,
bratislava

Uznesenie č. 129/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predložený materiál

K bodu 10. Rôzne
a) Ústna informácia o odbornom vzdelávaní
a hodnotení „Kvalitná stredná odborná škola zameraná
pre trh práce“

B. konštatovali, že
l v prípade tvrdého brexitu nenastane pre sopk
žiadna mimoriadna situácia, nakoľko obdobne
pristupuje k viacerým krajinám a aj z hľadiska
svojho systému je na tento variant technicky
pripravená

Uznesenie č. 131/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie a prediskutovali
l ústnu informáciu o vývoji situácie v duálnom
vzdelávaní

K bodu 9. Návrh na zvolanie Zhromaždenia delegátov
SOPK

B. skonštatovali, že
l počet žiakov zapojených do duálneho
vzdelávania každoročne stúpa, no napriek tomu
sa pravdepodobne nepodarí naplniť stanovený
cieľ 12-tisíc zapojených žiakov, čoho dôsledkom
zrejme bude revízia projektu a vrátenie finančných
prostriedkov

Uznesenie č. 130/8/19
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. zvolali
l zhromaždenie delegátov sopk na 21. apríla 2020
v bratislave s nasledovným programom:
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l

l

legislatíva upravujúca duálne vzdelávanie je zlá,
avšak už aj jej minimálne zmeny (napr. zníženie
administratívnej náročnosti pre zapojené firmy,
príspevky školám na žiakov, dlhšia lehota
pre žiakov na prestup do systému duálneho
vzdelávania) priniesli výrazné zlepšenie

B. uložili predsedom regionálnych komôr SOPK
l počas podujatí organizovaných regionálnou
komorou sopk oslovovať členov sopk so žiadosťou
o účasť v dotazníkovom prieskume

hodnotenie stredných odborných škôl
(navrhované na minulom zasadaní predstavenstva
sopk) sopk realizovať nebude, nakoľko
obdobné hodnotenie vykonáva rada
zamestnávateľov, pričom vystavený certifikát
potvrdzuje, že daná škola spĺňa podmienky
na duálne vzdelávanie a oprávňuje ju prijímať
finančné prostriedky z projektov. navrhované
ocenenie sopk by škole neprinieslo žiadnu
pridanú hodnotu a sopk by sa mohla dostať do
konfliktu s radou zamestnávateľov

Uznesenie č. 135/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l predloženú informáciu

e) Informácia o možnosti prispieť do Nadácie Proglas

f) Zvolanie zasadania Predstavenstva SOPK
Uznesenie č. 136/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. zvolali
l zasadanie predstavenstva sopk v prvej dekáde
februára 2020 v regióne bratislavskej regionálnej
komory sopk

b) Informácia o plánovanom ekonomickom seminári
„Budúcnosť EÚ“

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

Uznesenie č. 132/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l ústnu informáciu o príprave konferencie
dňa 6. novembra 2019 za účasti václava klausa
a petra pellegriniho v bratislave a predseda sopk
sa poďakoval sponzorom konferencie

na 8. spoločnom zasadaní predstavenstva a dozornej
rady sopk sa zúčastnilo 14 členov predstavenstva
sopk a 3 členovia dozornej rady sopk. ospravedlnení
boli: martin hrivík, Jozef brhel, igor cap, Gabriel csollár,
Ján Gabriel, Thomas Jan hejcman, peter liška, Ľubomír
olejár, boris paulen, oszkár világi, Jozef Gál, vladimír
kestler.

c) Veľká cena SOPK
Uznesenie č. 133/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l ústnu informáciu o vyhlásení 18. ročníka súťaže veľká
cena sopk pre rok 2019
B. uložili predsedom regionálnych komôr SOPK
l informovať členov sopk v pôsobnosti regionálnych
komôr o 18. ročníku súťaže „veľká cena sopk“ za rok
2019 vrátane iniciovania vhodných kandidátov na
prihlásenie sa do súťaže
d) Ekonomický prieskum SOPK
Uznesenie č. 134/8/2019
– Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
A. vzali na vedomie
l informáciu o organizovaní ekonomického prieskumu
sopk 2019 – 2020

31

slovenská obchodná a priemyselná komora VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

VÝKONNÝ VÝBOR
SOPK

2019, správu dozornej rady sopk k hospodáreniu
a vysporiadaniu výsledku hospodárenia za rok 2018.
Ďalej vzala na vedomie vyhodnotenie vnútorného
kontrolného systému za rok 2018, návrh plánu
vnútorných kontrol na rok 2019 a výsledky kontrol
hospodárenia v regionálnych komorách sopk.

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

v októbri 2019 na spoločné zasadanie predstavenstva
a dozornej rady sopk bolo predložené vyhodnotenie
vnútorného kontrolného systému za prvý polrok
2019 vrátane záverov z kontrol hospodárenia
regionálnych komôr sopk, ako aj návrh plánu
vnútorných kontrol na druhý polrok 2019.

DOZORNÁ RADA
SOPK

VÝBORY SOPK

dozorná rada sopk vykonávala svoju činnosť
v súlade so svojou pôsobnosťou vymedzenou
zákonom a stanovami komory. Uskutočnilo sa jedno
spoločné zasadanie predstavenstva sopk a dozornej
rady sopk v októbri v haliči. na ďalších zasadnutiach
predstavenstva a pracovných rokovaniach
s predstaviteľmi iných inštitúcií sa pravidelne
zúčastňoval predseda dozornej rady sopk.

v roku 2019 pôsobilo pri sopk päť odborných
poradných orgánov – výborov:

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

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

ekonomický výbor sopk
zahraničnoobchodný výbor sopk
l výbor sopk pre priemyselnú politiku
l výbor sopk pre regionálny rozvoj
l výbor sopk pre vzdelávanie
l
l

členovia dozornej rady sa tiež zúčastnili na
zasadaniach valných zhromaždení, resp. zhromaždení
delegátov regionálnych komôr sopk vo februári
a marci 2019.
v marci 2019 dozorná rada sopk na zasadnutí
v bratislave posúdila materiály, ktoré sa v súlade so
zákonom a stanovami sopk predkladali na schválenie
zhromaždeniu delegátov sopk, a to výročnú správu
sopk za rok 2018, plnenie rozpočtu sopk za rok
2018, ročnú účtovnú závierku za rok 2018 a správu
audítora, návrh plánu aktivít sopk na rok 2019, návrh
rozpočtu sopk a regionálnych komôr sopk na rok
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Ekonomický výbor SOPK

10. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
19. septembra 2019 v Bratislave

predsedom ekonomického výboru sopk je
ing. ladislav vaškovič, csc., funkciu tajomníka
výboru vykonáva ing. darina knapiková. ekonomický
výbor sopk má v novom funkčnom období
15 členov. stálym hosťom na zasadaniach výboru
sa stal predseda sekcie bánk a poisťovní sopk
ing. andrej zaťko. výbor, ktorý je koordinačným,
výkonným a iniciatívnym orgánom komory pre
oblasť ekonomiky a hospodárskej politiky, si stanovil
priority svojej činnosti, ktorým venoval na svojich
zasadnutiach osobitnú pozornosť.

1. príprava podkladov na rokovanie predstavenstva
sopk, ktoré sa bude konať 3. októbra 2019
(diskusia k stratégii komunikácie SOPK s politickými
stranami, ktoré budú kandidovať v parlamentných
voľbách – hlavná téma: „Udržateľnosť ekonomického
rozvoja SR“)
2. príprava podnikateľského prieskumu sopk v roku
2019
3. rôzne
ekonomický výbor sopk priebežne pripomienkoval
koncepčné materiály a návrhy legislatívnych noriem,
ktoré boli komore doručené v rámci pripomienkového
konania, a pravidelne štvrťročne bol zapojený do
hodnotenia vývoja ekonomiky slovenska pre ifo
institute mníchov, ktorý posiela komore svetový
ekonomický prehľad – výsledky hodnotenia úrovne
európskej a svetovej ekonomiky.

v roku 2019 výbor zasadal trikrát. na jednotlivých
zasadaniach boli prerokované a pripravené na
rokovanie predstavenstva sopk tieto materiály:

8. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
17. apríla 2019 v Bratislave

predseda ekonomického výboru sopk ing. ladislav
vaškovič, csc. a tajomníčka výboru ing. darina
knapiková zabezpečili realizáciu a vyhodnotenie
ekonomického prieskumu sopk 2019 – 2020,
ktorého závery sú uvedené v úvodnej časti tejto
výročnej správy.

1. správa o stave podnikateľského prostredia na
slovensku
2. príprava podkladov na rokovanie zhromaždenia
delegátov sopk, ktoré sa bude konať 25. apríla 2019
(Komuniké)
3. návrh plánu činnosti ekonomického výboru sopk
na rok 2019 (konkretizácia nosných tém v pôsobnosti
SOPK)
4. námet na ekonomický seminár o problematike
európskej únie

Zahraničnoobchodný výbor SOPK

5. diskusia k otázkam v dotazníku ekonomického
prieskumu sopk (redukcia ich počtu)

predsedom výboru je ing. Július kostolný,
podpredseda sopk a predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ martimex – holding, martin.
v roku 2019 výbor nezasadal.

6. rôzne

9. zasadnutie Ekonomického výboru SOPK
20. júna 2019 v Bratislave

Výbor SOPK pre priemyselnú politiku

1. príprava podkladov na rokovanie predstavenstva
sopk, ktoré sa bude konať 27. júna 2019
(diskusia ohľadne komunikácie SOPK s politickými
stranami, ktoré budú kandidovať v parlamentných
voľbách)

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

2. príprava podnikateľského prieskumu v roku 2019

v roku 2019 sa aktivity výboru v spolupráci so
zväzom priemyslu sr, klubom 500, asociáciou
zamestnávateľských zväzov a združení sr a ďalšími
príslušnými inštitúciami zameriavali najmä na
posudzovanie navrhovaných právnych noriem,

3. diskusia k námetom na seminár o európskej únii
4. rôzne
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4. spolupracoval s Ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny sr pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na
trhu práce

ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie.
Témami boli aj navrhovaná úprava minimálnych
miezd, preplácanie rekreačných poukazov,
dôchodková reforma a ďalšie.

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

Výbor SOPK pre regionálny rozvoj

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

v roku 2019 sa pod vedením jeho predsedu
doplnilo personálne obsadenie výboru o zástupcov
jednotlivých regionálnych komôr sopk.
výbor sledoval proces vypisovania výziev najmä
v operačnom programe výskum a inovácie,
v ktorom sa zaznamenalo jedno z najnižších
čerpaní eurofondov v roku 2019. negatívna
situácia vyústila do zlúčenia tohto operačného
programu s programom integrovaná infraštruktúra.

7. podieľal sa na tvorbe profilov absolventov
odborného vzdelávania a prípravy
a požadovaných vedomostí, zručností,
schopností a pracovných návykov
8. podieľal sa na tvorbe normatívov materiálnotechnického a priestorového zabezpečenia
v spolupráci s ministerstvom školstva

členovia výboru sa podieľali aj na pripomienkovom
konaní k vyhodnoteniu pokroku pri plnení
partnerskej dohody.

9. podieľal sa na posudzovaní obsahu učebníc
a učebných textov

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

10. zabezpečoval odborníka z praxe na účel
kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných
predmetov a majstrov odbornej výchovy
11. zabezpečoval prípravu inštruktorov a vydával
potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora
12. delegoval skúšajúceho zástupcu do skúšobnej
komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej
maturitnej komisie pre odbornú zložku
maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre
absolventskú skúšku

Výbor SOPK pre vzdelávanie
v roku 2019 výbor:

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

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

14. viedol a archivoval rozhodnutia k označeniu
školy ako centrum odborného vzdelávania
a prípravy

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

15. zverejňoval na svojom webovom sídle zoznam
stredných odborných škôl s označením centrum
odborného vzdelávania a prípravy

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

16. predkladal ministerstvu školstva návrhy na
určenie vecnej pôsobnosti sopk k jednotlivým
študijným odborom a jednotlivým učebným
odborom
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26. vyjadroval sa k zaradeniu alebo vyradeniu
odboru štúdia, ktorý vyučuje stredná odborná
škola

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

27. zabezpečoval propagáciu systému duálneho
vzdelávania v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti

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

28. spolupracoval so Štátnym inštitútom odborného
vzdelávania (Šiov) pri plnení úloh národného
projektu duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity

19. viedol evidenciu vydaných osvedčení
20. zverejňoval na svojom webovom sídle zoznam
pracovísk praktického vyučovania

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

21. podieľal sa na tvorbe vzorového učebného
plánu pre príslušný študijný odbor, vzorového
učebného plánu pre príslušný učebný odbor,
vzorových učebných osnov pre jednotlivé
odborné vyučovacie predmety príslušného
študijného odboru a vzorových učebných osnov
pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety
príslušného učebného odboru

na plnenie úloh v oblasti duálneho vzdelávania bola
slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v roku
2019 poskytnutá dotácia z ministerstva školstva.

22. vyjadroval sa k obsahu záverečnej skúšky,
odbornej zložky maturitnej skúšky
a absolventskej skúšky
23. rozhodoval o nominovaní zástupcov sopk
do rady školy pri soŠ s odbornou spôsobilosťou
v príslušnom alebo príbuznom odbore
vzdelávania
24. delegoval zástupcov do krajských rád pre
odborné vzdelávanie a prípravu
25. vyjadroval sa k zaradeniu strednej odbornej školy
do siete škôl alebo vyradeniu strednej odbornej
školy zo siete škôl

Tabuľka č. 5

výbory sopk v rokU 2019
Výbor

Predseda

Tajomník

ekonomický výbor

ing. ladislav vaškovič, csc.

ing. darina knapiková

zahraničnoobchodný výbor

ing. Július kostolný

ing. Jozef rajtar

výbor pre priemyselnú politiku

ing. vladimír slezák

ing. Juraj paľa

výbor pre regionálny rozvoj

ing. miloslav karaffa

ing. helena virčíková

výbor pre vzdelávanie

ing. adrián Ďurček

ing. viliam Gonda
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ÚČASŤ SOPK
V MEDZINÁRODNÝCH
ŠTRUKTÚRACH

všetky dostupné informácie možno nájsť na web
strane www.een.sk.

Aktivity v rámci Medzinárodnej
obchodnej komory (Paríž)
predseda medzinárodnej obchodnej komory (mok)
slovensko a zároveň čestný predseda svetovej
komorovej federácie medzinárodnej obchodnej
komory (icc WcF) sa v roku 2019 zúčastňoval na
zasadaniach výkonného výboru a Generálnej rady
svetovej komorovej federácie, kde boli okrem
otázok súvisiacich s činnosťou svetovej komorovej
federácie (plán aktivít, rozpočet, príprava 11. svetového
komorového kongresu v riu de Janeiro a 12. svetového
komorového kongresu v dubaji, postavenie komôr
a svetovej komorovej federácie v rámci medzinárodnej
obchodnej komory) diskutované aktuálne svetové témy.

VNÚTORNÝ TRH
EURóPSKEJ ÚNIE
veľké očakávania prináša zatiaľ nejasná forma
brexitu v marci 2019. prioritou európskej komisie
je aj naďalej hľadanie zodpovedajúcich riešení
v procese prechodu európskej únie na obdobie po
odchode veľkej británie z európskej únie. ekonomika
Únie je v dobrej kondícii s miernym rastom, no
v mnohých členských krajinách je problémom
vysoká nezamestnanosť mladej generácie.

predseda mok slovensko sa zúčastnil tiež na oslavách
100. výročia založenia medzinárodnej obchodnej
komory v paríži a generálny tajomník mok slovensko
na 11. svetovom komorovom kongrese v riu de
Janeiro (účasť spojená s podnikateľskou misiou sopk).

interaktívna tvorba politiky európskej únie patrí
tiež medzi priority európskej komisie, ktorej cieľom
je väčšie zapojenie malých a stredných podnikov
do procesu tvorby legislatívy európskej únie.
podnikatelia môžu využiť rôzne nástroje európskej
komisie pri hľadaní riešenia problémov spojených
s nesprávnou aplikáciou pravidiel vnútorného trhu zo
strany orgánov verejnej správy (voľný pohyb tovaru,
služieb a vysielanie a zamestnávanie pracovníkov
v zahraničí). najmä problematika vysielania pracovníkov
do iných členských krajín a plnenie s tým spojených
mzdových a iných podmienok je často jablkom sváru
medzi západnými a východnými členskými krajinami
európskej únie. podnikatelia môžu tiež pripomienkovať
konkrétnu legislatívu (odstraňovanie administratívnych
prekážok, dane, značenie výrobkov, oblasť dodávok
potravinárskych výrobkov nerovnakej kvality a iné).

dňa 6. júna 2019 sa uskutočnilo zasadnutie rady
národného výboru mok sr ( 23 členov), kde boli
schválené správy o činnosti a hospodárení za rok
2018, plán činnosti a rozpočet na rok 2019. rada
národného výboru mok sr na zasadaní tiež schválila
návrh na zmenu stanov, a tým aj zmenu názvu
v anglickom jazyku na icc slovakia, tak ako to je aj
v ostatných krajinách, a návrh na zmenu slovenského
názvu na medzinárodná obchodná komora
slovensko, v skratke mok slovensko.
súčasťou zasadnutia bol aj pracovný obed
so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí sr Františkom ružičkom
s hlavnou témou diskusie „európska únia po voľbách“.

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

slovenská obchodná a priemyselná komora
v spolupráci s mok slovensko a za podpory nadácie na
podporu vzdelávania a ekológie zorganizovala tradičnú
jesennú konferenciu na aktuálnu tému. Tentoraz sa
hovorilo o budúcnosti európskej únie a postavení
slovenska a česka v nej. hlavným hosťom a rečníkom
bol bývalý český prezident a premiér václav klaus.

slovenská obchodná a priemyselná komora v rámci
svojej činnosti aktívne podporuje podnikanie
slovenských firiem ako partner európskeho projektu
enterprise europe network (een), ktorého piata
etapa sa realizovala v rokoch 2017 – 2018. informuje
podnikateľov o sieti partnerov, ktorí sú začlenení do
projektu, a o možnostiach ich využitia pri hľadaní
cezhraničnej obchodnej a výrobnej spolupráce.

Podrobnejšie informácie o tomto i ďalších seminároch
a konferenciách, ktoré SOPK v roku 2019 zorganizovala,
sú uvedené v časti Domáce semináre

36

slovenská obchodná a priemyselná komora VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Aktivity v rámci Eurochambres
(Brusel)

energetická účinnosť • internacionalizácia.
sopk zosumarizovala údaje tohto výskumu
v jednotlivých oblastiach v rámci slovenska.

slovenská obchodná a priemyselná komora sa
aj v roku 2019 podieľala na činnosti európskeho
združenia obchodných komôr eurochambres
v bruseli. na jeho zasadnutiach zastupovala záujmy
slovenskej podnikateľskej verejnosti. vyjadrovala sa
k predloženým materiálom, predkladala návrhy
a stanoviská k prerokovávanej problematike.

slovenská obchodná a priemyselná komora sa
podieľala na realizácii európskeho ekonomického
prieskumu 2019, ktorý sa zameriaval na získanie
prehľadu o ekonomickom prostredí v členských
štátoch európskej únie. na získanie relevantných
informácií o podnikateľskom prostredí na slovensku
sa využila forma dotazníka, ktorý dostali členovia
sopk, a využili sa aj dostupné štatistické údaje.
prieskum prispel k získaniu prehľadu o ekonomickom
vývoji v jednotlivých členských krajinách európskej
únie, a to tak na národnej, ako aj na európskej úrovni.

slovenská obchodná a priemyselná komora každý
rok bilancuje svoju činnosť prostredníctvom výročnej
správy, ktorá poukazuje na spoluprácu sopk ako
jedného z dlhoročných členov eurochambres aj
počas roka 2019. po konzultáciách s partnerskými
obchodnými komorami v krajinách v4 sa sopk
podieľala na príprave návrhu na zlepšenie jej činnosti
v ďalšom volebnom období.

SPOLUPRÁCA
SO ZAHRANIČNÝMI
OBCHODNÝMI
A PRIEMYSELNÝMI
KOMORAMI

sopk pripravovala správy k viacerým návrhom
a akčným plánom podporujúcim podnikateľské
prostredie v európskej únii. svoj postoj vyjadrila
k súčasnej hospodárskej situácii v európskej únii
• k brexitu • k regulovaniu vysokých cien energií •
ku konkurenčnej nevýhode priemyselných odvetví
v európskej únii na globálnom trhu • k znižovaniu
administratívnej záťaže podnikania • k podpore
pracovného trhu a vysielaniu pracovníkov •
k zjednodušeniu pracovnej mobility v európskej únii.

slovenská obchodná a priemyselná komora má,
v záujme rozširovania vzájomných bilaterálnych
obchodných vzťahov so zahraničím, uzavretých
21 dohôd o zriadení spoločných výborov na
národnej úrovni a ďalších 183 dohôd, ktoré majú
uzatvorené regionálne komory sopk s regionálnymi
obchodnými komorami v zahraničí.

sopk spolupracovala aj pri aktualizácii rôznych
štatistických údajov.
iniciatíva „small business act“ sa osvedčila ako nástroj
politiky na podporu malých a stredných podnikov
(msp) na úrovni európskej únie a na vnútroštátnej
úrovni na zlepšenie podnikateľského prostredia a na
podporu ich rastu.

Úrad a jednotlivé regionálne komory sopk evidovali
na konci roka 2019 celkom 326 uzatvorených
dohôd o spolupráci so zahraničnými obchodnými
a priemyselnými komorami.

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

v roku 2019 boli na úrovni Úradu sopk podpísané
nasledovné dohody:

v záujme posilnenia komorového systému
v európskej únii sa každoročne vypracovávajú
štatistické údaje, ktoré poskytujú reálny pohľad na
vplyv obchodných komôr na podnikateľskú sféru
vo vzťahu k nasledovným oblastiam:
• prístup k financiám • zakladanie podnikov • výskum,
vývoj, inovácie • vzdelávanie a odborná príprava •
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memorandum medzi ministerstvom zahraničných
vecí a európskych záležitostí sr a sopk
o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie
(28. 1. 2019)

n

dohoda o spolupráci medzi sopk a vietnamskou
obchodnou a priemyselnou komorou (8. 8. 2019,
podpísaná korešpondenčne)
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sopk participovala tiež na organizovaní slovenskogruzínskeho obchodného fóra, ktoré sa uskutočnilo
14. júna 2019 v bratislave. zúčastnilo sa na ňom
23 gruzínskych firiem a organizácií na podporu
obchodu a 30 zástupcov slovenských firiem
a organizácií. sopk zastupoval jej podpredseda
Július kostolný a gruzínsku obchodnú a priemyselnú
komoru jej predsedníčka.

v rámci európskej únie je najlepšia spolupráca už
tradične s komorami z krajín v4 a rakúska. rozvíja sa
tiež spolupráca s obchodnými komorami v Taliansku
a vo Francúzsku.
v pôsobnosti Útvaru medzinárodnej spolupráce
sopk stojí osobitne za zmienku spolupráca
s obchodnou a priemyselnou komorou ruskej
federácie, ktorá vyvrcholila návštevou predsedu
sopk v moskve v apríli 2019. v delegácii predsedu
boli predstavitelia štyroch firiem predstavujúcich
elektropriemysel, stavebníctvo, kúpeľníctvo
a finančné služby. súčasťou tejto misie bolo
oficiálne otvorenie zastúpenia sopk v moskve
na veľvyslanectve sr za spoluúčasti obchodnej
a priemyselnej komory ruskej federácie, ktorá mu
oficiálne prisľúbila pomoc a podporu.

pravidelne počas prvého polroka 2019
spolupracovala sopk so srbskou obchodnou
a priemyselnou komorou na projekte smart
Factory hub v rámci finančného nástroja dunajský
nadnárodný program európskej teritoriálnej
spolupráce, tzv. interreg.
Ďalšou obchodnou komorou, ktorú treba spomenúť
v rámci spolupráce, je komora medzinárodného
obchodu hodvábnej cesty – silk road chamber
of international commerce.

druhý významný moment spolupráce s obchodnou
a priemyselnou komorou ruskej federácie, a to s jej
regionálnou obchodnou a priemyselnou komorou
Tatárskej republiky, nastal v decembri 2019, keď bol
na oficiálnej návšteve slovenskej republiky prezident
Tatárskej republiky, subjektu ruskej federácie,
ktorého sprevádzala podnikateľská delegácia. pri
tejto príležitosti sopk usporiadala podnikateľské
fórum, na ktorom sa zúčastnilo z Tatarstanu 12 a zo
slovenska 35 firiem a organizácií na podporu obchodu.

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

na fóre bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi
Žilinskou regionálnou komorou sopk a obchodnou
a priemyselnou komorou Tatárskej republiky.

v roku 2019 boli na úrovni regionálnych komôr
sopk podpísané nasledovné dohody:

Tabuľka č. 6

dohody s parTnerskými obchodnými komorami v zahraničí
Organizačná zložka SOPK
(úrad / regionálna komora)

Počet uzatvorených
dohôd v roku 2019

Celkový počet
dohôd

Úrad sopk

2

121

banská bystrica

0

20

bratislava

1

32

košice

1

23

nitra

0

28

prešov

0

4

Trenčín

0

17

Trnava

1

12

Žilina

3

69

Spolu

8

326
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INÉ FORMY SPOLUPRÁCE

BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
dohoda o spolupráci s bukureštskou obchodnou
a priemyselnou komorou

n

Hongkong
Čínsky nový rok – na základe požiadavky vládnej
agentúry hong kong economic and Trade office
v berlíne zorganizovala sopk 14. marca 2019
v bratislave recepciu pri príležitosti lunárneho
čínskeho nového roka. Touto akciou sa uzavrel
dvanásťročný cyklus čínskeho zvieratníka. pozvanie
prijalo a zúčastnilo sa vyše 165 zástupcov štátnych
orgánov, bankovej a podnikateľskej sféry, ako aj
mimovládnych organizácií. pre slovenskú obchodnú
a priemyselnú komoru ide o udalosť, ktorá napomáha
udržiavať jej prestíž pred domácim publikom.

KOŠICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
n memorandum o spolupráci medzi obchodnou
a priemyselnou komorou župy hajdú-bihár
(maďarsko), regionálnou hospodárskou
komorou brno (česká republika), obchodnou
a priemyselnou komorou krakov (poľská republika)
a košickou regionálnou komorou sopk (slovenská
republika)
TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
n memorandum o spolupráci medzi Trnavskou
regionálnou kmorou sopk a plovdivskou
obchodnou komorou, bulharsko
ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
n dohoda o partnerstve a spolupráci medzi
Žilinskou regionálnou komorou sopk a krajskou
hospodářskou komorou jižní moravy
n

n

SPOLOČNÉ OBCHODNÉ
A PRIEMYSELNÉ KOMORY POD
GESCIOU SOPK

dohoda o spolupráci medzi Žilinskou regionálnou
komorou sopk a privredna komora vo vojvodine

l

dohoda o spolupráci medzi Žilinskou regionálnou
komorou sopk a obchodnou a priemyselnou
komorou Tatárskej republiky

l

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

Činnosť Slovensko-maďarskej obchodnej
a priemyselnej komory v roku 2019
slovensko-maďarská obchodná a priemyselná
komora v roku 2019 venovala pozornosť ďalšiemu
rozvoju hospodárskych vzťahov medzi oboma
krajinami. Udržiavala kontakty s regionálnymi
komorami v maďarsku a podporovala účasť
slovenských firiem na spoločných podujatiach.
priebežne spolupracovala so slovenskými
a maďarskými firmami v rámci cezhraničnej
spolupráce. vyhľadávala a podporovala vzájomné
obchodné a investičné partnerstvá a podporovala
účasť na veľtrhoch a výstavách podľa potrieb
a požiadaviek firiem.
Aktivity v roku 2019:
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l

marec / dunajská streda – zasadnutie
predsedníctva slovensko-maďarskej obchodnej
a priemyselnej komory

l

marec / dunajská streda – riadne valné
zhromaždenie slovensko-maďarskej obchodnej
a priemyselnej komory
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l

marec / praha, česká republika – konzultácia so
zástupcami českej hospodárskej komory

l

marec / bratislava – Účasť na veľtrhu coneco

l

marec / nitra – Účasť na veľtrhu agrokomplex

l

Jún / bratislava – prednáška na ekonomickom
fóre krajín v4

Jún / bratislava – Účasť na slovensko-maďarskom
obchodnom fóre počas maďarského kultúrneho
týždňa v bratislave
organizátori: veľvyslanectvo maďarska v bratislave,
slovensko-maďarská obchodná a priemyselná
komora

l

september / budapešť, maďarsko – podnikateľské
prostredie na slovensku
organizátori konferencie: maďarská obchodná
a priemyselná komora, slovensko-maďarská
obchodná a priemyselná komora

l

15. – 17. 3. 2019 / bielsko-biala – prezentácia členov
na stavebnom a inštalačnom veľtrhu
– 55. międzynarodowe Targi budownictwa
i strefa dobrych Wnętrz „TWÓJ dom 2019“, stánok
spok

l

11. – 13. 4. 2019 / krakov – koordinácia aktivít
slovenských subjektov pre veľtrh krakdenT,
krakov

l

30. 4. 2019 / vígľaš – podnikateľské fórum v4
a rakúsko (spolupráca so sario)

l

31. 5. 2019 / nowy Targ – vstup a aktívna
spolupráca spok v zoskupení eUroreGion
TaTry – memorandum o rozvoji Tatier a návrh
na zriadenie cestného hraničného prechodu bez
obmedzenia muszinka – kurov

l

6. 6. 2019 / ostrava –stretnutie podnikateľov
českej, poľskej a slovenskej republiky (v spolupráci
s česko-poľskou obchodnou komorou)

l

27. – 29. 9. 2019 / bielsko-biala – prezentácia členov
na veľtrhu 56. międzynarodowe Targi budownictwa
„JesieŃ 2019“, stánok spok

l

10. 10. 2019 / spišská nová ves – participácia na
Xviii. slovensko-poľskom hospodárskom fóre

l

16. – 18. 10. 2019 / katovice – Účasť na
iX. európskom kongrese malých a stredných
podnikateľov

l

28. – 29. 10. 2019 / Gdaňsk – aktívna spolupráca
pri spoločnom projekte podnikateľskej misie do
Gdanska (spolupráca so sario a veľvyslanectvom
sr v poľsku)

l

pokračovanie v sledovaní a vyhodnocovaní
úspešných slovenských firiem na poľskom trhu
+ spopularizovanie aktuálnych výsledkov už
ocenených firiem

l

11. 12. 2019 / vyšný kubín – odovzdanie ocenenia
slovensko-poľskej obchodnej komory „za
mnohoročnú úspešnú prácu na poľskom trhu
a rozvíjanie spolupráce s poľskými partnermi
na tretích trhoch“ spoločnosti cz monT sk s.r.o.
(za rok 2019)

l

12. 12. 2019 / Žilina – biznis stretnutie podnikateľov
slovenska a poľska

l

l

október / bratislava – Účasť na slovenskej
kooperačnej burze 2019

november / dunajská streda – Formy podpory
malých a stredných podnikateľov na slovensku
organizátori konferencie: oTp banka slovensko, a.s.,
veľvyslanectvo maďarska v bratislave, slovenskomaďarská obchodná a priemyselná komora

l

Činnosť Slovensko-poľskej obchodnej komory
v roku 2019
slovensko-poľská obchodná komora (spok)
ako bilaterálna komora pri Žilinskej regionálnej
komore sopk už viac ako 20 rokov pomáha
podnikateľom, firmám a živnostníkom rozšíriť
obchodné aktivity a ponuku služieb a tovarov
aj na územie poľskej republiky predovšetkým
formou vyhľadávania kontaktov, realizáciou
seminárov, workshopov, stretnutí s predstaviteľmi
veľvyslanectiev a pod. od roku 2016 udeľuje
„ocenenie za rozvoj slovensko-poľskej ekonomickej
spolupráce“.
Aktivity v roku 2019:
l

zintenzívnenie spolupráce s obchodným radcom
slovenskej republiky na veľvyslanectve sr vo
varšave (honorárni konzuli) a so slovenským
inštitútom vo varšave

40

slovenská obchodná a priemyselná komora VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

ZMIEŠANÉ HOSPODÁRSKE
VÝBORY / PODNIKATEĽSKÉ
RADY SOPK

Priebežne:
l

informovanie členov slovensko-poľskej obchodnej
komory o novinkách a aktivitách súvisiacich
s poľskom

l

spolupráca s inštitúciami, firmami v poľsku,
udržiavanie stabilných kontaktov

l

koordinácia aktivít sopk a poľsko-slovenskej
obchodnej komory s regionálnymi komorami
katovice, bielsko-biala, krakov, rzeszow pri lobingu
diaľnice d3, r3, r4 medzi slovenskou republikou
a poľskou republikou

l

aktualizácia katalógu slovensko-poľskej obchodnej
komory a www. stránky slovensko-poľskej
obchodnej komory, „živé aktuality“

l

poskytovanie kontaktných adries,
poradenstvo a konzultácie, vybavovanie dopytov
firiem

l

pravidelné konzultácie s predsedom
slovensko-poľskej obchodnej komory v treťom
týždni mesiaca (pondelky v Žiline, štvrtky
vo varšave) pre slovenských záujemcov
o podnikanie v poľsku

l

organizácia účasti na veľtrhoch a výstavách podľa
požiadaviek podnikateľov

l

ochrana a podpora záujmov členov slovenskopoľskej obchodnej komory

l

zastupovanie obchodnej a priemyselnej
komunity slovenskej republiky
v slovensko-poľskej medzivládnej komisii
pre cezhraničnú spoluprácu

l

l

l

s partnerskými obchodnými komorami v krajinách
európskej únie má sopk vytvorené tri hospodárske
výbory:
l
l
l

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

s partnerskými obchodnými komorami z krajín
mimo európskej únie má sopk vytvorených dvanásť
bilaterálnych podnikateľských rád/hospodárskych
výborov:
slovensko-čínska podnikateľská rada (sčpr)
n predseda: ing. pavol anTalič
bola ustanovená v roku 2013. ide o najaktívnejší
orgán sopk tohto druhu z hľadiska formálnych
i neformálnych kontaktov s čínskymi náprotivkami na
úrovni národnej a tiež provinčnej na čínskej strane.
l

Aktivity v roku 2019:

spolupráca pri príprave a realizácii projektov
pre cezhraničnú spoluprácu v rámci projektov
európskej únie a iných
aktívna spolupráca s poľsko-slovenskou
obchodnou komorou v krakove, s česko-poľskou
obchodnou komorou v ostrave, s riG v katoviciach
(regionalna izba Gospodarcza), s izbou morskou
(Gdansk/Gdynia)
Účasť na bilaterálnych a medzinárodných
hospodárskych fórach, konferenciách, rokovaniach,
stretnutiach
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l

3. 4. 2019 / bratislava – Účasť zástupcov slovenskočínskej podnikateľskej rady sopk na konferencii
one belt one road

l

9. 4. 2019 / bratislava – Účasť zástupcov slovenskočínskej podnikateľskej rady sopk na slovakianingbo economic and Trade cooperation meeting

l

12. 4. 2019 / dubrovník, chorvátsko – Účasť
delegácie slovensko-čínskej podnikateľskej rady
sopk na samite 16+1 economic Forum 2019. za
sčpr sa na fóre zúčastnili 2 firmy (eXima s.r.o.
a Tesla litovský hrádok, a.s.) a zástupca sopk

l

18. – 24. 4. 2019 – predseda slovensko-čínskej
podnikateľskej rady sopk pavol antalič navštívil
pobočku ccpiT v pekingu

l

21. 5. 2019 / bratislava – 10. zasadnutie národnej
sekcie slovensko-čínskej podnikateľskej rady sopk

l

23. 7. 2019 / bratislava – pracovné stretnutie
s veľvyslancom čĽr na slovensku lin linom

l

5. – 15. 9. 2019 – návšteva pobočky ccpiT
v Šanghaji a kantone
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5. 11. 2019 / bratislava – pracovné stretnutie –
biznis raňajky s veľvyslancom čĽr v bratislave
lin linom a predsedom sopk petrom mihókom,
predsedom slovensko-čínskej podnikateľskej rady
sopk pavlom antaličom a ďalšími zástupcami
šiestich slovenských firiem
organizátor: slovensko-čínska podnikateľská rada sopk

slovensko-vietnamská podnikateľská rada
predseda: ing. Ľudovít kUlcsár
bola ustanovená v septembri 2019, zatiaľ iba na
strane sopk. na ustanovujúcom zasadnutí sa
zúčastnilo 12 zástupcov slovenských firiem.

l

l
n

slovensko-ukrajinská podnikateľská rada
predseda: ing. marián choma
Jej ostatné zasadnutie sa uskutočnilo v bratislave
v rámci slovensko-ukrajinského obchodného fóra
v júni 2011; v roku 2019 nevykazovala aktivitu.

l
n

Prijaté delegácie z Číny:
l

27. 2. 2019 – prijatie zástupcov bank of china,
pobočka praha, v súvislosti s pripravovaným
stretnutím 16+1 economic Forum 2019 v dubrovníku

slovensko-turecký hospodársky výbor
predseda: ing. vladimír soTák
v roku 2019 nevykazoval aktivitu, i keď bola prijatá
turecká obchodná delegácia, avšak nie pod hlavičkou
tohto výboru.

l
n

l

3. – 4. 6. 2019 – pracovné stretnutie so zástupcom
firmy mindray

l

13. 6. 2019 – stretnutie s delegáciou z provincie
hebei v bratislave

slovensko-taiwanský hospodársky výbor
predseda ing. vladimír kesTler
výbor bol zo strany sopk suspendovaný z dôvodu
postoja taiwanských investorov v sr. na december
2019 bolo zamýšľané uskutočniť pracovnú cestu
predsedu sopk do Tchaj-peja s hlavným cieľom
prerokovať s taiwanským partnerom – cieca – otázky
ďalšieho fungovania tohto výboru, najmä zapojenia
taiwanských investorov v sr do jeho činnosti. cesta
sa napokon neuskutočnila z dôvodu nedostatočného
záujmu partnerskej strany o podstatné rokovania
napriek tomu, že bola vo vysokom stupni zabezpečenia.

l
n

l

21. 6. 2019 – stretnutie s delegáciou z mesta dalian
v bratislave

l

18. 7. 2019 – stretnutie s firmou neUsoFT

l

25. 10. 2019 – stretnutie s delegáciou z mesta
kanton (Guangzhou) o možnostiach vzájomnej
spolupráce

l

5. 12. 2019 – stretnutie s delegáciou z provincie
sečuan v bratislave

slovensko-indický hospodársky výbor
n predseda: ing. igor JUnas
v roku 2019 výbor nezasadal.
l

slovensko-čínska podnikateľská rada sopk poskytla
vyjadrenia pre hospodárske noviny ohľadom
aktuálneho vývoja ekonomických vzťahov sr – čína
a dopadoch obchodnej vojny medzi Usa a čínou na
slovenskú ekonomiku (január 2019 a máj 2019).

slovensko-kórejský hospodársky výbor
n predseda: ing. Jozef Federič
Je založený iba na slovenskej strane pod gesciou
Žilinskej regionálnej komory sopk.
l

slovensko-izraelská podnikateľská rada
predseda: miloš Žiak
v roku 2016 bola podpísaná dohoda medzi sopk
a Ficc o založení spoločnej podnikateľskej rady
a následne mala rada v bratislave aj svoje
ustanovujúce zasadnutie. v roku 2019 rada
nezasadala.

l
n

slovensko-kazašský hospodársky výbor
t. č. bez predsedu
v roku 2019 výbor nezasadal.

l
n

l
n

slovensko-kubánska podnikateľská rada
predseda: ing. martin paŠTika
v roku 2016 bola ustanovená na základe požiadavky
10 zakladajúcich členov. rada má zatiaľ iba slovenskú
sekciu. sopk iniciovala recipročný krok na strane
kubánskej obchodnej a priemyselnej komory. zatiaľ
bez výsledku. i to bol možno dôvod nezáujmu o jej
zasadnutie v roku 2019 z radov členov a predsedu rady.

slovensko-srbský hospodársky výbor
t. č. bez predsedu

l

slovensko-iránsky hospodársky výbor
n t. č. bez predsedu
záujem aktivovať výbor nenašiel dostatočnú odozvu,
navyše v roku 2018 boli administratívou Usa znovu
zavedené sankcie proti iránu, ktoré boli v platnosti
aj v roku 2019, preto sú obavy obchodovať s touto
krajinou.

n

l
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ČLENSKÁ ZÁKLADŇA PLATFORMY V SOPK
Platforma mladých podnikateľov
v roku 2019 slovenská obchodná a priemyselná
komora organizovala pre členov obchodné misie,
odborné semináre, konferencie a školenia
na celoslovenskej a regionálnej úrovni. o pripravovaných
aktivitách sopk informovala členskú základňu
prostredníctvom elektronickej pošty, internetovej
stránky, sociálnej siete linkedin a odborného časopisu
obchod priemysel hospodárstvo.

platforma mladých podnikateľov podporuje skupinu
mladých podnikateľov do 30 rokov veku a vytvára
priestor na ich združovanie a vzájomnú spoluprácu.
v roku 2019 mala platforma mladých podnikateľov
spolu 15 členov.
Platforma „Žena v podnikaní“
platforma „Žena v podnikaní“ je zameraná na
poskytovanie informácií súvisiacich s podnikaním
najmä začínajúcim, ale aj pokročilým podnikateľkám.

práca pre malé a stredné podniky bola orientovaná
na sprostredkovanie obchodnej spolupráce so
zahraničím a na služby v oblasti vzdelávania.
aktívna bola spolupráca v oblasti stredného
odborného vzdelávania. členské firmy boli aj v roku
2019 zapájané do projektov a do predkladania
pripomienok k navrhovaným legislatívnym zmenám.

nemenej dôležitým cieľom aktivít platformy je
networking medzi podnikateľkami a klubová
činnosť. členky dostávajú pozvanie spolu
s ostatnými členmi sopk aj na všetky pripravované
vzdelávacie aktivity.

regionálne komory sopk organizovali komorové
dni a klubové stretnutia so zástupcami politického
a hospodárskeho života. prostredníctvom dotazníkov
tiež získavali od podnikateľov informácie na
zlepšenie podnikateľského prostredia.

v priebehu roku 2019 platforma pokračovala
v spolupráci so slovak business agency a ďalšími
organizáciami a subjektmi, ktoré svojou činnosťou
aktívne podporujú podnikanie žien.

pri osobných návštevách firiem sa propagovala
služba Člen členovi za účelom zvýšenia počtu
členských subjektov, ktoré môžu ponúkať svoje
služby a tovary členom sopk za výhodnejších
podmienok.

stála tiež pri zrode platformy žien slovenska.
svoju činnosť a aktivity propaguje platforma
prostredníctvom web stránky sopk, adresným
mailingom a stránkou na sociálnej sieti.

Tabuľka č. 7

počeT členov sopk v rokU 2019
Organizačná zložka SOPK
(úrad / regionálna komora)

Počet
členov

Z toho platforma
Mladý podnikateľ

Úrad sopk

26

0

banská bystrica

96

2

bratislava

136

5

košice

70

3

nitra

83

0

prešov

97

1

Trenčín

106

0

Trnava

83

0

Žilina

180

4

Spolu

877

15
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REGIONÁLNE
ŠTRUKTÚRY SOPK

s unikátnym riešením jednolopatkového obežného
kolesa, ktorého hlavnou výhodou je vysoká
priechodnosť tuhých častíc s rozmerom zhodným
s priemerom sacieho potrubia. Táto spoločnosť ako
jediná vykonala v slovenských podmienkach výskum
čerpadiel tohto druhu, pričom sa svojou vedeckou
činnosťou zaradila do úzkeho okruhu celosvetových
výskumníkov zaoberajúcich sa oblasťou kalových
čerpadiel.

k 31. decembru 2019 vyvíjalo činnosť osem
regionálnych komôr sopk a dve kancelárie –
v lučenci (patrí pod pôsobnosť banskobystrickej
regionálnej komory sopk) a v ružomberku (patrí
pod pôsobnosť Žilinskej regionálnej komory sopk).

do kategórie mladý inovátor sa prihlásili študenti
strednej odbornej školy informačných technológií
v banskej bystrici, strednej priemyselnej školy
Jozefa murgaša v banskej bystrici, drevárskej fakulty
Technickej univerzity vo zvolene či phd. študent
strojníckej fakulty slovenskej technickej univerzity
v bratislave.
víťazom sa stal marek kraus, študent 4. ročníka soŠ
informačných technológií v banskej bystrici. cenu
dostal za nápad kamerového slideru na tvorbu videí
za pomoci fotoaparátu a funkcií timelamp.

vo všetkých regionálnych komorách sopk sa
tradične, tak ako každý rok, vo februári a marci 2019
uskutočnili zhromaždenia delegátov alebo valné
zhromaždenia členov, na ktorých boli schválené
hlavné regionálne komorové dokumenty – výročné
správy a správy o plnení rozpočtu v roku 2018
a plány aktivít a návrhy rozpočtu na rok 2019.
na každom zhromaždení sa okrem iného diskutovalo
o aktuálnych ekonomických otázkach a problémoch
v konkrétnych podmienkach daného regiónu.

v roku 2019 sa podarilo zastabilizovať a navýšiť počet
členov banskobystrickej regionálnej komory sopk.
okrem toho si plnila svoje poslanie, ako je pravidelný
kontakt s podnikateľskými subjektmi, certifikačná
agenda, aktivity súvisiace so stredným odborným
vzdelávaním a prípravou, atď.

BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
predstavenstvo banskobystrickej regionálnej komory
sopk, ktoré k 31. decembru 2019 má 14 členov,
sa v roku 2019 zišlo päťkrát. valné zhromaždenie
banskobystrickej regionálnej komory sopk sa konalo
18. februára 2019 v robotníckom dome v banskej
bystrici. súčasťou slávnostnej časti bolo vyhlasovanie
a oceňovanie víťazov 23. ročníka súťaže krištáľový
merkúr. Toto ocenenie pod patronátom sopk, Úradu
priemyselného vlastníctva sr a banskobystrického
samosprávneho kraja sa vyhlasuje raz za dva roky.
prihlásiť sa mohli nielen podnikatelia a firmy, ktoré
v oblasti inovácií a výskumu priniesli na trh nový
alebo inovovaný produkt, ale i študenti stredných
škôl a univerzít s vlastnými, často prelomovými
nápadmi a riešeniami.

banskobystrická regionálna komora sopk realizovala
v roku 2019 dva projekty, z ktorých projekt
„innoservice“ bol úspešne ukončený začiatkom roka.
druhý projekt, podporený z programu erasmus+
pod názvom „mould4plast“, sa realizuje s partnermi
zo Španielska, rakúska a česka. Jeho výstupom
bude vyvinutá metodológia vzdelávania, obsahu
a nástrojov pre pracovníkov na výrobu foriem na
vstrekovanie plastov. v roku 2019 regionálna komora
tiež vypracovala a predložila z programu interreg
v-a slovenská republika – maďarsko nový projekt
pod názvom industrial property cross-border preassessment tool. partnermi projektu sú tri maďarské
obchodné komory z regiónov heveš, novohrad
a baz.

z 11 prihlásených nominácií boli štyri v kategórii
produktová inovácia a sedem v kategórii mladý
inovátor. komisia zložená z členov predstavenstva
banskobystrickej regionálnej komory sopk,
zástupcov banskobystrického samosprávneho kraja
a Úradu priemyselného vlastníctva sr rozhodla
komplexnou analýzou nominácií a ich originality,
pôvodu, prínosu pre trh či pre životné prostredie
o laureátoch krištáľového merkúra 2018.

v rámci podpory zahraničných obchodných aktivít
prijali na pôde regionálnej komory dve obchodné
misie, a to z ruskej federácie zo saratovskej oblasti
a z Uzbekistanu.
zo seminárov, ktoré regionálna komora organizovala,
bol záujem hlavne o colnú problematiku.
z konzultačno-poradenských služieb mali firmy
záujem o poradenstvo a služby v oblasti ochrany

ocenenie za produktovú inováciu získala spoločnosť
prakTikpUmp, s.r.o., zvolen so svojím produktom
kalové čerpadlo spiram 50-a. ide o čerpadlo
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na podporu a propagáciu duálneho vzdelávania na
slovensku. v rámci úzkej spolupráce so strednými
odbornými školami zabezpečila bratislavská
regionálna komora sopk účasť svojich zástupcov
na záverečných skúškach budúcich absolventov
týchto škôl.

predmetov priemyselného vlastníctva a podmienok
podnikania na zahraničných trhoch.
banskobystrická regionálna komora sopk aj v roku
2019 intenzívne spolupracovala s banskobystrickým
samosprávnym krajom, s mestom banská bystrica
a ďalšími miestnymi samosprávami, so zahraničnými
zastupiteľskými úradmi na slovensku a slovenskými
v zahraničí, s regionálnou kanceláriou sario. veľmi
intenzívna spolupráca bola s Úradom priemyselného
vlastníctva sr pri organizácii súťaže krištáľový merkúr.

pracovníci bratislavskej regionálnej komory sopk
navštívili počas roka desiatky svojich členov
osobne a aj touto formou zisťovali aktuálne
záujmy podnikateľov a dopĺňali aktivity komory
o ich požiadavky. pripravili pre svojich členov
networkingové akcie so zaujímavými hosťami,
na ktorých mohli spoznať nových členov regionálnej
komory a nadviazať nové kontakty.
záujemcom o niečo nové ponúkla regionálna komora
exkurzie do zaujímavých podnikov, v ktorých
mohli spoznať nové technológie a technologické
postupy.

pri banskobystrickej regionálnej komore sopk
pôsobila v roku 2019 jedna celoštátna sekcia:
¥ sekcia nerudných surovín

BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
bratislavská regionálna komora sopk poskytla
svojim členom v roku 2019 široké spektrum
vzdelávacích aktivít zameraných na aktuálne témy
podľa požiadaviek podnikateľov, na zmeny právnych
noriem a nové trendy vo vzdelávaní.

sekcia odpadového hospodárstva pri sopk so sídlom
v bratislavskej regionálnej komore sopk popri
legislatívnych aktivitách ponúkla členom odborné
podujatia a semináre, ktoré sa stretli s veľkým
záujmom nielen členských subjektov.

na základe úzkej spolupráce so slovenskými
ekonomickými diplomatmi v zahraničí, honorárnymi
konzulmi, ako aj so zahraničnými ambasádami
pôsobiacimi na slovensku pripravila regionálna
komora informačné podujatia v rôznych formách
s cieľom priblížiť našim podnikateľom podmienky
a možnosti podnikania v zahraničí a so zahraničnými
partnermi. propagáciu týchto aktivít zabezpečila
prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí
(Facebook, linkedin), komorového časopisu obchod
priemysel hospodárstvo, mesačníka prešporský
podnikateľ a, samozrejme, direct mailingom
prednostne členom sopk, ale aj nečlenským firmám.

pokračovala dlhoročná tradícia klubových stretnutí
na aktuálne témy pre ženy podnikateľky a budúce
podnikateľky v rámci platformy „Žena v podnikaní“.
regionálna komora sa prostredníctvom platformy
„Žena v podnikaní“ podieľa na vedení a riadení
platformy žien slovenska, ktorej je zakladajúcim
členom.
Tradične bohatá bola ponuka zahraničnoobchodných
aktivít, či už to boli misie do zahraničia, účasť
na výstavách v zahraničí, alebo prijatie zaujímavých
obchodných misií a zahraničných partnerov na
slovensku. bratislavská regionálna komora sopk
rozšírila aj oficiálne partnerstvá s partnerskými
obchodnými komorami formou podpisu dohôd
o spolupráci. a nezabudla ani na menej biznisové
aktivity a ponúkla svojim členom aj účasť na
športovom podujatí.

poradenské služby boli poskytnuté konkrétnym
klientom na základe ich dopytov, pričom najviac
dopytovanými oblasťami boli pracovnoprávne
poradenstvo, obchodnoprávne poradenstvo, daňové
právo. Úspešne bol vyeditovaný už Xii. ročník
regionálneho mesačníka prešporský podnikateľ
o dianí v bratislavskej regionálnej komore sopk
a udalostiach v podnikateľskom prostredí
v bratislavskom samosprávnom kraji
a o pripravovaných a realizovaných akciách
regionálnej komory sopk.

naozaj široké spektrum ponuky sa stretlo so záujmom
a ocenením veľkého počtu podnikateľov a potvrdilo
opäť rôznorodosť požiadaviek členských subjektov
na činnosť komory.
pri bratislavskej regionálnej komore sopk pôsobila
v roku 2019 jedna celoštátna sekcia:
¥ sekcia odpadového hospodárstva

v zmysle harmonogramu projektu learning by doing
sa úspešne ukončili plánované aktivity zamerané
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jednotlivé regionálne komory sopk.
Uskutočnili sa dva výjazdy predstavenstva
regionálnej komory do regiónov (sobrance, rožňava)
a zástupcovia predstavenstva sa zúčastňovali na
jednotlivých výjazdových zasadnutiach vlády
v najmenej rozvinutých okresoch.

svoju činnosť v roku 2019 zameriavala košická
regionálna komora sopk najmä na podporu
aktivít prispievajúcich k rozvoju podnikateľského
prostredia v regióne, a to predovšetkým
organizovaním konferencií, seminárov
a konzultačných dní, ktoré podnikateľom priniesli
informácie a odborníkov z oblasti zahraničného
obchodu, inštitúcií poskytujúcich podporu malým
a stredným podnikom či aktuálne témy
z ekonomického prostredia.

NITRIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
aktivity nitrianskej regionálnej komory sopk
boli v roku 2019 zabezpečované v súlade
s programom činnosti sopk pre roky 2017 – 2022
a v zmysle schváleného plánu aktivít na rok 2019,
ako aj podľa individuálnych potrieb a požiadaviek
podnikateľských subjektov.

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

v oblasti rozvoja podnikateľských vzťahov
bola venovaná hlavná pozornosť systematickej
komunikácii s podnikateľskými subjektmi v regióne
za účelom stabilizácie a zároveň rozširovania členskej
základne. napriek tomu došlo v priebehu roka
2019 k poklesu členskej základne, nakoľko niektoré
zahraničné členské firmy ukončili svoje pôsobenie
na slovensku, resp. viaceré ďalšie firmy ukončili svoje
členstvo z dôvodu nevyužívania služieb komory
a nepodarilo sa ich v plnej miere nahradiť novými
členmi.

rok 2019 sa niesol aj v znamení udržiavania
a posilňovania domácich partnerstiev, a to najmä
so zmiešanými obchodnými a priemyselnými
komorami na slovensku, regionálnymi
reprezentantmi orgánov štátnej správy, miestnej
samosprávy, akademickou obcou, vzdelávacovýskumnými inštitúciami a inými organizáciami.
Jednou z kľúčových oblastí bola pre regionálnu
komoru aj aktívna komunikácia s podnikateľmi
a predstaviteľmi verejnej správy v regiónoch
košického samosprávneho kraja.

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

otázka stredného odborného školstva bola počas
roku 2019 pre košickú regionálnu komoru sopk veľmi
aktuálna a priniesla diskusiu najmä na tému systému
duálneho vzdelávania a efektívneho nastavenia počtu
žiakov v jednotlivých odboroch, ktoré by zodpovedali
potrebám trhu práce. regionálna komora zabezpečila
aj v roku 2019 účasť zástupcov podnikateľov –
odborníkov z praxe na záverečných skúškach na
stredných odborných školách.

v oblasti zahraničných vzťahov sa efektívne využíval
vybudovaný systém medzinárodnej spolupráce
s partnerskými obchodnými komorami v zahraničí.
najintenzívnejšie sa využívala spolupráca
s partnerskou obchodnou komorou osijek
v chorvátsku, komorou peštianskeho kraja
v maďarsku a tiež s viacerými obchodnými komorami
v nemecku, vo Francúzsku a na Ukrajine. zároveň
boli počas obchodnej misie v portugalsku obnovené
kontakty s obchodnými komorami v lisabone
a v porte.

Téma najmenej rozvinutých okresov dominovala
roku 2019. košická regionálna komora sopk venovala
tejto problematike aj svoju prílohu v aprílovom
čísle komorového mesačníka obchod priemysel
hospodárstvo. redakčná rada mesačníka túto
prílohu vyhodnotila ako najlepšiu v roku 2019
z ôsmich príloh, ktoré počas roka pripravili

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

činnosť prešovskej regionálnej komory sopk v roku
2019 nadväzovala na jej aktivity v predchádzajúcom
roku. predstavenstvo regionálnej komory na
svojich zasadnutiach, okrem kontrolnej činnosti,
premietalo aktuálne podnikateľské námety do
činnosti regionálnej komory. rámcovo boli aktivity
regionálnej komory schválené valným zhromaždením
prešovskej regionálnej komory sopk.

dôležitou agendou nitrianskej regionálnej komory
sopk bolo vydávanie dokumentov na podporu
zahraničnoobchodných aktivít slovenských
podnikateľov vo forme certifikátov o pôvode tovaru,
aTa karnetov a ďalších obchodných dokumentov.
v agende využívania aTa karnetov boli predmetom
dočasného vývozu najmä zariadenia na výkon
povolania v zahraničí, tovar určený na medzinárodné
veľtrhy a výstavy a v ojedinelých prípadoch to
boli obchodné vzorky. najviac aTa karnetov bolo
vydaných do Švajčiarska.

činnosť regionálnej komory sa sústredila hlavne
na dve priority: odborné vzdelávanie a podpora
cestovného ruchu vo vysokých Tatrách.
aktivity v odbornom vzdelávaní sa realizovali
predovšetkým v rámci projektu memeveT – veT cv
in the mechatronics and metallurgical industries
– projekt zameraný na podporu odborného
vzdelávania pre oblasť mechatroniky. prípravné
aktivity projektu sa realizovali v priebehu roka 2018
a aktivity v roku 2019 boli orientované na pilotné
testovanie výstupov, ktoré boli výsledkom práce
medzinárodných tímov.

k tejto problematike bolo poskytované aj príslušné
odborné poradenstvo najmä pre nových členov
a tiež pre podnikateľské subjekty, ktoré sa po prvý
raz vo svojej praxi stretli s možnosťou využiť
predmetné obchodné dokumenty.
nitrianska regionálna komora sopk úspešne
spolupracovala s nitrianskym samosprávnym
krajom, s ktorým má dlhoročnú dohodu o vzájomnej
spolupráci zameranú na podporu rozvoja regiónu.
zároveň ako spoluzriaďovatelia spoločne riadili
činnosť regionálnej rozvojovej agentúry v nitre.

prešovská regionálna komora sopk tiež zabezpečila
odbornú prax pre učiteľov a žiakov na dvoch
stredných odborných školách v berlíne
a v zahraničnej firme, ako aj na strednej odbornej
škole a vo firme v prešove.

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

v súvislosti s odborným vzdelávaním bolo
cieľom regionálnej komory posilniť spoluprácu
s prešovským samosprávnym krajom, ktorý má
dôležité kompetencie v regionálnom stredoškolskom
odbornom vzdelávaní. podporila iniciatívu skupiny
svetovej banky „catching up regions“ so zameraním
na odborné vzdelávanie realizovanú v úzkej
spolupráci s prešovským samosprávnym krajom.
Táto aktivita sa stala kľúčom k príprave rozvojových
dokumentov, ale predovšetkým k získaniu finančných
prostriedkov na podporu odborného vzdelávania
v prešovskom regióne.

na úrovni miestnych samospráv sa uskutočnili
pracovné stretnutia s primátormi okresných
miest nitrianskeho regiónu, ktoré boli zamerané
na možnosti vzájomnej spolupráce pri podpore
miestnych podnikateľov a podnikateľského
prostredia.
Úspešne možno hodnotiť tiež spoluprácu
s agentúrou sario, ktorá sa rozvíjala na základe
podpísanej dohody o spolupráci, v rámci ktorej
sa pre firmy nitrianskeho regiónu uskutočnili
viaceré medzinárodné podnikateľské podujatia
a sprostredkovali sa tiež priame kontakty so
zahraničnými partnermi.

okrem spolupráce s prešovským samosprávnym
krajom pokračovala i spolupráca so samosprávami,
univerzitami, strednými odbornými školami,
podpornými inštitúciami pre podnikateľov
a v nemalej miere aj s agentúrou sario (na
základe zmluvy o spolupráci z roku 2016). členovia
regionálnej komory boli pravidelne informovaní
o aktivitách v rámci národného projektu
„internacionalizácia masp“ s cieľom využiť dotácie
projektu v ich prospech.
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v oblasti medzinárodných projektov sa činnosť
regionálnej komory zameriavala na skvalitnenie
služieb pre členov sopk v poradenstve
o zahraničnom obchode, pri podpore prezentácie
členských firiem v zahraničí, na spoluprácu
súkromnej a verejnej sféry v oblasti kreatívneho
priemyslu a kultúry.

spolupráca na úrovni – sario, mesto prešov a vyšší
územný celok prešov – bola naďalej koordinovaná
v rámci pravidelných stretnutí, ktoré (tak ako
v minulosti) vyústili do spoločných aktivít pre
širšiu verejnosť. príkladom spoločných podujatí
bola medzinárodná konferencia „cyklotrasy a ich
rozvoj“. prispela k podpore cezhraničnej spolupráce
s poľskými partnermi, ako aj k využitiu dobrej praxe
pri budovaní cyklotrás v rakúsku. podpísaním
memoranda obchodných komôr pôsobiacich
pod Tatrami a súvisiacej deklarácie o vzájomnej
spolupráci miest poprad – zakopané – vysoké Tatry
sa otvorili možnosti spolupráce v oblasti podpory
prihraničného cestovného ruchu. pozitívne výsledky
spoločných podujatí pomáhajú pri plánovaní ďalších
medzinárodných odborných konferencií, ako aj
študijných ciest do zahraničia.

regionálna spolupráca sa zamerala na podporu
odborného vzdelávania, na zvýšenie záujmu
mládeže o šport, prírodné a technické vedy
a v neposlednom rade na organizovanie klubov
sopk. v rámci odvetvovej a klastrovej spolupráce sa
rozvíjala činnosť sekcie výrobných strojov a náradia
sopk, sekcie dodávateľov investičných celkov sopk
a sekcie textilného, odevného, kožiarskeho
a obuvníckeho priemyslu sopk, ako i spolupráca so
slovenským plastikárskym klastrom, euroregiónom
bílé – biele karpaty a združením pre rozvoj hornej
nitry.

v oblasti medzinárodnej spolupráce pokračovala
spolupráca s rakúskom, ale aj s inými (vzdialenejšími)
teritóriami. napríklad v rámci projektu „novej
hodvábnej cesty“ zorganizovala prešovská regionálna
komora sopk návštevu tradične organizovaného
veľtrhu v budapešti, zorganizovala ekvádorský deň,
konzultačný deň o obchodovaní s indonéziou, atď.

pri Trenčianskej regionálnej komore sopk pôsobili
v roku 2019 tri celoštátne sekcie:
¥ sekcia výrobných strojov a náradia
¥ sekcia dodávateľov investičných celkov
¥ sekcia textilného, odevného, kožiarskeho
a obuvníckeho priemyslu

v oblasti vzdelávania podnikateľov sa prešovská
regionálna komora sopk prioritne zamerala na témy
súvisiace s podnikaním na domácom a zahraničnom
trhu v rámci seminárov, workshopov, konferencií,
pracovných raňajok a podnikateľských klubov.

TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
aktivity v roku 2019 napĺňala Trnavská regionálna
komora sopk na základe plánu činnosti sopk na rok
2019 a podľa záujmu podnikateľov.

TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK

v oblasti legislatívy boli aktívne hlavne sekcie,
ktoré pracujú pri Trnavskej regionálnej komore
sopk. sekcia cestnej dopravy vypracovala viaceré
pripomienky k právnym normám týkajúcim sa tejto
oblasti. na zasadnutí agropotravinárskej sekcie
sa zúčastnili aj zástupcovia srbskej ambasády
za účelom zlepšenia obchodnej bilancie medzi
krajinami. agropotravinárska sekcia bola tradične,
ako už niekoľko rokov, tiež partnerom konferencie
„aGroproGress 2019“.

Trenčianska regionálna komora sopk bola v roku
2019 stabilným poskytovateľom služieb pre členské
a nečlenské firmy, kontaktným bodom projektu
enterprise europe network (een) a informačným
bodom pre česko-slovenskú spoluprácu.
významnú časť služieb tvorilo overovanie
obchodných dokumentov – 48 % celkových
príjmov. Ďalšou oblasťou bolo organizovanie
účasti na výstavách – tvorili 5 % celkových príjmov.
realizovalo sa päť spoločných expozícií v teritóriách:
česká republika (4) a bosna a hercegovina (1).
Uskutočnilo sa 19 vzdelávacích podujatí a významná
je i spolupráca Trenčianskej regionálnej komory
sopk pri organizovaní krajského kola stredoškolskej
odbornej činnosti a sprievodného podujatia výstavy
sTredoŠkolák v Trenčíne. služby stáleho pracoviska
pre vydávanie zaručeného elektronického podpisu
využilo 250 klientov.

pri organizovaní obchodných misií a účastí na
veľtrhoch sa Trnavská regionálna komora sopk
v roku 2019 teritoriálne orientovala na krajiny
strednej a východnej európy. v dňoch 20. – 22.
mája 2019 realizovala obchodnú misiu do sofie
(bulharsko). partnerom bolo veľvyslanectvo sr v sofii,
obchodná a priemyselná komora sofia a obchodná
a priemyselná komora plovdiv. slovenskú delegáciu
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dňa 3. decembra 2019 zabezpečila Trnavská
regionálna komora sopk pre záujemcov účasť na
konferencii vo velehrade zameranej na interreg v-a
sr – čr so zámerom dozvedieť sa o perspektívach
a výzvach programu do budúcnosti.

prijal veľvyslanec slovenskej republiky
v bulharsku spolu so svojím zástupcom,
ekonomickým diplomatom sr v sofii. nasledovala
návšteva technologického parku sofia Tech park
a prijatie v obchodnej a priemyselnej komore
sofia. súčasťou programu obchodnej misie bol tiež
podpis memoranda o spolupráci medzi Trnavskou
regionálnou komorou sopk a obchodnou
a priemyselnou komorou plovdiv, dvojstranné
rokovania firiem, prehliadka ekonomickej zóny
bozhurishte a prijatie u bulharského ministra
ekonomiky.

pri Trnavskej regionálnej komore sopk pôsobili
v roku 2019 štyri celoštátne sekcie:
¥ sekcia výrobcov obranného priemyslu sr
¥ sekcia cestnej dopravy
¥ agropotravinárska sekcia
¥ elektrotechnická sekcia

v dňoch 16. – 19. júna 2019 zorganizovala regionálna
komora obchodnú misiu do skopje (severné
macedónsko). partnerom bolo veľvyslanectvo
slovenskej republiky v skopje, obchodná
a priemyselná komora skopje a honorárny
konzul slovenskej republiky v skopje. v rámci
programu slovenská delegácia absolvovala prijatie
u slovenského veľvyslanca v skopje za účasti
honorárneho konzula slovenskej republiky
v skopje. na stretnutí bol prítomný aj štátny
tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí sr lukáš parízek a generálna riaditeľka
eximbanky sr monika kohútová. program
pokračoval prijatím v obchodnej a priemyselnej
komore skopje s následnými prezentáciami
a dvojstrannými rokovaniami firiem a potom
i prijatím na úrade vlády.

ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
činnosť Žilinskej regionálnej komory sopk bola
v roku 2019 zameraná na nasledovné aktivity:

Ďalšia obchodná misia smerovala v dňoch 26. – 28.
septembra 2019 do baia mare (rumunsko). súčasťou
programu bola účasť slovenských podnikateľov na
medzinárodnom obchodnom fóre „expo rivulus
dominarum“ a stretnutia s obchodnými komorami
rumunska, moldavska, Ukrajiny, maďarska, ako aj
dvojstranné rokovania firiem. Firmy mali na tomto
podujatí i svoj vlastný stánok.

¥

Udržanie stability podnikateľského prostredia na
slovensku. dohliadanie na nerozširovanie platnosti
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

¥

návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia,
upozorňovanie poslancov, exekutívy na nutnosť
zníženia administratívnej záťaže v zdravotnej
službe, Gdpr, správnych poplatkov, atď.

¥

rozšírenie spolupráce s ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
a ministerstvom hospodárstva sr

¥

kontinuita a zintenzívnenie koordinácie aktivít
s partnerskými obchodnými komorami v4 aj
s cieľom, aby členovia sopk získali aktuálne
informácie o ekonomickom a investičnom
prostredí v česku a poľsku

v spolupráci so samosprávou a municipalitami
presadzovanie priorít Žilinskej regionálnej
komory sopk a regionálnych obchodných
komôr v4 v diaľničnej infraštruktúre v slovenskej
republike: d3/e75 brodno – knm, d1/e50 tunel
višňové.
Žilinská regionálna komora sopk žiada okamžité
obnovenie výstavby r3 martin – rakovo a úsek
horná Štubňa – Turček, r6/d49 púchov – zlín, d1/
e50 Turany – hubová bez tunela korbeľka, povrchový
variant v1o, ktorý súčasne ochráni chránenú
vodohospodársku oblasť európskeho významu.
priority má Žilinská regionálna komora sopk
odsúhlasené a koordinované s obchodnými
komorami a združeniami česka, poľska a maďarska
v rámci core corridors Ten-T

¥

Ďalšie podujatie zamerané na podporu
zahraničnoobchodných aktivít podnikateľov
absolvovali členovia Trnavskej regionálnej komory
sopk vo visegráde (maďarsko), kde sa 8. – 9. marca
2019 zúčastnili na medzinárodných komorových
dňoch za účasti zástupcov obchodných komôr
z 11 krajín strednej a východnej európy.
prínosom bola tiež účasť na dvojstranných
rokovaniach firiem v rámci veľtrhu china brand Fair
v budapešti, maďarsko, kde vystavovali predovšetkým
vystavovatelia z číny, ale aj zo slovenska, slovinska,
srbska, moldavska, rumunska, maďarska, Ukrajiny či
chorvátska. podujatie sa uskutočnilo 3. – 5. júna 2019.
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¥

presadzovanie dopravy s neobmedzenou nosnosťou
na ceste krásno nad kysucou – oravská lesná

¥

aktívna účasť v zmiešanej komisii pre obchodnohospodársku spoluprácu medzi slovenskou
republikou a bieloruskou republikou v minsku

¥

aktívna účasť na 20. zasadnutí slovensko-českej
medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
v českej republike

¥

aktívna účasť na 9. zasadnutí zmiešanej komisie
pre hospodársku spoluprácu medzi slovenskou
republikou a srbskou republikou v belehrade

¥

pripomienkovanie legislatívy z oblasti vzdelávania
podporu duálneho vzdelávania, krokov ministerstva
školstva, ktoré smerujú k financovaniu súkromných
a cirkevných škôl iba z neštátnych a súkromných
prostriedkov
l zníženie počtu osemročných gymnázií
l podporu výučby kombinácie jazykov angličtina
– ruština na stredných školách vhodnej pre biznis
firiem
l
l

na návrh obchodných komôr pôsobiacich
v pohraničí poľskej republiky a slovenskej
republiky zaslanie žiadosti ministrovi dopravy
a výstavby sr a predsedovi prešovského
samosprávneho kraja o zriadenie cestného
hraničného priechodu bez obmedzenia
mUszynka – kUrov

aktívna prezentácia priorít členov Žilinskej
regionálnej komory sopk v dopravnej
infraštruktúre na konferencii „střední morava,
křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“.
podpora aktivít odborných seminárov v doprave –
„logistický monitor“ v Žiline a v přerove
vzdelávanie: organizovanie odborných seminárov
zameraných napr. na zmeny legislatívy, mzdy,
colné predpisy, elektronický kontraktačný systém,
marketing, atď.

¥

presadzovanie v exekutíve slovenskej republiky
a európskej únie zrušenie hospodárskych sankcií
voči ruskej federácii, bielorusku a iránu

¥

prezentácia a propagovanie členov regionálnej
komory na slovenských a zahraničných trhoch

¥

riešenie priebežne vznikajúcich úloh v odvetviach
členov sopk v dôsledku poklesu exportu na
Ukrajinu, do ruska, podpora cestovného ruchu,
úsilie o rozšírenie vízových centier v rusku
a bielorusku

¥

aktívne pripomienkovanie legislatívy v oblastiach,
ktoré sa dotýkajú podnikania

¥

cez sekciu odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania sopk sa Žilinská regionálna komora
sopk zamerala na:

poradenstvo a konzultácie k čerpaniu európskych
fondov

¥

predkladanie projektov s aktivitami zameranými na
podporu podnikania členov sopk

¥

zabezpečenie kontinuity spolupráce so
samosprávou

pri Žilinskej regionálnej komore sopk pôsobili v roku
2019 dve celoštátne sekcie:
¥ sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania
¥ sekcia kultúry a podpory podnikania v kultúre

¥

¥

¥
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III. VYHoDnoTEnIE aKTIVÍT
poDĽa DrUHU
posKYToVanýCH sLUŽIEB
LEGISLATÍVNA,
PORADENSKÁ
A KONZULTAČNÁ
ČINNOSŤ

priemysel hospodárstvo a aj webového sídla komory
www.sopk.sk. predkladané stanoviská a pripomienky
boli vypracované a koordinované v spolupráci
s členskou základňou sopk.
v roku 2019 sa zabezpečovala tiež príprava
a pripomienkovanie vnútrokomorových materiálov
a právna pomoc pri projektoch európskej únie, ktoré
riešila sopk.

LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

PORADENSKÉ
A KONZULTAČNÉ SLUŽBY

v priebehu roka 2019 slovenská obchodná
a priemyselná komora priebežne predkladala
pripomienky a odborné stanoviská k návrhom
právnych noriem a opatreniam v oblasti
podnikateľského sektora. za sledované obdobie
bolo vypracovaných viac ako 17 stanovísk
a pripomienok hlavne z oblasti znižovania
administratívnej záťaže podnikania a vymáhateľnosti
práva.

prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných
poradenských a konzultačných službách v počte
viac ako 102 služieb boli obchodné záväzkové
vzťahy, právne podmienky pri projektoch s účasťou
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
spôsoby vymáhateľnosti práva a metodická podpora
regionálnym komorám sopk v danej oblasti. v rámci
vnútrokomorovej právnej činnosti sa pripomienkovali
alebo vypracovali návrhy právnych noriem týkajúce
sa vnútornej činnosti komory.

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

poradenstvo a konzultácie podnikateľom poskytoval
aj Útvar medzinárodnej spolupráce sopk, a to
formou individuálneho poradenstva (osobných
konzultácií, dopytov doručených e-poštou
a písomných expertíznych stanovísk) z oblasti
regulácie medzinárodného obchodu so zameraním
najmä na nasledujúce tematické okruhy:
1. oblasť osvedčovania dokladov a skutočností
dôležitých v zahraničnom obchode:

podnikateľská verejnosť bola informovaná
o aktivitách slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory v tejto oblasti prostredníctvom
účasti zástupcov sopk na rokovaniach sekcií,
prostredníctvom komorového časopisu obchod

l
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co sopk a tiež preferenčnom – lT-vyhlásenie
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využívanie databázy Taric a na vývoz/dovoz do/z
tretích krajín (napr. do/z číny, ďalej podľa dcFTa –
s Ukrajinou, ceTa – s kanadou, FTa s kóreou),
s využitím databázy markeTacces

pravidiel nepreferenčného pôvodu eÚ,
preferenčného pôvodu podľa dohody o voľnom
obchode (FTa) medzi európskou úniou a Ukrajinou,
európskou úniou a kanadou (ceTa), resp.
európskou úniou a kóreou
l
l

osvedčenie rôznych vyhlásení podnikov
potrebných pre ich zahraničné aktivity (napr.
dokumenty – vývozná licencia na tovar dvojakého
použitia z ruskej federácie)

l

Ďalej sa dopyty týkali expertízneho určenia pôvodu
výrobkov pred vydaním onp v eÚ(sk) – tzv.
dekompozícia výrobkov (5)

poradenstvo o uplatnení predpisov na vyhlásenie
ce o zhode výrobkov so smernicami nového
prístupu európskej únie, resp. o podmienkach
vzájomného uznávania test reportov alebo
vyhlásení o zhode podľa mra v obchode s tretími
krajinami

Poradenské a konzultačné služby
v regiónoch

v neposlednom rade boli poskytnuté písomné
dokumenty pre osvedčovanie určených výrobkov
– zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky,
potraviny a výrobky s ce označením – podľa eÚ
technických predpisov a noriem pre slovenských
žiadateľov o osvedčenie o výrobe a voľnom predaji
(mFsc) a boli im vydané tieto osvedčenia.
z hľadiska teritoriálneho zamerania išlo
o obchody s ruskom, srbskom, egyptom, alžírskom,
azerbajdžanom, egyptom, spojenými arabskými
emirátmi, saudskou arábiou, Thajskom, indonéziou,
Filipínami, vietnamom, srí lankou.

l

členom slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
sa konzultácie poskytujú bezplatne, nečlenom
v zmysle cenníka služieb. regionálne komory sopk
poskytnú ročne niekoľko desiatok poradenskokonzultačných služieb (napríklad prešovská
regionálna komora sopk ich v roku 2019 poskytla
130, nitrianska regionálna komora sopk dokonca
203), prípadne organizujú samostatné konzultačné
dni zamerané na konkrétne témy podľa záujmu
podnikateľov vo svojom regióne.

celkový počet konzultácií v roku 2019:
l 10 písomných expertíz a stanovísk (platené)
l 15 písomných konzultácií (e-poštou)

banskobysTrická reGionálna komora sopk
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 2
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: ochrana
predmetov priemyselného vlastníctva • podmienky
podnikania na zahraničných trhoch

2. oblasť mFsc a Fsc do tretích krajín:
v súvislosti s prijatými zásadami sopk na
vydávanie osvedčenia o výrobe a voľnom
predaji (manufacturing and Free sale certificate
– mFsc a Free sale certificate – Fsc)_2017 Útvar
medzinárodnej spolupráce sopk pokračoval vo
vydávaní mFsc pre tretie krajiny.
v období od 1. januára do 27. decembra 2019 bolo
vystavených 90 mFsc pre slovenských exportérov,
najmä do krajín ázie, ruskej federácie, arabských
krajín (osobitne do alžírska Fmc) na zdravotnícke
pomôcky, výživové doplnky, technické zariadenia
podliehajúce ce označovaniu, krmivá, kozmetiku
a farmaceutické prípravky (api).

l

braTislavská reGionálna komora sopk
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 57
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: právo sociálneho
zabezpečenia • pracovné právo • obchodný zákonník
• živnostenský zákon • zákonník práce • zahraničný
obchod
koŠická reGionálna komora sopk
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 4
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: zahraničný obchod
• colno-certifikačná agenda

3. oblasť regulácie medzinárodného obchodu, ktorá
sa dotýka predpisov európskej únie a slovenskej
republiky:
l

niTrianska reGionálna komora sopk
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 203
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: overenie
zahraničných partnerov • získanie teritoriálnych

poradenstvo o colných predpisoch a sadzbách cla
a daní pre rok 2019 pri dovoze do európskej únie –
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ČINNOSŤ V OBLASTI
KOORDINÁCIE
ATA SYSTÉMU
A AKREDITOVANÉHO
SYSTÉMU VYDÁVANIA
OSVEDČENÍ
O PÔVODE TOVARU

informácií • spôsob použitia a inštalácie
elektronických podpisov • informácie týkajúce sa
osvedčenia o nepreferenčnom pôvode tovaru •
možnosti využívania karnetu aTa
preŠovská reGionálna komora sopk
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 130
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: podnikanie na
domácom trhu • podnikanie na zahraničných trhoch
Trenčianska reGionálna komora sopk
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 3
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: podmienky
podnikania na slovensku • legislatívno-právne
podmienky podnikania v zahraničí • teritoriálne
informácie

ČINNOSŤ V RÁMCI ČLENSTVA
SOPK V ODBORNÝCH
SEKCIÁCH SVETOVEJ
KOMOROVEJ FEDERÁCIE
MEDZINÁRODNEJ OBCHODNEJ
KOMORY V PARÍŽI (ICC WCF)
A VNÚTROKOMOROVÁ
KOORDINÁCIA

Trnavská reGionálna komora sopk
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 3
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: vyhľadanie nových
obchodných partnerov v zahraničí • propagácia
produktov doma i v zahraničí
Žilinská reGionálna komora sopk
Počet poskytnutých poradenských a konzultačných
služieb: 30
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: colná problematika
• aTa karnety

Útvar medzinárodnej spolupráce sopk vyvíjal
koordinačnú činnosť vo vzťahu k zahraničiu – svetová
komorová federácia medzinárodnej obchodnej
komory (icc WcF) –, keďže sopk pôsobí ako národné
záručné združenie (nGo) v rámci medzinárodného
záručného reťazca WaTac pri svetovej komorovej
federácii medzinárodnej obchodnej komory,
resp. ako člen medzinárodnej akreditačnej rady
pre osvedčovanie pôvodu (icoac) pri svetovej
komorovej federácii medzinárodnej obchodnej
komory v paríži. v roku 2019 sa zástupca sopk
nezúčastnil na žiadnom zasadnutí uvedených dvoch
odborných výborov svetovej komorovej federácie
medzinárodnej obchodnej komory.
činnosť Útvaru medzinárodnej spolupráce sopk
bola zameraná na metodické riadenie systému
aTa karnetov a certifikačných služieb sopk –
vystavujúcich regionálnymi komorami sopk.
v októbri sa uskutočnilo metodicko-odborné
stretnutie so všetkými colno-certifikačnými
pracovníkmi sopk, na ktorom sa vyriešili niektoré
problémy, ktoré nastolila bežná prax, zväčša
technického charakteru. Jedným z konkrétnych
výstupov bol nový systém číslovania vydaných onp,
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VYDÁVANIE OSVEDČENÍ
O PÔVODE TOVARU
A OVEROVANIE
OBCHODNÝCH DOKLADOV

aby nedochádzalo k poruchám pri ich nahrávaní
na webový portál svetovej komorovej federácie
medzinárodnej obchodnej komory v paríži.

PROJEKT ELEKTRONICKÝCH
SLUŽIEB SOPK

v priebehu roku 2019 pracoviská sopk vydali alebo
overili spolu 26 126 osvedčení o nepreferenčnom
pôvode tovaru, resp. obchodných dokladov.

systém e-onp/co sopk (ibm lotus) umožňuje
elektronické podávanie žiadostí o vydanie
onp(osvedčenia o nepreferenčnom pôvode) cez web
portál sopk, t. j. možnosť elektronicky vyplniť tlačivo
žiadosti a následne vydať onp/co, a to vytlačením
na platné papierové formuláre onp sopk, rok 2015,
2016 – 2019.Tento systém nevyžaduje zaručený
elektronický podpis (zep) od žiadateľa. konečnou
fázou je elektronický zápis vydaného onp do
systému evidencie v is ibm lotus sopk a jeho denné
nahranie na portál svetovej komorovej federácie
medzinárodnej obchodnej komory.

počet vydaných/overených dokladov v porovnaní
s predchádzajúcim rokom 2018 vykazuje medziročne
významný nárast o viac než 16,7 %. počas
sledovaného obdobia desiatich rokov 2010 – 2019
počet vydaných osvedčení a overených obchodných
dokladov vykazoval striedavo pokles a nárast.
relatívne stabilný počet overených dokumentov
v rokoch 2010 – 2013 bol v roku 2014
vystriedaný poklesom, medziročne približne
o 10 %. nárast sa zaznamenal opätovne v roku 2016,
odkedy sa počet poskytnutých služieb pohyboval
v nasledujúcich rokoch znovu na porovnateľnej
úrovni. v sledovanom roku 2019 bol zaznamenaný
už spomenutý významný nárast medziročne o viac
než 16,7 %. pozri Tabuľku 8.

v priebehu roka 2019 došlo k postupnému rozšíreniu
využívania tohto elektronického systému vo
všetkých regionálnych komorách sopk. celkovo
bolo týmto spôsobom od 1. januára do 31.
decembra 2019 vydaných 8 138 ks (v roku 2018
to bolo 3 500 ks). najviac osvedčení takýmto
spôsobom vydala Trenčianska regionálna komora
sopk, na druhom mieste je prešovská regionálna
komora sopk a na treťom mieste Žilinská regionálna
komora sopk.

Tabuľka č. 8

prehĽad cerTiFikačných slUŽieb –
vydanÉ osvedčenia o pôvode TovarU
a overenÉ obchodnÉ doklady
za obdobie rokov 2010 – 2019

na základe analýzy problémov v nahrávaní údajov
o vydaných onp/co, týkajúcich sa prípadu,
keď čísla sk-onp neboli nájdené na verifikačnej
webovej stránke svetovej komorovej federácie
medzinárodnej obchodnej komory, sa preveroval
postup regionálnych komôr sopk pri
zapisovaní vydaných osvedčení o nepreferenčnom
pôvode (onp) do lotusu. po konzultácii
so svetovou komorovou federáciou medzinárodnej
obchodnej komory vyšlo najavo, že viaceré
regionálne komory sopk majú zhodné
číslovanie vydaných osvedčení o nepreferenčnom
pôvode. na základe analýzy sa prijala metodika
nového číslovania onp/co s účinnosťou od
1. januára 2020.
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Rok

Počet kusov

2010

22 193

2011

23 712

2012

22 767

2013

22 437

2014

20 412

2015

20 330

2016

21 949

2017

22 200

2018

22 372

2019

26 126
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podiel Úradu sopk a jednotlivých regionálnych
komôr sopk na celkovom počte vydaných osvedčení
o pôvode a overovaní obchodných dokladov
vyplýva z teritoriálneho a komoditného exportného
zamerania obsluhovaných firiem v tom ktorom kraji
slovenskej republiky.

z celkového počtu poskytnutých certifikačných
služieb predstavuje najväčšiu časť, t. j. 88 %,
vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode
tovaru. zvyšnú časť certifikačných služieb predstavuje
osvedčovanie firemných obchodných dokladov
(obchodné faktúry, iné obchodné dokumenty,
žiadosti o udelenie víz, splnomocnenia, distribučné
a agentúrne zmluvy a pod.) a takisto iné certifikáty,
napr. certifikáty o voľnom predaji.

VErIfIKáCIE osVEDčEnÍ
o nEprEfErEnčnoM
pÔVoDE

záujem firiem o konzulárnu legalizáciu osvedčení
o pôvode, ako i obchodných dokladov v roku 2019
výrazne klesol. podľa údajov v lotuse za celú sopk
dosiahol pokles medziročne 50 %. konzulárna
legalizácia bola v sledovanom období vyžadovaná
do nasledovných krajín: Turecko, irak, rusko, vietnam,
kuvajt, spojené arabské emiráty, Thajsko a saudská
arábia.

v roku 2019 riešil Útvar medzinárodnej spolupráce
sopk niekoľko požiadaviek od zahraničných colných
správ, resp. kompetentných orgánov trhového dozoru
nad dovozom určených výrobkov týkajúcich sa mFsc
na verifikáciu osvedčení o nepreferenčnom pôvode,
ktoré vydala slovenská obchodná a priemyselná
komora.

počet vydaných certifikátov o voľnom predaji, resp.
certifikátov o výrobe a voľnom predaji vzrástol
medziročne o 8 % (90/83).
v nasledujúcej Tabuľke 9 je uvedený prehľad
o vydaných osvedčeniach o pôvode tovaru
a overených obchodných dokladoch v roku 2019
za jednotlivé organizačné zložky sopk v absolútnych
číslach.

išlo o nasledujúce požiadavky:
a) egypta – mFsc no. 302614, chirana a.s. stará
Turá (sk) – verifikácia oprávnenia sopk vydávať
mFsc, kladná
b) egypta – Fsc o zdravotníckych zariadeniach
vydaný sopk, sk – verifikácia oprávnenia sopk
vydávať mFsc, kladná

Tabuľka č. 9

prehĽad o počTe vydaných osvedčení
o pôvode TovarU a overených
obchodných dokladov podĽa
orGanizačných zloŽiek sopk v rokU 2019
Organizačná zložka SOPK
(úrad / regionálna komora)

c) Turecka – onp/co 033831 (Tlačivo č.: J_005500),
fy low & bonar slovakia a.s., ivanka pri nitre,
november 2019 – verifikácia colná, kladná

Počet dokladov

Úrad sopk

357

bratislava

2 174

banská bystrica

2 526

košice

2 882

nitra

1 824

Trenčín

6 840

Žilina

3 867

prešov

1 504

Trnava

4 152

Spolu

26 126

Tlačivá osvedčení
rovnako ako v minulých rokoch, aj v roku 2019
zabezpečil Úrad sopk dotlač nových formulárov
osvedčenia o pôvode tovaru, ktoré boli distribuované
jednotlivým regionálnym komorám sopk v celkovom
počte 27 800 kusov.

55

slovenská obchodná a priemyselná komora VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

ČINNOSŤ V OBLASTI
ATA SYSTÉMU

z uvedeného počtu 15 otvorených reklamácií
bolo do konca roka 2019 ukončených päť
reklamácií. všetkých päť reklamácií bolo ukončených
bez platby.

regionálne komory sopk vystavili v roku 2019 spolu
237 karnetov aTa, čo predstavuje medziročný pokles
o 20 %. hodnota vyvezeného tovaru pod karnetmi
klesla medziročne takmer o 39 %.

zo zvyšných 10 reklamácií nie je zatiaľ u troch
reklamácií ukončená 6-mesačná dôkazná lehota na
predkladanie pôvodných alebo náhradných colných
dokumentov (t. j. držitelia neboli zatiaľ schopní
predložiť relevantný doklad). U štyroch reklamácií
boli zahraničným národným garančným združeniam
poslané listy „b“ s dôkaznými materiálmi a čaká
sa na odpoveď zo strany colných úradov. U jednej
reklamácie sopk zaplatila v prospech švajčiarskej
garančnej asociácie regularizačný poplatok 25 chF,
ktorý ide vymáhať od držiteľa. U jednej reklamácie
má sopk požiadavku na zaplatenie regularizačného
poplatku rsd 7970 a čaká na inštrukcie od srbskej
poisťovne.

nižšie uvedená Tabuľka 10 zobrazuje prehľad
vývoja počtu vydaných aTa karnetov za ostatných
10 rokov.
počas roku 2019 bol predmetom dočasného
vývozu pod aTa karnetmi, vystavenými sopk, najmä
tovar určený na výstavy a zariadenia na výkon
povolania.

Reklamácie ATA karnetov
v roku 2019
v priebehu roka 2019 prijal Úrad sopk od
zahraničných záručných organizácií 15 reklamácií
karnetov aTa vystavených regionálnymi komorami
sopk. Tento počet predstavuje v porovnaní
s predchádzajúcim rokom nárast (15/11).

v priebehu roku 2019 boli ukončené tri reklamácie
otvorené v roku 2018. dve z nich zaplatením
colného dlhu poisťovňou kooperativa. sumy
colného dlhu boli 877,75 € a 983,14 €. druhú
z nich zaplatila kooperativa nedopatrením
s odrátaním spoluúčasti. Tento nekorektný spôsob
úhrady do zahraničia momentálne sopk reklamuje.
Tretia reklamácia z roku 2018 bola ukončená
bez platby.

Tabuľka č. 10

Tabuľka č. 11

prehĽad o počTe aTa karneTov
vydaných sopk a o počTe reklamácií
začaTých v priebehU roka 2019

prehĽad o počTe vydaných karneTov
aTa za obdobie rokov 2010 – 2019
Rok

Počet kusov

Regionálna
komora SOPK

Vydané ATA
karnety

Reklamácie
ATA karnetov
začaté
v roku 2019

111

3

banská bystrica

9

0

košice

15

1

nitra

20

2

Trenčín

28

4

2010

268

2011

209

2012

352

2013

224

2014

265

2015

193

2016

244

Žilina

14

5

2017

227

prešov

17

0

2018

296

Trnava

23

0

2019

237

Spolu

237

15

bratislava
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PODNIKATEĽSKÉ
MISIE

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

MISIE DO/ZO ZAHRANIČIA
V RÁMCI KRAJÍN
EURóPSKEJ ÚNIE

v oblasti reklamácie zahraničných karnetov aTa
v roku 2019 nebola otvorená zo strany slovenských
colných orgánov žiadna reklamácia.
v Tabuľke 11 je zobrazený prehľad o počte
karnetov aTa vydaných jednotlivými regionálnymi
komorami sopk v roku 2019 spolu
s prehľadom o počte reklamácií karnetov aTa
začatých v roku 2019.

Misie do zahraničia –
v rámci krajín Európskej únie
v roku 2019 sa na úrovni Úradu sopk uskutočnili
nasledovné podnikateľské misie do krajín európskej
únie:
Monako / 5. – 8. 3. 2019
Bulharsko / 20. – 21. 5. 2019
l Španielsko / 2. – 3. 9. 2019
l Luxembursko / 27. 9. 2019
l Česká republika / 7. – 9. 10. 2019
l Rakúsko / 26. 11. 2019 (v rámci projektu enterprise
europe network – een)
l
l

Misie zo zahraničia –
z krajín Európskej únie
v roku 2019 boli na úrovni Úradu sopk, na Útvare
európskej únie sopk, prijaté misie podnikateľov, resp.
ich zastupiteľských organizácií a pripravené partnerské
stretnutia so slovenskými podnikateľmi z týchto krajín
európskej únie:
Nemecko / 19. 3. 2019
Rakúsko / 16. 10. 2019
l Česká republika / 5. 12. 2019 (v rámci projektu
enterprise europe network – een)
l
l
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VZDELÁVACIE
AKTIVITY

MISIE DO/ZO ZAHRANIČIA
MIMO KRAJÍN EURóPSKEJ
ÚNIE

slovenská obchodná a priemyselná komora
na úrovni Úradu sopk, regionálne komory sopk
a sekcie sopk zabezpečili v roku 2019 celkom 156
seminárov, konferencií a kurzov. zúčastnilo sa na nich
2 689 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských
subjektov, členov i nečlenov sopk.

Misie do zahraničia –
mimo krajín Európskej únie
v roku 2019 sa na úrovni Úradu sopk uskutočnila
nasledovná podnikateľská misia do krajín mimo
európskej únie:
l

Ruská federácia, Moskva / 1. – 4. 4. 2019

DOMÁCE SEMINÁRE
konferencia Očakávaný vývoj slovenskej
ekonomiky v roku 2019
v januári 2019 sa konal 22. ročník konferencie
s medzinárodnou účasťou, ktorá sa pravidelne
teší veľkej pozornosti odbornej verejnosti. spolu
s vlastnou makroekonomickou prognózou na
začínajúci sa rok, ktorú vypracúva ako jediná
podnikateľská inštitúcia na slovensku, predstavila
sopk tiež výsledky exkluzívneho ekonomického
prieskumu medzi svojimi členmi, ktorý sa realizoval
v závere roka 2018.

n

Misie zo zahraničia –
z krajín mimo Európskej únie
v roku 2019 boli na úrovni Úradu sopk, na Útvare
medzinárodnej spolupráce sopk, prijaté misie
podnikateľov, resp. ich zastupiteľských organizácií
a pripravené partnerské stretnutia so slovenskými
podnikateľmi z týchto krajín mimo európskej únie:
l
l

Ruská federácia – Tatarstan / 11. 12. 2019
Gruzínsko / 14. 6. 2019

na seminári vystúpili predstavitelia decíznej sféry
a odborníci z oblasti finančníctva a národného
hospodárstva. zúčastnilo sa na ňom 86 poslucháčov.
makroekonomickú prognózu na rok 2019 spolu
s rozborom výsledkov ekonomického prieskumu
vydala sopk aj knižne.
mediálnymi partnermi konferencie boli vydavateľstvo
maFra slovakia, a.s. (denník hospodárske noviny)
a Tlačová agentúra slovenskej republiky (tasr).
konferencia Budúcnosť Európskej únie
a postavenie Českej republiky a Slovenskej
republiky
konferenciu 6. novembra 2019 zorganizovala sopk
v spolupráci s inštitútom václava klausa v prahe.
hlavnú prednášku predniesol český exprezident
václav klaus. Účasť 71 poslucháčov.

n

konferenciu podporila nadácia na podporu
vzdelávania a ekológie. mediálnymi partnermi
konferencie boli vydavateľstvo maFra slovakia, a.s.
(denník hospodárske noviny) a Tlačová agentúra
slovenskej republiky (tasr).
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koŠice
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: zahraničný obchod •
podpora podnikania • legislatívne zmeny • soft skills

Útvar medzinárodnej spolupráce sopk v roku 2019
zorganizoval 3 semináre, na ktorých sa zúčastnilo 110
zástupcov slovenských firiem, vedeckovýskumných
inštitúcií a organizácií na podporu obchodu
n

uzavretý podnikový seminár o pravidlách
nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru

n

seminár o aktuálnych otázkach obchodovania
s ruskou federáciou

niTra
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: aktuálne zmeny
v legislatívnej oblasti • zmeny právnych predpisov
a novely zákonov (zákonník práce, daňové
priznanie, novela zákona o dph, zákon
o odpadoch, Gdpr, incoTerms® 2020)

n

záverečný seminár v rámci projektu smart Factory
hub zameraný na podporu transferu inteligentných
riešení a inovácií v priemysle

preŠov
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: podnikanie na
domácom trhu • podnikanie na zahraničných trhoch
Trenčín
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: colná problematika •
kybernetická bezpečnosť

Semináre v regiónoch

Trnava
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: ako si vytvoriť
marketingový plán + online trendy pre rok 2019 • rast
firmy vďaka sociálnym sieťam a digitálnemu marketingu

banská bysTrica
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: colná problematika
braTislava
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: finančné plánovanie
a kontroling • daňové zmeny 2019 • reklamácie •
brexit • kyber bezpečnosť • úprava písomností •
konečný užívateľ výhod • workshopy a tréningy
osobnostného rozvoja • inTrasTaT • predajné
zručnosti • reziliencia • online marketing • odpadové
hospodárstvo a pod.

Žilina
Témy, o ktoré bol najväčší záujem: legislatívne zmeny
v odbornom vzdelávaní – zákon o pedagogických
zamestnancoch • povinnosti mzdovej účtovníčky pri
uzávierke roka 2018 • duálne vzdelávanie • legislatíva
a dane v českej republike

Tabuľka č. 12

semináre a ich návŠTevnosť v rokU 2019
Organizačná zložka SOPK
(úrad / regionálna komora)

Počet
seminárov

účastníkov

Úrad sopk

5

267

banská bystrica

8

112

bratislava

50

724

košice

20

204

nitra

10

69

prešov

16

527

Trenčín

19

271

Trnava

2

12

Žilina

26

503

156

2 689

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

preŠovská reGionálna komora sopk
Počet: 2
Počet účastníkov: 50
Témy:
n konzultačný deň indonézia
n konzultačný deň ekvádor
Trnavská reGionálna komora sopk
Počet: 2
Počet účastníkov: 33
Témy:
n konzultačný deň s predstaviteľmi veľvyslanectva
čínskej ľudovej republiky (4. 12. 2019)
n konzultačný deň pre slovenské firmy
s veľvyslancom Japonska na slovensku
a s riaditeľom organizácie JeTro (Japan external
Trade organization) so sídlom vo viedni
(27. 11. 2019)

Okrúhle stoly
koŠická reGionálna komora sopk
Počet: 2
Počet účastníkov: 35
Témy:
n obchodné a investičné príležitosti na Taiwane
n výhody a príležitosti vyplývajúce z dohody ceTa
niTrianska reGionálna komora sopk
Počet: 1
Počet účastníkov: 50
Témy:
n hn regióny v nitrianskom kraji (19. 6. 2019) –
aktívna účasť predsedu nitrianskej regionálnej
komory sopk viliama ondrejku na podujatí hn
klubu za účasti podnikateľov nitrianskeho regiónu

Žilinská reGionálna komora sopk
Počet: 2
Počet účastníkov: 26
Témy:
n doing business with remarkable indonesia
n konzultačný deň podnikateľov s obchodným
radcom sr v českej republike

Žilinská reGionálna komora sopk
Počet: 1
Počet účastníkov: 11
Témy:
n Quo vadis stavba tunela višňové (2. 7. 2019) –
predstavenstvo a členovia Žilinskej regionálnej
komory sopk

Konferencie a ďalšie podujatia
na viacerých podujatiach sa regionálne komory
sopk podieľali aj ako spoluorganizátori spolu
s ďalšími odbornými inštitúciami alebo
zastupiteľskými úradmi.

Konzultačné dni

braTislavská reGionálna komora sopk
n seminár: lode, vlaky, terminály – poľská
ponuka na expanziu slovenského zahraničného
obchodu
– v spolupráci s poľskou ambasádou
n okrúhly stôl na tému: národná stratégia
a odporúčania na zlepšenie existujúceho systému
duálneho vzdelávania
n konferencia s témou duálneho vzdelávania
a jeho ďalšieho rozvoja
n dUal day malacky 2019 – prezentácia firiem
a stredných škôl zapojených do procesu prípravy
a realizácie duálneho vzdelávania
n konferencia: stretnutie partnerských komôr v4
k vzájomnej spolupráci v budapešti
n konferencia: obchodovanie na trhoch
euroázijského hospodárskeho priestoru
n Fórum maďarsko-slovenskej spolupráce
– dunajská streda

braTislavská reGionálna komora sopk
Počet: 4
Počet účastníkov: 12
Témy:
n konzultačný deň Turecko
n konzultačný deň Ukrajina
n konzultačný deň srbsko
n konzultačný deň maďarsko
koŠická reGionálna komora sopk
Počet: 2
Počet účastníkov: 9
Témy:
n výmenné pobyty a praxe pre študentov
a absolventov
n ochrana práv duševného vlastníctva
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n

n

zorganizovanie Xii. ročníka stretnutia členov
a priateľov bratislavskej regionálnej komory sopk
s témou duálne vzdelávanie
kooperačné b2b podujatie „Taiwansko-slovenská
obchodná misia“

n

n

n

koŠická reGionálna komora sopk
Názov: speed business meeting
Konferencia: komplexné možnosti podpory msp
Počet účastníkov: 87
Témy: podpora malých a stredných podnikov,
prepájanie podnikateľov v regióne

prijatie veľvyslanca českej republiky v sr
– 6. 3. 2019, Žilina
prijatie veľvyslanca ruskej federácie v sr
– 30. 4. 2019, Žilina
prijatie veľvyslanca iránskej islamskej republiky
– 2. 5. 2019, Žilina

n

Exkurzie
braTislavská reGionálna komora sopk
n exkurzia do spoločnosti slovnaFT, a.s.,
s odborným výkladom
n exkurzia do spoločnosti veTropack, s.r.o.,
s odborným výkladom

niTrianska reGionálna komora sopk
Workshop nitrianskeho samosprávneho kraja
a nitrianskej regionálnej komory sopk spojený
s ocenením vybraných spoločností v nitrianskom
kraji
Počet účastníkov: 53
Témy: inovácie a regionálna inovačná stratégia
nitrianskeho samosprávneho kraja

n

KLUBY SOPK

návštevy v nitrianskej regionálnej komore sopk:
návšteva veľvyslanca iránskej islamskej republiky
n návšteva veľvyslanca egyptskej arabskej republiky

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

n

preŠovská reGionálna komora sopk
pracovné raňajky
Počet účastníkov: 15
Téma: transferové oceňovanie
Trnavská reGionálna komora sopk
n Názov: Workshop pre nás dámy
Počet účastníkov: 104
Téma: nasledujte svoj sen a nikdy sa nevzdávajte
Názov: medzinárodné komorové dni visegrád
Počet účastníkov: 3
Téma: prezentácie a stretnutia zástupcov obchodných
komôr z 11 krajín strednej a východnej európy

n

v roku 2019 sa pokračovalo v organizácii klubov
sopk organizovaných v spolupráci s ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr pod
názvom „spolu pre slovensko. z regiónov do sveta“
zameraných na prezentáciu proexportnej podpory
pre malé a stredné podniky na slovensku.

Názov: interreg v-a sr – čr, velehrad
Počet účastníkov: 2
Téma: perspektívy a výzvy daného programu do budúcnosti
n

n

Názov: lode, vlaky, terminály – vstup na poľský trh
Počet účastníkov: 3
Téma: poľská ponuka na expanziu slovenského
zahraničného obchodu – v spolupráci s poľskou
ambasádou

banskobysTrická reGionálna komora sopk
Počet: 2
n spolu pre slovensko. z regiónov do sveta
Hlavný hosť: lukáš parízek, štátny tajomník
mzvaez sr

Žilinská reGionálna komora sopk
n prijatie veľvyslankyne indonézie v sr – 22. 2. 2019,
Žilina

n

riziká svetového obchodu
Hlavný hosť: prof. ing. Juraj sipko, phd., mba,
riaditeľ ekonomického ústavu sav, bratislava
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braTislavská reGionálna komora sopk
n klub platformy „Žena v podnikaní“
Počet: 7
Počet účastníkov: 116
Témy: daňové priznanie • finančný manažment •
zmluvy v podnikaní • time manažment • materská
a rodičovská z pohľadu podnikania

arT klUb sopk
stretnutie členov sopk, rodinných príslušníkov
a spolupracujúcich inštitúcií ako prejav uznania
a poďakovania za spoluprácu

n

Žilinská reGionálna komora sopk
Počet: 1
n Témy: Quo vadis zastavenie výstavby tunela
višňové
Hosť: Jiří hájek, investičný riaditeľ národnej diaľničnej
spoločnosti

koŠická reGionálna komora sopk
Počet: 4
n Témy: skúsenosti z podnikateľskej praxe
• vnútorný trh, priemysel, podnikanie • malé
a stredné podniky z pohľadu európskej komisie
Hostia: podnikatelia z regiónu (návšteva firiem),
lucia kleštincová – Generálne riaditeľstvo európskej
komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie,
malé a stredné podniky
niTrianska reGionálna komora sopk
Počet: 3
Počet účastníkov: 130
n spolupráca nitrianskej regionálnej komory
sopk s miestnymi samosprávami v nitrianskom
regióne
Hostia: primátori všetkých okresných miest
nitrianskeho kraja
Formy štátnej pomoci pre malé a stredné podniky
Hostia: Štátny tajomník ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí sr lukáš parízek,
ďalší predstavitelia tohto ministerstva, zástupcovia
eximbanky, zástupcovia sario a slovak business
agency

n

klubové stretnutie zamerané na ďalší rozvoj
spolupráce s členskými firmami nitrianskej
regionálnej komory sopk
Hostia: vrcholní predstavitelia sopk, členské firmy
nitrianskeho regiónu a zástupcovia verejného
a ekonomického života sr

n

preŠovská reGionálna komora sopk
Počet: 2
n Témy: rekreačné poukazy • inovácie – výroba
nástrojov
Hostia: experti z firiem
Trenčianska reGionálna komora sopk
Počet: 2
Témy:
n ŠporT klUb
neformálne stretnutie členov a rodinných
príslušníkov pri športových aktivitách
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ÚČASŤ
NA PROJEKTOCH

INFORMATIKA
A KOMUNIKÁCIA

Úrad a regionálne komory sopk v roku 2019
realizovali 15 projektov. ide predovšetkým o projekty,
vďaka ktorým sa môžu skvalitniť služby komory
poskytované podnikateľskej verejnosti. na niektorých
projektoch participujú viaceré regionálne komory
sopk, prípadne spolupracujú na nich s obchodnými
a priemyselnými komorami v zahraničí, najčastejšie
zo susedných krajín, ako je poľsko a maďarsko, ale
i z ďalších krajín.

v roku 2019 sa pokračovalo vo zvyšovaní technickej
vybavenosti výmenou zastaraných počítačov
a serverov, čím sa zvýšila aj miera bezpečnosti
centrálnych počítačov (serverov).
Webové sídlo sopk sa dopĺňalo nielen informáciami
o projektoch realizovaných slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou, ale aj aktualitami –
stanoviskami sopk k rôznym aktuálnym témam
týkajúcim sa podnikateľskej sféry, správami
z tlačových konferencií sopk a monitoringom médií.

Tabuľka č. 13

regionálne komory sopk na svojich webových
stránkach pravidelne informovali o podujatiach pre
podnikateľov – o vzdelávacích akciách, projektoch,
atď. záujemcom poskytovali adresy z vlastných
databáz i ďalších databázových zdrojov, adresy
zahraničných obchodných komôr a slovenských
obchodných oddelení v zahraničí, informácie
o ponukách a dopytoch z abonentnej služby,
informácie o zahraničných firmách a podobne.

prehĽad o počTe proJekTov v rokU 2019
Organizačná zložka SOPK
(úrad / regionálna komora)

Počet projektov

Úrad sopk

3

banská bystrica

2

bratislava

1

košice

1

nitra

0

prešov

1

Trenčín

2

Trnava

1

Žilina

4

Spolu

15

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ
SLUŽBY
knižnica Úradu sopk a bratislavskej regionálnej
komory sopk v roku 2019 pokračovala vo svojej
niekoľkoročnej činnosti. naďalej spracovávala,
uchovávala, sprístupňovala publikácie, periodiká
a inú odbornú literatúru. nárast odbornej
literatúry bol v priebehu roka 2019 menší
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
prevažnú, väčšiu časť doplnenej literatúry
tvorili publikácie získané darom.
v roku 2019 sa hlavný dôraz kládol na revíziu
knižničného fondu a na selekciu zastaranej,
poškodenej literatúry. publikácie, ktoré stratili
na svojej informačnej hodnote, boli následne
z knižničného fondu vyradené. všetky nové prírastky
a zároveň aj vyradené publikácie boli zaznamenané
v systéme loTUs. pracovník knižnice sopk pravidelne
propagoval edičnú činnosť publikácií vydaných sopk.
zoznam vydaných publikácií bol v elektronickej
forme zasielaný podnikateľským subjektom.
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VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

 Trenčianska regionálna komora sopk vydala

publikáciu, ktorá propaguje nehmotné kultúrne
dedičstvo v trenčianskom regióne za účelom
spolupráce firiem a organizácií podporujúcich
nehmotné kultúrne dedičstvo (vydaná v rámci
projektu arTisTic)

 v súlade s edičným plánom slovenská obchodná

a priemyselná komora v roku 2019 vydala:
l

publikáciu „základné makroekonomické rámce vývoja
slovenskej ekonomiky v roku 2019 a rozbor výsledkov
ekonomického prieskumu sopk 2018 – 2019“
(prezentovanú na konferencii sopk v januári 2019)

l

výročnú správu sopk za rok 2018 v elektronickej
podobe

l

plán aktivít sopk na rok 2019

l

katalóg veľtrhov a výstav v sr 2020

v súvislosti so zabezpečovaním efektívnej
informovanosti členskej základne, ako aj širšej
občianskej verejnosti o činnosti orgánov sopk
vždy prvý pondelok v mesiaci vychádza komorové
periodikum Obchod Priemysel Hospodárstvo,
ktoré sprostredkúva aktuálne informácie. informačnú
atraktivitu zvyšuje zavedenie mesačnej prílohy
regionálnych komôr, zverejňovanie pripomienok
k návrhom právnych noriem, ktoré sa dotýkajú
podnikateľskej sféry, ako aj aktuálne témy súvisiace
s hospodárskou situáciou na slovensku.

 novinkou roka 2019 bola

v roku 2019 bolo vydaných 12 čísiel mesačníka.
na obsahu sa podieľali všetky regionálne komory
sopk predovšetkým informáciami o seminároch,
spoločných účastiach na výstavách v zahraničí
a o podnikateľských misiách, ktoré pripravovali,
ako aj o aktivitách, ktoré realizovali.
k zvýšeniu propagácie regiónov prispeli všetky
regionálne komory sopk tiež tým, že pripravili
materiály, ktoré boli zaradené ako samostatná
príloha mesačníka obchod priemysel hospodárstvo.
každá regionálna komora mala možnosť v jednom
čísle mesačníka obchod priemysel hospodárstvo
prezentovať svoj región, svoje aktivity a služby pre
podnikateľov či zaujímavých a úspešných členov
v rámci 4-stranovej prílohy.

propagačná brožúra so základnými informáciami
o SOPK – o regiónoch, kde pôsobia jej jednotlivé
regionálne komory, o poradných orgánoch,
výboroch a sekciách, ako aj o službách, ktoré
podnikateľskej verejnosti poskytuje.
brožúra je spracovaná v slovenskom jazyku, anglickom
jazyku a pre hostí, ktorí sa zúčastnili na otvorení
zastúpenia sopk pre ruskú federáciu v moskve
začiatkom apríla 2019, bola vydaná aj ruská mutácia.
l

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

novinkou roka 2019 bolo, že po 27 rokoch sopk
od januára 2019 zrušila printovú formu mesačníka
obchod priemysel hospodárstvo. priniesla to doba
a tiež to bol výsledok prieskumu medzi členmi sopk.
v praxi to však neznamená menší či chudobnejší
obsah alebo menšiu cieľovú skupinu. práve
naopak, elektronická forma časopisu dáva možnosť
poskytovať ešte viac zaujímavých, aktuálnych
a užitočných informácií a pre ešte širší okruh čitateľov.
sopk na svojej webovej stránke (www.sopk.sk)
totiž eviduje mesačne približne 40-tisíc jedinečných
návštev a tento počet stále stúpa. namiesto výtlačku
časopisu na svoj pracovný stôl dostane člen komory
mesačník priamo do svojho počítača.

v októbri 2019 sopk podpísala zmluvu s mok slovensko
na zabezpečenie vydania bilingválnej publikácie
incoTerms® 2020. do konca roka sa realizovali
prekladateľské a korektorské práce. očakávané
vytlačenie publikácie je do 20. januára 2020.
regionálne komory/útvary sopk priebežne vydávajú
bulletiny k výstavám, katalógy firiem zúčastnených
na podujatiach alebo informačné a propagačné
materiály v rámci realizovaných projektov, v ktorých
prezentujú svoje aktivity.
 Útvar európskej únie sopk vydal 2 informačné

letáky o programoch interreg central europe
 okrem toho bratislavská regionálna komora sopk
 bratislavská regionálna komora sopk vydala

vydáva pre svojich členov časopis (v printovej forme)
prešporský podnikateľ

brožúru stratégia transformácie odborného
vzdelávania a prípravy v podmienkach sr
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MEDIÁLNY PROGRAM

v záujme dosiahnutia lepšej propagácie podujatí
a činnosti slovenská obchodná a priemyselná
komora uzatvorila zmluvy o mediálnom partnerstve
s Tlačovou agentúrou slovenskej republiky Tasr
a vydavateľstvom maFra slovakia, vydavateľom
denníka hospodárske noviny. zmluvy sa týkali
propagácie súťaže veľká cena sopk za uplatňovanie
etických princípov v podnikaní, januárovej
konferencie očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
v roku 2019 a konferencie o budúcnosti európskej
únie s hlavným hosťom, bývalým českým
prezidentom a premiérom václavom klausom
začiatkom novembra 2019, a niektorých ďalších
aktivít komory.

v roku 2019 sa uskutočnili dve pravidelné každoročné
tlačové konferencie sopk a jedna mimoriadna,
spoločná s klubom 500.
n

25. júna 2019 – okrem hodnotenia činnosti
sopk za prvých šesť mesiacov roka dominovala
problematika výstavby diaľnic na slovensku. o tejto
téme detailne hovoril predseda predstavenstva
Žilinskej regionálnej komory sopk milan vašanič

n

9. decembra 2019 – celoročnú bilanciu činnosti
sopk doplnil predseda sopk hodnotením
roka 2019 z hľadiska jeho prínosu i negatív pre
podnikateľskú sféru. hosťom tlačovej konferencie
bol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
slovenskej pošty, a.s. peter helexa, ktorý predstavil
produkty a služby pre podnikateľov

n

za rok 2019 eviduje slovenská obchodná
a priemyselná komora dohromady 676 mediálnych
výstupov, od krátkych zmienok o komore, cez citácie
jej predstaviteľov nielen na úrovni Úradu sopk, ale
aj regionálnych komôr, až po pol- až celostranové
novinové výstupy. Uvedených 676 výstupov za rok
predstavuje v priemere 56,33 výstupu každý mesiac
alebo takmer 3 výstupy denne (2,82). medziročne
oproti roku 2018 sa celkový počet mediálnych
výstupov zvýšil o 7,3 %.

17. júla 2019 – spoločná tlačová konferencia sopk
a klubu 500 k návrhu vlády na zvýšenie minimálnej
mzdy v roku 2020. stanovisko sopk na tlačovej
konferencii tlmočil podpredseda sopk Július
kostolný

novinári tiež okrem telefonického alebo mailového
kontaktu využívali prítomnosť predsedu sopk na
zhromaždení delegátov, na januárovej konferencii
o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky
v roku 2019 či na tlačových konferenciách a žiadali
vyjadrenia k aktuálnym ekonomickým otázkam.
sopk aktívne reaguje na aktuálne dianie v ekonomike
formou vyhlásení a stanovísk, predseda sopk,
ale aj niektorí členovia predstavenstva sopk
a ekonomického výboru sopk pravidelne odpovedali
na otázky printových aj elektronických médií.
sopk sa od 26. apríla 2018 (odo dňa konania
zhromaždenia delegátov sopk) prezentuje aj na
sociálnej sieti linkedin. v priebehu roka 2019 bolo na
tejto sieti umiestnených 850 informácií o aktivitách
Úradu sopk a jednotlivých regionálnych komôr sopk.
regionálne komory sopk využívajú na propagáciu
svojej činnosti mesačník obchod priemysel
hospodárstvo a tiež podujatia, ktoré organizujú.
o svojich aktivitách pravidelne informujú na svojich
webových stránkach a s firmami komunikujú aj
prostredníctvom elektronickej pošty. aktívne
spolupracujú a komunikujú tiež s regionálnymi
médiami.

65

slovenská obchodná a priemyselná komora VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

IV. oDBornÉ sEKCIE sopK
Sekcia veľtrhov a výstav

v roku 2019 pôsobilo pri slovenskej obchodnej
a priemyselnej komore 17 odborných sekcií
s celoslovenskou pôsobnosťou.

činnosť sekcie vychádzala zo schváleného plánu
na rok 2019. členovia sekcie spracovali podklady
na vydanie katalógu veľtrhov a výstav v slovenskej
republike v roku 2020.

Sekcia bánk a poisťovní
Sekcia výskumu a vývoja

v spolupráci s ekonomickou univerzitou v bratislave
sekcia participovala na odbornej konferencii Financie
a riziko a na seminári k problematike bankovníctva
v európskej únii a súvisiacich otázok, ktorý sa
realizoval v spolupráci s medzinárodnou obchodnou
komorou.

sekcia výskumu a vývoja plnila úlohy, ktoré si
stanovila v pláne aktivít na rok 2019. pripomienkovala
zákony, sledovala aktuálne legislatívne zmeny
a informovala o nich svojich členov.

Sekcia odpadového hospodárstva
Sekcia energetiky

sekcia napĺňa svoj cieľ – vytváranie priestoru na
odbornú diskusiu, výmenu skúseností a názorov
v odvetví odpadového hospodárstva, pravidelná
spolupráca a diskusia s tvorcami legislatívy
a participovanie na príprave všeobecne záväzných
právnych predpisov a opatrení v oblasti odpadového
hospodárstva na všetkých úrovniach.

sekcia zabezpečila a podporila účasť svojich členov
na seminároch a zároveň pripravovala pripomienky
k legislatíve. Jej členovia sa tiež zúčastňovali na
rozporových konaniach na Úrso.

Sekcia cestovného ruchu
sekcia cestovného ruchu sa zúčastnila ako
vystavovateľ na medzinárodnom veľtrhu cestovného
ruchu iTF slovakiatour 2019, ktorý sa konal v dňoch
24. – 27. januára 2019 v bratislave. v rámci výstavy
sekcia podporila marketingové aktivity svojich členov
a členov zapojených do Turisticko-informačného
sprievodcu viaTor, prezentovala projekt enterprise
europe network (een) s cieľom poskytnúť
podnikateľom poradenstvo v oblasti podnikania,
inovácií a výskumu.

Aktivity:
Legislatívna činnosť
n pripomienkovanie aktuálnej legislatívy a účasť
na rozporových konaniach
n sledovanie legislatívnych zmien a informovanie
členov sekcie odpadového hospodárstva a tiež
ostatných podnikateľov
n Účasť zástupcov sekcie odpadového hospodárstva
v pracovných skupinách ministerstva životného
prostredia sr

Sekcia logistiky a zasielateľstva
sekcia logistiky a zasielateľstva pokračovala v roku
2019 v spolupráci so spoločnosťou reliantGroup pri
organizovaní 4. ročníka konferencie speedchain
slovakia 2019, na ktorej odzneli témy ako vplyv
brexitu na slovenskú ekonomiku, riešenie personálnej
krízy dovozom zamestnancov z tretích krajín,
medzigeneračná výmena vo vedení firiem alebo
riešenia digitalizácie materiálového toku.

Vzdelávacia a informačná činnosť
realizácia informačných seminárov
n Účasť zástupcov sekcie na príslušných odborných
seminároch a konferenciách
n realizácia neformálnych stretnutí s predstaviteľmi
ministerstva životného prostredia, inštitútu
environmentálnej politiky (iep) a pod.
n organizácia odborných exkurzií
n

sekcia so zväzom logistiky a zasielateľstva sr
zorganizovala odbornú konferenciu zlz sr 2019,
ktorá sa konala 14. novembra 2019 v Šamoríne –
čilistove, a spracovala prvé spoločné otázky zväzu
logistiky a zasielateľstva sr a sopk k no-deal brexitu
vrátane navrhnutých riešení.

Propagačná činnosť
n cez periodiká sopk a bratislavskej regionálnej
komory sopk, web stránku, sociálne siete
Iné
n spolupráca v rámci plaTFormy obehoveJ
ekonomiky
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Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho
a obuvníckeho priemyslu

Sekcia nerudných surovín
činnosť sekcie nerudných surovín sopk sa v roku 2019
riadila plánom aktivít na rok 2019, ktorého hlavnou
tematickou náplňou bolo obehové hospodárstvo
a zhodnocovanie odpadov pri spracovávaní nerudných
surovín. banskobystrická regionálna komora sopk,
pri ktorej sekcia sídli, zorganizovala v spolupráci
s národnou recyklačnou agentúrou a Technickou
univerzitou vo zvolene v dňoch 10. – 11. októbra 2019
konferenciu „obehové hospodárstvo – cirkulárna
ekonomika“, na ktorej členovia sekcie prezentovali
svoj prístup k dodržiavaniu princípov obehového
hospodárstva vo svojich firmách.

nosnou aktivitou sekcie v roku 2019 bola organizácia
účasti na medzinárodných veľtrhoch módy
a obuvi sTyl – kabo v brne. na 53. ročníku, ktorý
sa uskutočnil 16. – 18. februára 2019, vystavovala
v spoločnej expozícii Trenčianskej regionálnej
komory sopk na ploche 30 m² jedna členská firma
sekcie agnesa schillerová praktikmóda zo Žiliny.
na 54. veľtrhoch módy a obuvi v termíne 24. – 26.
augusta 2019 sa na ploche 30 m2 okrem Trenčianskej
regionálnej komory sopk prezentovala tá istá
spoločnosť.

výkonný výbor sekcie sa stretol dvakrát, a to
18. februára v banskej bystrici a 11. októbra 2019
na Technickej univerzite vo zvolene, kde sa členovia
dohodli na tematickom zameraní činnosti sekcie
v roku 2020. členom sekcie boli poskytnuté tri
konzultácie a boli im predkladané návrhy zákonov na
pripomienkovanie.

v rámci vzdelávacích aktivít mali členovia sekcie
možnosť zúčastniť sa na odborných seminároch:
moderná biznis etiketa, zníženie fluktuácie
zamestnancov vo výrobných firmách, brexit a colné
postupy, ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu
superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, pravidlá
pôvodu tovaru v európskej únii a ich uplatnenie
v extrakomunitárnom obchode, predajné zručnosti,
incoTerms® 2020.

Sekcia dodávateľov investičných celkov
v priebehu roka 2019 sekcia získavala od členov
pripomienky k legislatívno-právnym predpisom,
ktoré boli následne doručené na Úrad sopk. sekcia
poskytovala informačný servis a venovala sa tiež
vzdelávacej činnosti organizovaním seminárov brexit
a colné postupy, ako uplatniť a ako sa pripraviť na
obhajobu superodpočtu nákladov na výskum
a vývoj za rok 2019, biznis etiketa, predajné zručnosti,
incoTerms® 2020.
informačný tok medzi členmi sekcie zabezpečuje
tajomník sekcie.

dňa 4. decembra 2019 sekcia spoluorganizovala
pracovné stretnutie firiem kožiarskeho a obuvníckeho
priemyslu na tému vzdelávanie.
členským firmám sekcie boli priebežne poskytované
služby – informačný servis, výbery z databáz a ďalších
zdrojov sopk, informácie o výzvach zo štrukturálnych
fondov, ako aj o predkladaných zákonoch
a legislatívnych zmenách.
o akciách boli členovia informovaní e-mailom,
listovými zásielkami, prostredníctvom webu, e-mail
spravodaja Trenčianskej regionálnej komory sopk
a mesačníka sopk obchod priemysel hospodárstvo
č. 7, 11 a 12/2019.

Sekcia výrobných strojov a náradia
Firmám združeným v sekcii výrobných strojov
a náradia tajomník sekcie pravidelne posielal návrhy
zákonov na pripomienkovanie, firmy tiež v roku
2019 dostávali informačný servis z databázy sopk,
abonentskej služby a iných zdrojov, ako sú relevantné
ponuky na spoluprácu, dodávky zariadení, služieb
a informácie a dopyty z veľtrhov a výstav.

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

o významných aktivitách sekcie a o členoch
sekcie boli zverejňované informácie v komorovom
mesačníku obchod priemysel hospodárstvo.
sekcia sa tiež venovala vzdelávacej činnosti a pre
svojich členov usporiadala odborné semináre: brexit
a colné postupy, ako uplatniť a ako sa pripraviť na
obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj
za obdobie 2019, biznis etiketa, predajné zručnosti,
incoTerms® 2020.

propagovala agropotravinársku sekciu sopk
cez odborný branžový časopis za účelom
zviditeľnenia činnosti sekcie a tiež samotných členov
sekcie v časopise „ismc – potravinárstvo
a Gastronómia sr“.
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Elektrotechnická sekcia

Aktivity:
n 7. 5. 2019 – stretnutie členov agropotravinárskej
sekcie, oboznámenie sa s plánom sekcie na rok
2019, zhodnotenie činnosti v roku 2018
n

13. 8. 2019 – stretnutie členov výkonného výboru
sekcie

n

22. – 25. 8. 2019 – individuálna účasť členských
firiem na vybranom domácom veľtrhu –
agrokomplex 2019

n

november 2019 – konferencia „aGroproGress
2019“

n

priebežné návštevy firiem pôsobiacich v agro
sektore za účelom rozšírenia členskej základne
a tiež v záujme koordinácie riešenia problémov
v danej oblasti

n

stretnutie členov výkonného výboru a členov
sekcie

n

vypracovanie a predkladanie materiálov
v spolupráci so štátnou sférou a ďalšími
relevantnými inštitúciami, stanoviská k príslušným
návrhom zákonov a ďalším všeobecne
záväzným právnym normám, zastupovanie
a koordinovanie členov sekcie v oblasti ich
podnikateľskej činnosti

n

návštevy firiem z elektrotechnického sektora za
účelom rozšírenia členskej základne sekcie a tiež
v záujme koordinácie riešenia problémov v danej
oblasti

Sekcia výrobcov obranného priemyslu SR
n

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

n

spolupráca s ostatnými sekciami sopk na zlepšenie
všeobecného podnikateľského prostredia

n

propagácia sekcie cez odborný branžový časopis
za účelom zviditeľnenia činnosti sekcie a tiež
samotných členov sekcie (Tasr, predseda sekcie
JUdr. martin dušanič)

n

priebežné návštevy firiem z daného sektora
za účelom rozšírenia členskej základne a tiež
v záujme koordinácie riešenia problémov v danej
oblasti

n

11. 7. 2019 – pracovné stretnutie v msm holding,
a.s. v dubnici nad váhom za účelom ďalšej
spolupráce

n

29. 6. 2019 – Účasť na tankových dňoch laugaricio

n

komunikácia s ministerstvom obrany sr za účelom
podpisu zmluvy o spolupráci

n

18. 11. 2019 – podpis zmluvy o spolupráci medzi
ministerstvom obrany sr a sopk

Sekcia cestnej dopravy
n

stretnutie členov sekcie cestnej dopravy

n

oslovenie firiem, návštevy firiem za účelom
rozšírenia členstva

n

pripomienkovanie legislatívy v prospech
cestných dopravcov a riešenie otázok ohľadom
brexitu

n

20. 3. 2019 – Účasť na seminári lode, vlaky,
terminály – poľská ponuka na expanziu
slovenského biznisu

odborný seminár ako ďalej po brexite?
+ loďou a vlakom na Ďaleký východ
Organizátori: veľvyslanectvo poľskej republiky
v bratislave, zväz logistiky a zasielateľstva sr
a Trnavská regionálna komora sopk
predmetom boli informácie o spojení vlakmi po
hodvábnej ceste z poľska do číny, priame lodné
spojenia s veľkou britániou, informácie o moderných
poľských prístavoch na baltskom mori a zázemiach
pre dopravcov a skladových priestoroch, informácie
o výstavbe diaľničnej siete, colných procedúrach
pri lodnej doprave a iné. na tieto témy s účastníkmi
diskutovali kompetentní predstavitelia spoločností,
ktoré už prevádzkujú spojenia oboma smermi.
seminár bol venovaný slovenským exportérom
a importérom a, samozrejme, ich partnerom
v doprave a logistike

n
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Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania
n

pripomienkovanie zákonov a vyhlášok týkajúcich
sa odborného vzdelávania

n

koordinácia a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave

n

30. 9. – 2. 10. 2019 – misia do rakúska, viedeň

n

28. 10. 2019 – seminár legislatívne zmeny
v odbornom vzdelávaní – zákon o pedagogických
zamestnancoch

n

5. 11. 2019 – Workshop duálne vzdelávanie

n

delegovanie zástupcov na maturitné skúšky pre
odbory patriace pod vecnú pôsobnosť sopk

n

výročné zhromaždenie členov sekcie za rok 2018
sa konalo 24. 1. 2019

n

delegovanie zástupcov na záverečné skúšky pre
odbory patriace pod vecnú pôsobnosť sopk

n

výbor sekcie zasadal 3-krát

n
n

organizovanie prípravy a realizácie maturitných
skúšok na soŠ za účasti sopk

aktualizácia katalógu členov sekcie odborného,
ďalšieho a celoživotného vzdelávania sopk, počet
členov: 129, z toho 2 neplatiaci

n

organizovanie prípravy a realizácie záverečných
skúšok na soŠ za účasti sopk

n

po určení kritérií udeľovanie „osvedčení sopk“
absolventom soŠ – členov sopk,
ktorí získali výučný list alebo maturitné
vysvedčenie s výučným listom

n

prezentácia členských škôl v komorovom
mesačníku obchod priemysel hospodárstvo

n

spolupráca so štátnou správou, samosprávou,
zamestnávateľmi, zväzmi, atď. v záujme
koordinácie odborného vzdelávania a prípravy
s trhom práce

n

n

n

n

Sekcia kultúry a podpory
podnikania v kultúre

spolupráca na projekte duálne vzdelávanie
a zvýšenie atraktivity a kvality odborného
vzdelávania a prípravy
aktívna účasť na pracovných stretnutiach krajskej
rady pre odborné vzdelávanie, na Územnej školskej
rade, výbore sopk pre vzdelávanie, sektorovej rade
strojárstvo i a strojárstvo ii
Xv. ročník celoslovenskej súťaže odborných
vedomostí a praktických zručností žiakov soŠ
v oblastiach:
• elektrotechnika – soŠ elektrotechnická, Žilina,
12. – 13. 11. 2019
• strojárstvo – soŠ technická, čadca,
19. – 20. 11. 2019
• obchodná akadémia – obchodná akadémia,
považská bystrica, 26. – 27. 11. 2019
11. 6. 2019 – seminár elektronické schránky
právnických osôb v praxi
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n

posielanie ponúk členom sopk s možnosťou stať
sa členom sekcie

n

prezentácia sekcie kultúry a podpory podnikania
v kultúre na webovej stránke sopk

n

november 2018 – marec 2019 – výstava „Galantná
geometria“ ostravského grafika Fanisa ainacidisa
v Galérii F v Žiline

n

23. 1. 2019 – výročné zasadnutie sekcie v považskej
galérii umenia v Žiline

n

25. 4. 2019 – výstava sekcie na zhromaždení
delegátov sopk v bratislave, obrazy pavla hammela

n

Január – august 2019 – príprava putovnej
prezentácie slovenskej výtvarnej tvorby
„obrazy na cestách“

n

rozpracovaná spolupráca sekcie, sopk
a ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí sr za účelom prezentácie slovenských
diel v kultúrnych inštitúciách v zahraničí

n

príprava a realizácia výstavy Jaroslava horečného
„Štyri fotografické obdobia“, ktorá sa konala
12. 9. – 25. 10. 2019 v sliezskoostravskej galérii
v ostrave

n

august – september 2019 – príprava a realizácia
výstavy ostravského výtvarníka dalibora andrýska
v Žiline

Predseda sekcie

Tajomník sekcie

Telefón

Pracovisko SOPK

Sekcia bánk a poisťovní

ing. andrej zaťko, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
poštová banka, a. s., bratislava

ing. viliam Gonda

02/6241 0147

Úrad sopk bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 bratislava

Sekcia energetiky

ing. ondrej studenec, podpredseda sekcie
vzťahy s regulačným prostredím, slovnaft, a.s., bratislava

ing. viliam Gonda

02/6241 0147

Úrad sopk bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 bratislava

Sekcia logistiky a zasielateľstva

ing. František komora, prezident
zväz logistiky a zasielateľstva sr, bratislava

ing. ingrid neuwirthová

02/6720 2615

Úrad sopk bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 bratislava

Sekcia cestovného ruchu

JUdr. Juraj pivovárči, generálny riaditeľ
TaTraToUr slovakia, s. r. o., piešťany

ing. ingrid neuwirthová

02/6720 2615

Úrad sopk bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 bratislava

Sekcia veľtrhov a výstav

ing. branislav borsuk, riaditeľ
agrokomplex národnÉ výsTavisko, š.p., nitra

ing. ingrid neuwirthová

02/6241 0147

Úrad sopk bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 bratislava

Sekcia výskumu a vývoja

ing. peter klamo, riaditeľ pre rozvoj
ip servis s. r. o., bratislava

ing. ingrid neuwirthová

02/6720 2615

Úrad sopk bratislava
viedenská cesta 5, 851 01 bratislava

Sekcia nerudných surovín

ing. martin dováľ, riaditeľ
ipeľské tehelne, a. s., lučenec

ing. marína spírová, phd.

048/4125 633

rk sopk banská bystrica
nám. Š. moysesa 4
974 01 banská bystrica

Sekcia dodávateľov
investičných celkov

ing. Ján kukučka, konateľ
alTia, s .r. o., levice

martin plško

032/6520 035

rk sopk Trenčín
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

stanislav Šuška, riaditeľ, člen výkonného výboru sekcie
das, s. r. o., makov

ing. Ľudovít mičuda

032/6525 275

rk sopk Trenčín
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Sekcia výrobných strojov a náradia

ing. Jozef Guspan, špecialista marketingu
zTs výskumno-vývojový ústav košice, a. s., košice

martin plško

032/6520 035

rk sopk Trenčín
Jilemnického 2 , 911 01 Trenčín

Elektrotechnická sekcia

mgr. Ján nemašík, manažér právneho oddelenia
samsUnG electronics slovakia, s. r. o., Galanta

ing. natália Štrbíková

033/5512 745

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

Agropotravinárska sekcia

ing. dušan Janíček, prokurista
slovenské cukrovary, s. r. o., sereď

ing. eva Tománková

033/5512 588

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

Sekcia cestnej dopravy

Ján Jurica, konateľ
J.a.a.s., s. r. o., senica

mgr. peter kovář

033/5512 744

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 00 Trnava

Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania

ing. peter smolár, riaditeľ
spojená škola, nižná

mgr. anna cabajová

041/7235 103
041/7235 655

rk sopk Žilina
hálkova 31, 010 01 Žilina

Sekcia výrobcov obranného priemyslu
Slovenskej republiky

JUdr. martin dušanič, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
letecké opravovne Trenčín, a. s., Trenčín

ing. eva Tománková

033/5512 588

rk sopk Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava

Sekcia odpadového hospodárstva

rndr. michal sebíň, phd., riaditeľ
naTUr-pack, a .s., bratislava

mgr. daniela Grznárik

02/4829 1297

rk sopk bratislava
Jašíkova 6, 826 73 bratislava

Sekcia kultúry a podpory podnikania
v kultúre

ing. Jaroslav horečný, majiteľ
výTvarná aGenTÚra a1, Žilina

katarína machovičová

041/7646 966

rk sopk Žilina
hálkova 31, 010 01 Žilina
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Názov sekcie

Tabuľka 14

sekcie sopk v rokU 2019

slovenská obchodná a priemyselná komora VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

V. roZHoDCoVsKý sÚD sopK
komory v paríži. zároveň sa zúčastňuje na plenárnych
zasadaniach medzinárodného rozhodcovského
súdu v paríži ako člen, a to prostredníctvom
svojich funkcionárov. súd ďalej konštatuje, že
i v uplynulom období sa rozhodcovia tunajšieho súdu
podieľali na rozhodovacej činnosti medzinárodného
rozhodcovského súdu medzinárodnej obchodnej
komory v paríži v prípadoch, kde aspoň jeden
z účastníkov konania má domicil v slovenskej
republike, v uplynulom období i v kauzách, kde obaja
účastníci majú domicil mimo teritória slovenskej
republiky.

rozhodcovský súd slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory (rs sopk) v hodnotenom
období rozhodoval spory majetkovej povahy
vzniknuté z vnútroštátnych a medzinárodných
obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov
v zmysle platne uzavretých rozhodcovských doložiek,
resp. rozhodcovských zmlúv, v súlade s internými
predpismi tunajšieho súdu a zákona č. 244/2002 z. z.
v znení neskorších noviel a súvisiacich predpisov.
v roku 2019 boli podané vnútroštátne žaloby vo
výške pohľadávok 845.570,89 € a medzinárodné
žaloby vo výške pohľadávok 530.364,10 €,
spolu podané žaloby vo výške pohľadávok
1,375.934,99 €. predmetom sporov bolo vo väčšine
prípadov neuhradenie finančných čiastok z faktúr
za prevzatý tovar, resp. vykonané služby, neuhradenie
pohľadávok vyplývajúcich z leasingových zmlúv,
pohľadávky vyplývajúce z uplatnených úrokov
z omeškania, zmluvné pokuty a pod. mierne sa znížil
počet vydaných uznesení o nariadení predbežného
opatrenia, zvýšil sa počet žalôb s nízkym petitom,
stále pretrváva žiadosť účastníkov konania, aby bol
v rámci dokazovania nariadený znalecký posudok,
najmä vo veciach stavebných.
opätovne bolo podané množstvo žalôb
rozhodovaných jediným rozhodcom a zároveň
iba na základe písomností. z dôvodu rýchleho
priebehu predmetného rozhodcovského konania
túto skutočnosť treba hodnotiť pozitívne, avšak
nemožno opomenúť skutočnosť, že práve v tomto
druhu podaných žalôb je veľmi častým javom menšia
dôslednosť účastníkov konania pri predkladaní
dokladov, na základe ktorých má rozhodovanie
v danej veci prebehnúť.
predsedníctvo rozhodcovského súdu sopk zasadalo
v uplynulom roku 2-krát v riadnom zasadaní a 1-krát
v mimoriadnom zasadaní, ktorého predmetom bola
námietka nepríslušnosti (zaujatosti) v tomto prípade
celého senátu.
v oblasti medzinárodnej spolupráce sa rozhodcovský
súd sopk naďalej zúčastňuje na zasadaniach
európskej arbitrážnej skupiny medzinárodného
rozhodcovského súdu medzinárodnej obchodnej
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prÍLoHY
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SOPK K 31. 12. 2019

región BANSKÁ BYSTRICA
anTalič pavol, ing., mba

konateľ, eXima, spol. s r.o., banská bystrica

GaŽÚr roman, ing.

člen predstavenstva a obchodný riaditeľ,
slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť,
Jelšava, v skratke smz, a.s. Jelšava

horváTh vladimír, ing.

konateľ, küster – automobilová technika spol. s r.o., vlkanová

kriváň Július, ing.

člen predstavenstva a odborný poradca, Železiarne podbrezová a.s.
skrátene Žp a.s., podbrezová

maceková Jaroslava, ing.

členka predstavenstva a výkonná riaditeľka, slz nova a.s., hnúšťa

markovič Jaromír, ing., phd.

generálny riaditeľ, slovenská legálna metrológia, n.o., banská bystrica

mUŽila vladimír, ing.

podpredseda predstavenstva a riaditeľ, aGro cs slovakia, a.s., lučenec

schaller roland, ing.

podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, letisko sliač, a.s., sliač

TÓThová beata, rndr.

riaditeľka školy, súkromná stredná odborná škola technická,
Žiar nad hronom

vilim Ján, ing.

člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ, ŽiaromaT a.s., kalinovo
(ukončený mandát k 25. 4. 2019)

vranská viktória, ing.

konateľka a obchodná riaditeľka, adrian GroUp s.r.o., banská bystrica

zán Ľubomír, ing.

riaditeľ, iop-plus, s.r.o., poltár
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)
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región BRATISLAVA
bakeŠ vladimír, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
kooperaTiva poisťovňa, a.s. vienna insurance Group, bratislava

baUmann Štefan

konateľ, bayern cenTer s.r.o., bratislava
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

bÉreŠ imrich, ing.

predseda predstavenstva, prvá stavebná sporiteľňa, a.s., bratislava

biela katarína, ing.

riaditeľka, hotelová akadémia bratislava
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

csollár Gabriel, ing.

predseda predstavenstva, coop Jednota slovensko,
spotrebné družstvo, bratislava

ĎUrček adrián, ing.

konateľ, súkromná spojená škola cambridGe inTernaTional
school, bratislava

Gálik róbert, ing., mba

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, slovenská pošta, a.s.,
banská bystrica
(ukončený mandát k 25. 4. 2019)

hančák robert, ing.

podpredseda predstavenstva, eustream, a.s., bratislava
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

heleXa peter, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, slovenská pošta, a. s.,
banská bystrica
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

JUnas igor, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, kerametal,
akciová spoločnosť, bratislava

kesTler vladimír, ing.

predseda predstavenstva, omnia holdinG, se, organizačná zložka,
bratislava

klamo peter, ing.

riaditeľ pre rozvoj, ip servis, s.r.o., bratislava

kovačič pavol, ing.

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, i.d.c. holding, a.s.,
bratislava
(ukončený mandát k 25. 4. 2019)

lUkeŠ peter, ing.

predseda dozornej rady, diTec, a.s., bratislava

michalík boris, ing.

vedúci odborného útvaru sr, volksWaGen slovakia, a.s., bratislava

michalík milan, ing.

obchodný riaditeľ, ppa conTroll, a.s., bratislava
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

pivovárči Juraj, JUdr.

konateľ a riaditeľ, TaTraToUr slovakia, s.r.o., piešťany

slezák rudolf, ing.

podpredseda predstavenstva, slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
bratislava

slezák vladimír, ing.

generálny riaditeľ, siemens s.r.o., bratislava

ŠmaTlík Juraj, ing.

predseda predstavenstva, bez TransFormáTory, a.s., bratislava
(ukončený mandát k 25. 4. 2019)
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Tkáč Jozef, ing.

predseda predstavenstva a prezident, J & T Finance GroUp se,
organizačná zložka, bratislava

vaŠkovič ladislav, ing., csc.

riaditeľ, krištáľové krídlo s. r. o., bratislava

viláGi oszkár, JUdr.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, slovnaFT, a.s.,
bratislava

vizváry František, ing.

predseda predstavenstva, akida construct, a.s., bratislava

zaťko andrej, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, poštová banka, a.s.,
bratislava

zemková zita, ing.

predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka,
oTp banka slovensko, a.s., bratislava

región KOŠICE
anTal marek, ing.

manažér, Globallogic s.r.o., košice
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

bílek Ján, JUdr. ing.

poradca, kimeX Group s.r.o., košice

cap igor, JUdr., mba

predseda dozornej rady,
WaGon slovakia koŠice, a.s., košice

dolný milan, ing.

poradca, Uez, s.r.o., humenné

heJcman Thomas Jan, dipl. volksw.

člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
východoslovenská energetika holding, a.s., košice

Jezný Jaromír, ing., phd.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
zTs výskumno-vývojový ústav košice, a.s.
/v skratke: zTs vvÚ koŠice a.s./, košice

kleinová mária, ing. arch.

konateľka, spiŠ-vieW-TradinG, spol. s r. o., v skratke: svT, s. r. o.,
spišská nová ves

kolesár vasiľ, ing.

riaditeľ, stredná odborná škola, spišská nová ves

lUkáč igor, ing.

konateľ, l and l TradinG, spol. s r.o., košice

melichárek marián, JUdr.

podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, sTabiliTa, d.d.s., a.s.
košice

zemančík alexander, ing.

riaditeľ globálneho marketingu a plánu,
U. s. steel košice, s.r.o., košice
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región NITRA
bUday Ľubomír, ing.

majiteľ, ing. Ľubomír buday Geko, nitra
(ukončený mandát k 25. 4. 2019)

Gál Jozef

generálny riaditeľ, microcomp – computersystém, s.r.o., nitra

hrdlík milan, ing., csc.

generálny riaditeľ, ami spol. s r.o., nové zámky

kovács Tibor, ing.

riaditeľ, microWell, spol. s r.o., Šaľa

kUrUcz dušan, ing.

konateľ, aGma, s.r.o., bratislava
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

mihÓk peter, dr. h. c. doc. ing., csc.

podpredseda dozornej rady, heineken slovensko, a. s., hurbanovo

ondreJka viliam

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

oravec milan, ing., csc.

konateľ, amo – plus, s.r.o., Topoľčany

paŠTika martin, ing., mba

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
slovenskÉ enerGeTickÉ sTroJárne a.s., v skratke ses a.s., Tlmače

solčiansky Ján, ing.

riaditeľ, soŠ polytechnická, zlaté moravce

Švec Ľubomír, ing.

generálny manažér, Švec a spol, s.r.o., vráble

viŠňovský peter, ing.

predseda predstavenstva a riaditeľ, pasTorkalT a.s., nové zámky

región PREŠOV
bidovský anton, JUdr.

predseda predstavenstva, hotel dUkla, a.s. prešov

hrobák Jozef, JUdr.

prokurista, siGnUm, a.s. poprad

karaFFa miloslav, ing.

konateľ, elcom, spoločnosť s ručením obmedzeným, prešov

lanG peter, ing.

vedúci závodu a prokurista spoločnosti, FTe automotive slovakia s.r.o.,
prešov
(ukončený mandát k 31. 12. 2019)

lipovská eva, ing.

riaditeľka spoločnosti, odeva, spol. s r.o. lipany

mikUláková monika, ing.

výkonná riaditeľka, Forma plasT, k.s., snina

oleJár Ľubomír, ing.

konateľ, Gohr, s.r.o., veľký Šariš

Telensky Jan, bc.h.c.

predseda dozornej rady, aQUapark poprad, s.r.o., poprad

vaĽko Jozef, ing.

konateľ, polyForm, s.r.o., podolínec

výrosTko miroslav, ing.

predseda predstavenstva, applied meters, a.s., prešov

zima Juraj, ing.

riaditeľ, zimleT, spol. s r.o., stará Ľubovňa
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región TRENČÍN
barborka Jozef, mgr.

riaditeľ, soŠ handlová

barcík anton, dipl. ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
považská cementáreň, a.s. ladce

braTko Štefan, ing.

predseda predstavenstva, eXpo cenTer a. s., Trenčín

bUday Jozef, doc. ing., csc.

generálny riaditeľ, evpÚ a.s., nová dubnica

dUroŠka milan, ing.

riaditeľ, stredná odborná škola stará Turá

Francl Ľudovít, ing., phd.

generálny riaditeľ, psl, a.s., považská bystrica

haJdík dušan, ing.

výkonný riaditeľ, rona, a.s., lednické rovne
(vznik mandátu 25. 4. 2019)

homola Július, ing.

splnomocnený na zastupovanie spoločnosti elster, elster s.r.o.,
stará Turá

kováčiková petra

obchodná riaditeľka, logman – považan, akciová spoločnosť, bratislava
(vznik mandátu 25. 4. 2019)

paUlen boris, dipl. ing., phd.

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

pecha Ľubomír, ing.

výkonný riaditeľ, rona, a.s., lednické rovne
(ukončený mandát k 25. 4. 2019)

Šedivý Jaroslav, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
danfoss power solutions a.s., považská bystrica

vanková eva, ing.

prokuristka a finančná riaditeľka, veTropack nemŠová s.r.o., nemšová

vrTel vladimír, ing.

generálny riaditeľ a člen predstavenstva, Trens sk, a.s., Trenčín

zaJíc Jan, ing.

konateľ a riaditeľ pre financie a controlling,
continental matador rubber, s.r.o., púchov
(ukončený mandát k 29. 5. 2019)

Región TRNAVA
brhel Jozef, ing.

predseda predstavenstva, paTria invesT, a.s., bratislava

Gabriel Ján, ing.

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

halabrín peter, ing.

generálny riaditeľ, nad-ress senica, a.s., senica
(ukončený mandát k 29. 3. 2019)

chovan vladimír, ing.

generálny riaditeľ, euroGen, spol. s r.o., prievaly

JozeFovičová lenka, mgr.

zástupkyňa riaditeľky, súkromná stredná odborná škola via humana,
skalica
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

kováč marián

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Trnavská nad, a.s., Trnava

liŠka peter, ing.

riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, vUJe, a.s., Trnava
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pavlovič vít, ing.

prezident spoločnosti, aGroFinal, spol. s r. o., hlohovec

pekár Tomáš, ing., mba

riaditeľ marketingu a rozvoja obchodu, GraFobal, akciová spoločnosť,
skalica

peTerka Jozef, prof. dr. ing.

dekan, slovenská technická univerzita v bratislave,
materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

WÖllner miroslav, ing., mba

konateľ, menerT, spol. s r.o., Šaľa

Región ŽILINA
brňák pavol, ing.

člen predstavenstva, slovena, a.s., Žilina

de Wilde mario

prokurista, dhollandia cenTral eUrope, s.r.o., predmier
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

doJčan michal, ing.

výrobný riaditeľ, hern s.r.o., námestovo
(začiatok mandátu 26. 4. 2018)

halUŠka dušan, ing.

manažér, Will, spol. s r.o., čadca

chalUpka vladimír

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
ds smith Turpak obaly, a.s., martin

choma marián, ing.

člen dozornej rady, riGhT poWer, a.s., Žilina
(začiatok mandátu 25. 4. 2019)

klocok vladimír, ing.

predseda predstavenstva, oFz, a.s., istebné

kosTolný Július, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
martimex – holding, akciová spoločnosť, martin

kováč igor, ing., phd.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
kineX bearinGs, a.s., bytča

kUchTa dušan

generálny riaditeľ, Gelima, a.s., liptovský mikuláš

líŠka Ján, ing.

konzultant, mondi scp, a.s., ružomberok

maGvaŠi peter, ing., csc.

konzultant, ceiT, n.o., Žilina

mihálik Jozef, ing., phd.

predseda predstavenstva, panoráma ŠporT hoTel, a.s., Žilina

miŠkolci zdenek

predseda predstavenstva,
slovenské liečebné kúpele rajecké Teplice, a.s., rajecké Teplice

orŠUliak Ján, ing.

generálny riaditeľ a konateľ, aveX electronics, s.r.o., oravská lesná

paŠkUliak róbert

riaditeľ závodu, GGb slovakia s.r.o., sučany

schraml zdeněk, JUdr.

generálny riaditeľ, stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

sochová lujza, ing.

konateľka, apiaGra s.r.o., zubrohlava

Šebo ladislav, ing., csc.

viceprezident pre stratégiu, metsa Tissue slovakia s.r.o., Žilina

Toman vladimír, ing.

konateľ, miba sinter slovakia s.r.o., dolný kubín

Tomek igor

konateľ a riaditeľ, in-eco, spol. s r.o., ružomberok

vaŠanič milan, ing., phd.

predseda predstavenstva, saror broker, a.s., Žilina
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PREDSTAVENSTVO SOPK K 31. 12. 2019
Predseda:
mihÓk peter, dr. h. c. doc. ing., csc.

podpredseda dozornej rady, heineken slovensko, a. s., hurbanovo

Podpredsedovia:
slezák vladimír, ing.

generálny riaditeľ, siemens s.r.o., bratislava

kosTolný Július, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
martimex – holding, akciová spoločnosť, martin

karaFFa miloslav, ing.

konateľ, elcom, spoločnosť s ručením obmedzeným, prešov

Generálny tajomník:
hrivík martin, ing.

slovenská obchodná a priemyselná komora, bratislava

Ďalší členovia predstavenstva:
anTalič pavol, ing., mba

konateľ, eXima, spol. s r.o., banská bystrica

brhel Jozef, ing.

predseda predstavenstva, paTria invesT, a.s., bratislava

csollár Gabriel, ing.

predseda predstavenstva, coop Jednota slovensko,
spotrebné družstvo, bratislava

ĎUrček adrián, ing.

konateľ, súkromná spojená škola cambridGe inTernaTional school,
bratislava

haJdík dušan, ing.

výkonný riaditeľ, rona, a.s., lednické rovne
(vznik mandátu 25. 4. 2019)

halUŠka dušan, ing.

manažér, Will, spol. s r.o., čadca

heJcman Thomas Jan, dipl. volksw.

člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
východoslovenská energetika holding, a.s., košice

liŠka peter, ing.

riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, vUJe, a.s., Trnava

pecha Ľubomír, ing.

výkonný riaditeľ, rona, a.s., lednické rovne
(zánik mandátu k 25. 4. 2019)

slezák rudolf, ing.

podpredseda predstavenstva, slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
bratislava

vaŠkovič ladislav, ing., csc.

riaditeľ, krištáľové krídlo s. r. o., bratislava

viláGi oszkár, JUdr.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, slovnaFT, a.s.,
bratislava
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PREDSTAVENSTVO TVORIA AJ 8 PREDSEDOVIA
PREDSTAVENSTIEV REGIONÁLNYCH KOMÔR SOPK
(BB) kriváň Július, ing.

člen predstavenstva a odborný poradca, Železiarne podbrezová a. s.,
podbrezová

(BA) JUnas igor, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, kerametal,
akciová spoločnosť, bratislava

(KE) cap igor, JUdr., mba

predseda dozornej rady,
WaGon slovakia koŠice, a.s., košice

(NR) ondreJka viliam

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

(PO) oleJár Ľubomír, ing.

konateľ, Gohr, s.r.o., veľký Šariš

(TN) paUlen boris, dipl. ing., phd.

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

(TT) Gabriel Ján, ing.

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

(ZA) vaŠanič milan, ing., phd.

predseda predstavenstva, saror broker, a.s., Žilina

DOZORNÁ RADA SOPK K 31. 12. 2019
Predseda:
Tkáč Jozef, ing.

predseda predstavenstva, J & T Finance GroUp se,
organizačná zložka, bratislava

Podpredsedníčka:
maceková Jaroslava, ing.

členka predstavenstva a výkonná riaditeľka, slz nova a.s., hnúšťa

Členovia:
bakeŠ vladimír, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
kooperaTiva poisťovňa, a.s. vienna insurance Group, bratislava

Gál Jozef

generálny riaditeľ, microcomp – computersystém, s.r.o., nitra

kesTler vladimír, ing.

predseda predstavenstva, omnia holdinG, se, organizačná zložka,
bratislava
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PREDSEDNÍCTVO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SOPK
K 31. 12. 2019
Predseda:
kUbíček pavol, prof. JUdr., csc.

paneurópska vysoká škola, fakulta práva, bratislava

Podpredseda:
koscelanský peter, JUdr.

advokát, ak nitra

Členovia:
anTalič pavol, ing., mba

eXima, spol. s r. o., banská bystrica

arendacký peter, JUdr.

advokát, ak bratislava

bičan Jozef, JUdr.

advokát, ak Trenčín

borec Tomáš, JUdr.

advokát, ak, bratislava

dzian Ján, JUdr.

advokát, ak, nové mesto nad váhom

FoGaŠ Ľubomír, doc. JUdr., csc.

advokát, ak bratislava

mihoková elena, JUdr.

generálna tajomníčka rozhodcovského
súdu sopk, bratislava

naGy ondrej, JUdr.

advokát, ak, bratislava
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REGIONÁLNE ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV
A PREDSTAVENSTVÁ REGIONÁLNYCH KOMÔR
K 31. 12. 2019
región BANSKÁ BYSTRICA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov sopk.

Predseda predstavenstva:
kriváň Július, ing.

člen predstavenstva a odborný poradca, Železiarne podbrezová a.s.
skrátene Žp a.s., podbrezová

Podpredsedovia predstavenstva:
mUŽila vladimír, ing.

podpredseda predstavenstva a riaditeľ, aGro cs slovakia, a.s.,
lučenec

vranská viktória, ing.

spoločníčka a konateľka, adrian GroUp s.r.o., banská bystrica

Ďalší členovia predstavenstva:
bakaJsa martin, mei

predseda družstva, knk zamac, výrobné družstvo, Ľubietová
(zánik mandátu k 24. 9. 2019)

dováĽ martin, ing.

riaditeľ, ipeĽskÉ Tehelne a.s., lučenec

GaŽÚr roman, ing.

obchodný riaditeľ, slovenské magnezitové závody,
akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke smz, a.s. Jelšava, Jelšava

horváTh vladimír, ing.

obchodný riaditeľ, küster – automobilová technika spol. s r.o.,
vlkanová

hric peter, ing.

predseda predstavenstva, elba, a.s., kremnica

kornieT miroslav, ing.

konateľ a obchodný riaditeľ, Ta Triumph – adler slovakia s. r. o.,
bratislava
(zánik mandátu k 30. 6. 2019)

markovič Jaromír, doc. ing., phd.

generálny riaditeľ, slovenská legálna metrológia, n.o., banská bystrica

maslen Jaroslav

spoločník, maslen s.r.o., badín
(vznik mandátu 24. 9. 2019)

paprčka milan

konateľ a výkonný riaditeľ, cbs spol. s r.o., kynceľová

schaller roland, ing.

predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, letisko sliač, a.s., sliač

siTarčík vladimír, ing.

obchodno-ekonomický námestník, slovThermae, kúpele diamant
dudince, š.p., dudince
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Uhrovičová zuzana, mgr.

obchodná riaditeľka, desiGn enGineerinG, a. s., bratislava

villim Ján, ing.

ekonomický riaditeľ, Žiaromat a.s., kalinovo
(zánik mandátu k 1. 1. 2019)

V zmysle Stanov sopk (čl. 18, bod 4):
spírová marína, ing., phd.

riaditeľka, banskobystrická regionálna komora sopk

región BRATISLAVA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
adamko daniel, ing., phd.

riaditeľ, stredná priemyselná škola elektrotechnická, k. adlera 5,
bratislava

bielková marta, ing., csc.

konateľka, elchem sr, s.r.o., bratislava

boháček Štefan, ing., phd.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., bratislava

bovan radko, ing.

riaditeľ, polygrafické centrum, s.r.o., bratislava
(vznik mandátu 25. 3. 2019)

dÖmÉny Felix, ing.

riaditeľ, stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5,
bratislava

draGÚň miroslav, ing.

konateľ, reFloW, spol. s r.o., bratislava

Fischer ivan, JUdr., phd.

prezident, celoX, spol. s r.o., viničné

Franko andrej, ing.

riaditeľ, GaleniT, s.r.o., bratislava

Gbelský František, ing.

výkonný riaditeľ, inTech, spol. s r.o., bratislava

hanUska pavol, ing.

generálny riaditeľ, súkromná stredná odborná škola, exnárova 20,
bratislava

haŠko dUŠan, ing.

riaditeľ, kŠp, s.r.o. bratislava
(vznik mandátu 25. 3. 2019)

horák Jozef, paeddr.

riaditeľ, stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb,
Farského 9, bratislava

hrUbanová Ľubomíra, ing.

riaditeľka, stredná odborná škola automobilová a podnikania,
kysucká 14, senec

Jančo vladimír, ing.

konateľ, elekTroTechnickÉ prodUkTy, spol. s r.o., bratislava

JUnas igor, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, kerametal,
akciová spoločnosť, bratislava

kolník peter, mgr.

konateľ, asTor slovakia, s.r.o., bratislava

konŠTiak pavol, ing., csc.

generálny riaditeľ, kon – rad, spol. s r.o., bratislava

koprena ilija, ing.

prokurista, biomedica slovakia, s.r.o. bratislava
(vznik mandátu 25. 3. 2019)
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kovačič martin, mgr.

konateľ, ekos plUs s.r.o., bratislava

kováčiková iveta, ing.

riaditeľka, izoleX bratislava, a.s., bratislava

kozmon ladislav, ing.

predseda predstavenstva, consUlTare a.s., bratislava
(ukončený mandát k 31. 12. 2018)

kUlla michal, ing.

konateľ, kUlla sk, s.r.o., bratislava

leTko anton, ing., mba

člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
enerGoproJekT slovakia a.s., nitra

lUpTák stanislav, ing.

riaditeľ, T r i T o n spol. s r.o., bratislava

micenko michal, ing.

generálny riaditeľ, meGa & loman, s.r.o., Trenčín

maliŠka václav, ing.

generálny riaditeľ, apl a.s. bratislava

michal martin, ing.

riaditeľ, renomia, s.r.o., bratislava

mikloŠová slávka, ing.

predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka,
komUnálna poisťovňa, a.s. vienna insurance Group, bratislava
(vznik mandátu 25. 3. 2019)

mikUla miloslav, ing.

predseda predstavenstva, chÉmia – servis, a. s., bratislava

omelka Jozef, ing.

konateľ, microsTep-mis, spol. s r.o., bratislava

palkovič miroslav, ing.

konateľ, inTeGriTy s.r.o., bratislava
(ukončený mandát k 31. 12. 2018)

peTrová adriana, JUdr.

majiteľka, meTron s.r.o., bratislava

pivovárči Juraj, JUdr.

konateľ a riaditeľ, TaTraToUr slovakia, s.r.o., piešťany

polakovič miroslav, ing.

generálny riaditeľ, slovakodaTa, a.s., bratislava

rada zdenek, ing.

riaditeľ, stredná odborná škola technická, vranovská 4, bratislava

rázUs rastislav, ing.

predseda predstavenstva, idops, družstvo, bratislava

sadloň Ján, paeddr.

riaditeľ, stredná odborná škola informačných technológií, hlinická 1,
bratislava

semančík dušan, ing. arch., phd.

konateľ, amina, s.r.o., bratislava

sÉnaŠi vladimír, ing.

riaditeľ, stredná odborná škola elektrotechnická, rybničná 59,
bratislava

siGeTová miriam, mgr.

konateľka, T.o.d. spol. s r.o., bratislava

skyba patrik, mag. iur.

člen predstavenstva, kooperaTiva poisťovňa, a.s.
vienna insurance Group, bratislava

sÜss Jozef, ing.

predseda predstavenstva, Tayllor & coX slovensko, a. s., bratislava

szabÓ peter, ing.

prokurista, bmb leitner bratislava, s.r.o., bratislava

ŠaFránková iveta, ing.

riaditeľka, stredná priemyselná škola elektrotechnická, hálova 16,
bratislava

Šíp roman, ing.

riaditeľ, stredná odborná škola polygrafická, račianska, bratislava

ŠTeFanovič Jozef, ing.

konateľ, milkinG, spol. s r.o., bratislava

ŠUmský Tibor, ing.

finančný riaditeľ, optocon technologies s. r. o., bratislava

valenTa michal, ing.

prokurista, UnivolT – remaT s.r.o., pezinok

valovič ivan, ing.

podpredseda predstavenstva, koveX, výrobné družstvo,
plavecký Štvrtok
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vozárová darina

konateľka, sTendhal, s.r.o., bratislava

zvala Gabriel, phdr.

konateľ, skom, spol. s r.o., bratislava

Predseda predstavenstva:
JUnas igor, ing.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
kerametal, akciová spoločnosť, bratislava

Podpredsedovia predstavenstva:
konŠTiak pavol, ing., csc.

generálny riaditeľ, kon – rad, spol. s r.o., bratislava

boháček Štefan, ing., phd.

generálny riaditeľ, výskumný ústav papiera a celulózy a.s., bratislava

Ďalší členovia predstavenstva:
adamko daniel, ing., phd.

riaditeľ, stredná priemyselná škola elektrotechnická,
karola adlera 5, bratislava

kUlla michal, ing.

konateľ, kUlla sk, s.r.o., bratislava

leTko anton, ing., mba

predseda predstavenstva, enerGoproJekT bratislava, a.s., bratislava

lUpTák stanislav, ing.

riaditeľ, T r i T o n spol. s r. o., bratislava

mikloŠová slávka, ing.

predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka,
komUnálna poisťovňa, a.s. vienna insurance Group, bratislava
(vznik mandátu 25. 3. 2019)

peTrová adriana, JUdr.

generálna riaditeľka, meTron s.r.o., bratislava

pivovárči Juraj, JUdr.

generálny riaditeľ, TaTraToUr slovakia, s.r.o., piešťany

skyba patrick, mag. iur.

člen predstavenstva, kooperaTiva poisťovňa, a.s.
vienna insurance Group, bratislava

V zmysle Stanov sopk (čl. 18, bod 4):
maJTán Juraj, ing.

riaditeľ, bratislavská regionálna komora sopk

región KOŠICE
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov sopk.
Predseda predstavenstva:
cap igor, JUdr., mba

predseda dozornej rady, WaGon slovakia koŠice, a.s., košice

Podpredsedovia predstavenstva:
dolný milan, ing.

poradca, Uez, s.r.o., humenné
(1. zástupca predsedu)

heJcman Thomas Jan, dipl. volksw.

člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
východoslovenská energetika holding a.s., košice
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Ďalší členovia predstavenstva:
anTal marek

manažér, Globallogic s.r.o., košice

bílek Ján, dr.h.c. JUdr. ing.

poradca, kimeX Group s.r.o. košice

bUdiŠová marta, JUdr.

spoločníčka a konateľka, marbU s.r.o., košice

Jezný Jaromír, ing., phd.

predseda predstavenstva, zTs výskumno-vývojový ústav košice, a.s.
/v skratke zTs vvÚ koŠice a.s./, košice

kozlay marek, ing.

obchodný riaditeľ, colas slovakia, a.s. košice
(vznik mandátu 11. 6. 2019)

lUkáč igor, ing., mba

spoločník a konateľ, l and l TradinG, spol. s r.o., košice

melichárek marián, JUdr.

podpredseda predstavenstva, sTabiliTa, d.d.s., a.s., košice

mičUda rudolf, ing.

spoločník a konateľ, cWT metal s.r.o., brzotín

ŠviGár vladimír, JUdr.

spoločník, slovakia real – ToUr s.r.o., malá ida
(ukončený mandát k 1. 1. 2019)

zemančík alexander, ing.

riaditeľ globálneho marketingu a plánu, U. s. steel košice s.r.o., košice

V zmysle Stanov sopk (čl. 18, bod 4):
kočiová monika, m.a

riaditeľka, košická regionálna komora sopk

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

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

Podpredsedovia predstavenstva:
sUrovec milan, ing.

generálny riaditeľ, nitrazdroj, a.s., nitra

FÖldesi Jozef

konateľ, ido eeT – levické strojárne, s.r.o., levice

Ďalší členovia predstavenstva:
báráň milan, ing.

výrobno-technický riaditeľ, plasTed, spol. s r.o., nové zámky

bláha petr, ing.

generálny riaditeľ, dUslo, a.s., Šaľa

borsUk branislav, ing.

riaditeľ, agrokomplex národnÉ výsTavisko, štátny podnik, nitra
(začiatok mandátu 13. 3. 2019)

chovan milan, ing.

spoločník, TaX company, k.s., nitra
(začiatok mandátu 13. 3. 2019)

kazlov igor, ing.

generálny riaditeľ, opTima a.s., nitra
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kleŠTinec Ľudovít

riaditeľ, klevitrans – kombi group, s.r.o., Štúrovo

korGo Ján

konateľ, enerGoneT niTra, s.r.o., nitra

slávik milan, ing.

výrobno-technický riaditeľ, heineken slovensko, a.s., hurbanovo
(ukončený mandát k 31. 12. 2018)

sTraŠík dušan, ing.

riaditeľ, kabelschlepp – sysTemTechnik, spol. s r.o.
v skratke ks – sysTemTechnik, spol. s r.o., nové zámky

ŠTevčík pavel, ing.

riaditeľ, s.T.s. niTra, spol. s r.o., nitra
(ukončený mandát k 31. 12. 2018)

zalabai Tibor, ing.

konateľ, UniQa Group service center slovakia, spol. s r.o., nitra

V zmysle Stanov sopk (čl. 18, bod 4):
masarik miroslav, ing.

riaditeľ, nitrianska regionálna komora sopk

región PREŠOV
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov sopk.
Predseda predstavenstva:
oleJár Ľubomír, ing.

konateľ, Gohr, s.r.o., veľký Šariš

Podpredsedovia predstavenstva:
hrobák Jozef, JUdr.

prokurista, siGnUm, a.s., poprad

JaŠ František, ing., csc.

riaditeľ, renoJava s.r.o., prešov

Ďalší členovia predstavenstva:
bidovský anton, JUdr.

predseda predstavenstva, hotel dukla, a.s., prešov

bodnár vojtech, ing.

predseda predstavenstva, TaTraliFT, a.s., kežmarok

JeŠková Gabriela, ing.

riaditeľka, bWG k.s., prešov

koŽár slavomír, ing., mba

učiteľ, stredná priemyselná škola elektrotechnická, prešov

lanG peter, ing., mba

prokurista, FTe automotive slovakia s.r.o., prešov
(ukončený mandát k 31. 12. 2019/

Ľach martin, ing.

člen predstavenstva, Terichem Tervakoski, a.s., svit

ploskoň Štefan, ing.

konateľ, ploskon aT, s.r.o., prešov

Tomko daniel, ing.

generálny riaditeľ, Tomark, s.r.o., prešov

V zmysle Stanov sopk (čl. 18, bod 4):
virčíková helena, ing.

riaditeľka, prešovská regionálna komora sopk
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región TRENČÍN
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov sopk.
Predseda predstavenstva:
paUlen boris, dipl. ing., phd.

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

Podpredsedovia predstavenstva:
dobiáŠ emil, ing.

eXpo cenTer a. s., Trenčín

homola Július, ing.

splnomocnený na zastupovanie spoločnosti elster, elster s.r.o.,
stará Turá

kaŠUba Jozef, ing.

konateľ, ebona, s.r.o., Žilina

Ďalší členovia predstavenstva:
barborka Jozef, mgr.

riaditeľ, stredná odborná škola, handlová

eĽko Ján, ing.

riaditeľ, moTosam, a.s., myjava

Tarabík ladislav, ing.

člen predstavenstva, hF naJUs, a. s., dubnica nad váhom

Janíček Július, ing.

manažér, vod – eko a.s. Trenčín, Trenčín

markovič ondrej, mba

generálny riaditeľ, zTs-kabel, s. r. o., dubnica nad váhom

mikUláŠ pavel, ing. rndr.

výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva,
keramoproJekT Trenčín a.s., Trenčín

plačko bohuslav, ing.

predseda dozornej rady, prUŽiny, a.s., brezová pod bradlom

rapanT Josef, mgr.

konateľ, aUra Trade, s. r. o., Trenčín

roderová katarína, ing.

konateľka, korekcia Trenčín, s.r.o., Trenčín

srncová mária, ing.

konateľka, Techservis, s.r.o., nové mesto nad váhom

UŠiak roman, ing.

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva,
konŠTrUkTa – defence, a.s., dubnica nad váhom

V zmysle Stanov sopk (čl. 18, bod 4):
václav Ján, ing.

riaditeľ, Trenčianska regionálna komora sopk
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región TRNAVA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
Funkciu zhromaždenia delegátov vykonáva valné zhromaždenie regiónu zložené zo všetkých tamojších členov sopk.
Predseda predstavenstva:
Gabriel Ján, ing.

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

Podpredsedovia predstavenstva:
čaJko Juraj, ing.

konateľ, eUro – breW, s.r.o., Trnava

FiXek roman, ing.

generálny riaditeľ a člen predstavenstva, TaTrachema,
výrobné družstvo Trnava, skrátene: TaTrachema vd, Trnava

kUpec viliam, ing., phd.

konateľ, ekoprakTik, spol. s r.o., Trnava

Ďalší členovia predstavenstva:
bakičová iveta, rndr. ing.

zástupkyňa riaditeľa, stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava

boleček Ľudovít, rndr.

riaditeľ, bomaT s.r.o., veľké orvište

dolník Jozef, ing.

generálny riaditeľ, GasTro – eFekT, spol. s r.o., hlohovec

hodossy karoly, ing.

konateľ, everGreen consUlTinG s.r.o., dunajská streda

holovič pavol

konateľ, TensporT, s.r.o., zvončín

Janíček dušan, ing.

riaditeľ vonkajších vzťahov, prokurista,
slovenskÉ cUkrovary, s.r.o., sereď

nemček Jaroslav

konateľ, nemček sones spol. s r.o. Trnava

papík peter, ing.

riaditeľ, stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

sedlák michal, ing., csc.

majiteľ a konateľ, sedos, s.r.o., krakovany

svíba Ján

majiteľ, Ján svíba – s.a.F.a., hlohovec

V zmysle Stanov sopk (čl. 18, bod 4):
Tománková eva, ing.

riaditeľka, Trnavská regionálna komora sopk
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región ŽILINA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV:
andreUTTi karol, ing., phd.

generálny riaditeľ, preToloG s. r. o., Žilina

balcárek pavel, ing.

riaditeľ, slovenské liečebné kúpele rajecké teplice, a.s., bratislava

beňÚch Ján, ing.

riaditeľ, vereX Žilina, a.s., Žilina

brTáňová Ľubica, ing.

konateľka, inoTeska s.r.o., liptovský hrádok (podtureň – roveň)

czUrilla miloslav, ing.

majiteľ, crT – elecTronic s.r.o., oravská lesná

černák miroslav, ing.

riaditeľ, moTor-car martin, s.r.o., martin

dvoŘák dušan, ing.

senior manager, kia motors slovakia s.r.o., Teplička nad váhom
(zánik mandátu k 12. 3. 2019)

ĎUrinová zuzana, ing.

generálna riaditeľka, slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.,
Turčianske Teplice

Federič Jozef, ing.

riaditeľ, a-Trans spol. s r.o., Žilina

Filipp peter, mgr.

generálny riaditeľ, áčko a.s., ružomberok

Gecziova alena, mba

riaditeľka, lUnaTeX, s.r.o., Žilina

GrÓF marián, ing.

konateľ, sÚdsT, s. r. o., Žilina

habánik slavomír, ing.

generálny riaditeľ, e l k o p, s.r.o., dolný kubín

hadár branislav, ing.

vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou,
kia motors slovakia s.r.o., Teplička nad váhom
(vznik mandátu 12. 3. 2019)

horečný Jaroslav, ing.

konateľ, colpaX sk, s.r.o., Žilina

hyroŠŠ roman, ing.

riaditeľ, inTeraUdiT beneTip, s. r. o., Žilina
(vznik mandátu 12. 3. 2019)

Jančiak daniel, ing.

riaditeľ, peTerec, a.s., Žilina

kaJánek František, ing.

riaditeľ, stredná odborná škola technická, čadca

kobrTek miroslav, ing.

majiteľ, sTk-miko, s.r.o., Žilina

kováč richard

člen predstavenstva a generálny riaditeľ, i n G e o a.s. Ž i l i n a, Žilina

kUlich Jozef, ing., phd.

ceo, Jk management s.r.o., Žilina

lanGer michal, mgr.

konateľ, ipv inŠTiTÚT priemyselneJ výchovy, s.r.o., Žilina

leŠňovský Juraj, mgr.

konateľ, lynX opTics slovakia, s.r.o., Trstená

maJerský Ján, ing., phd.

generálny riaditeľ, proma, s.r.o., Žilina

maťaťa Jozef, ing.

riaditeľ, d o l k a m Šuja a.s., rajec

mesTický martin, ing.

riaditeľ, delta – ml, s.r.o., podvysoká

mičko peter, mgr.

manažér marketingu, kÚpele lÚčky a.s., lúčky

michalková danica, ing.

konateľka, anTis, s.r.o., Žilina

mirek slavoj, ing.

predseda predstavenstva, vUral a.s., Žilina

miŠenda ivan, ing.

riaditeľ logistiky, Ferona slovakia, a.s., Žilina

moravčík marián, ing.

generálny riaditeľ, váhosTav-sk, a. s., Žilina
(vznik mandátu 12. 3. 2019)
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morGoŠ ivan, ing.

konateľ, sTaTon, s.r.o., Turany

mravec martin, ing.

generálny riaditeľ, zvl slovakia, a.s., Žilina

mUrín marián

konateľ, omoss, spol. s r.o., Trstená

pekara Ján, ing.

konateľ, vinUTa, s.r.o., rajec

perončík miloš, ing., phd.

ceo, Transmisie, s. r. o., martin

pevná Ľubica, ing.

riaditeľka, obchodná akadémia, Žilina
(zánik mandátu k 31. 12. 2019)

rilJaková viera, ing.

konateľka, interiéry riljak, s.r.o., oravský podzámok

rUsnák milan

majiteľ, milan rusnák bonapo, martin

schWab patrick, ing.

generálny riaditeľ, neoGraFia, a.s., martin
(zánik mandátu k 12. 3. 2019)

smolár peter, ing.

riaditeľ, spojená škola, nižná

sTrečková anna, ing.

generálna riaditeľka, modeX, a.s., Žilina

sUneGa peter, ing.

generálny riaditeľ, neoGraFia, a.s., martin
(vznik mandátu 12. 3. 2019)

sÚkeník Štefan, ing.

konateľ, kinekUs slovakia, s.r.o., Žilina

Škerda daniel, ing.

riaditeľ, zlieváreň zábrež, a.s., oravská poruba
(zánik mandátu k 12. 3. 2019)

Škerda marián, ing.

generálny riaditeľ, zlieváreň zábrež, a.s., oravská poruba
(vznik mandátu 12. 3. 2019)

ŠTeFUň Juraj

majiteľ, GeorGGraFia, s. r. o., Žilina

ŠTrbák alojz, ing.

riaditeľ, kriváň – služby cestovného ruchu, s.r.o.,
kysucké nové mesto

TiŠliar roman, ing.

majiteľ, T plus T, s.r.o., martin

vaniŠ peter, dr. ing.

člen dozornej rady, cementáreň lietavská lúčka a.s., lietavská lúčka

vaŠanič milan, ing., phd.

predseda predstavenstva, saror broker, a.s., Žilina

víTek pavol, ing.

konateľ, alUma Trade, s.r.o., Žilina

zanoviT Jozef, mgr.

riaditeľ, spojená škola, martin

Predseda predstavenstva:
vaŠanič milan, ing., phd.

predseda predstavenstva, saror broker, a.s., Žilina

Podpredsedovia predstavenstva:
balcárek pavel, ing.

riaditeľ, slovenské liečebné kúpele rajecké Teplice, a.s.,
rajecké Teplice

sTrečková anna, ing.

generálna riaditeľka, modeX, a.s., Žilina

Ďalší členovia predstavenstva:
andreUTTi karol, ing., phd.

generálny riaditeľ, preToloG s. r. o., Žilina

dvoŘák dušan, ing.

senior manager, kia motors slovakia s.r.o., Teplička nad váhom
(zánik mandátu k 12. 3. 2019)
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Federič Jozef, ing.

riaditeľ, a-Trans spol. s r.o., Žilina

habánik slavomír, ing.

generálny riaditeľ e l k o p, s.r.o., dolný kubín

hadár branislav, ing.

vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou,
kia motors slovakia s.r.o., Teplička nad váhom
(vznik mandátu 12. 3. 2019)

horečný Jaroslav, ing.

konateľ, colpaX sk, s.r.o., Žilina

kaJánek František, ing.

riaditeľ, stredná odborná škola technická, čadca

kováč richard, mgr.

generálny riaditeľ a člen predstavenstva,
i n G e o a.s. Ž i l i n a, Žilina

maJerský Ján, ing., phd.

generálny riaditeľ, proma, s.r.o., Žilina

maťaťa Jozef, ing.

predseda predstavenstva, d o l k a m Šuja a.s., rajec

mičko peter, mgr.

manažér marketingu, kÚpele lÚčky a.s., lúčky

schWab patrick, ing.

generálny riaditeľ, neoGraFia, a.s., martin
(zánik mandátu k 12. 3. 2019)

sUneGa peter, ing.

generálny riaditeľ, neoGraFia, a.s., martin
(vznik mandátu 12. 3. 2019)

Tomek igor

konateľ, in-eco, s. r. o., ružomberok
(vznik mandátu 12. 3. 2019)

zanoviT Jozef, mgr.

riaditeľ, spojená škola, martin

V zmysle Stanov sopk (čl. 18, bod 4):
miŠUra Ján, ing.

riaditeľ, Žilinská regionálna komora sopk
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PREHĽAD O ZASTÚPENÍ V ŠTÁTNYCH ORGÁNOCH,
VLÁDNYCH A MIMOVLÁDNYCH INŠTITÚCIÁCH
ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA SOPK
A ZÁSTUPCOVIA ĎALŠÍCH ORGÁNOV SOPK
MIHÓK Peter, Dr. h. c. doc. Ing., CSc., predseda SOPK
n

čestný predseda svetovej komorovej federácie medzinárodnej obchodnej komory (mok) paríž

n

prezident národného výboru medzinárodnej obchodnej komory slovensko (nv mok sr)

n

člen riadiaceho výboru medzinárodnej obchodnej komory v paríži

n

člen rady vlády pre solidaritu a rozvoj

n

1. čestný predseda komory hodvábnej cesty, hong kong

n

čestný predseda Taliansko-slovenskej obchodnej komory

n

člen národného konventu pre eÚ

n

člen predstavenstva eurochambres

n

člen správnej rady ekonomickej univerzity v bratislave

n

podpredseda strategickej rady sario

n

člen správnej rady Univerzity komenského v bratislave

n

radca európskeho a sociálneho výboru brusel

HRIVÍK Martin, Ing., generálny tajomník SOPK
n

generálny tajomník národného výboru medzinárodnej obchodnej komory slovensko

n

člen dozornej rady slovenskej záručnej a rozvojovej banky

n

člen komisie na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní
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PREDSEDOVIA REGIONÁLNYCH KOMÔR SOPK
(BA) JUNAS Igor, Ing.
n

honorárny konzul malajzie

(BB) KRIVÁŇ Július, Ing.
n

člen výkonného výboru slovenského kolkárskeho zväzu

(KE) CAP Igor, JUDr., MBA
n

viceprezident Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií (ÚdpT)

n

člen dozornej rady azzz sr

(TT) GABRIEL Ján, Ing.
n

člen hospodárskej rady pri Trnavskom samosprávnom kraji

(ZA) VAŠANIČ Milan, Ing., PhD.
n

člen rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja

n

člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji

n

člen rady podnikateľov mesta Žilina

ZÁSTUPCOVIA Z ČLENOV SOPK
BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MUŽILA Vladimír, Ing., podpredseda Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK,
delegát Zhromaždenia delegátov SOPK
n

podpredseda predstavenstva oocr Turistický novohrad a podpoľanie

n

člen rady pre rozvoj okresu lučenec

KOŠICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
ANTAL Marek, člen Predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK
n

predseda dozornej rady košice iT valley

BÍLEK Ján, Dr.h.c. JUDr. Ing., člen Predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK
n

člen vedeckej rady Technickej univerzity v košiciach

n

člen správnej rady Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v košiciach

n

člen správnej rady Univerzity pavla Jozefa Šafárika v košiciach

n

člen správnej rady stredoeurópskej vysokej školy v skalici

DOLNÝ Milan, Ing., podpredseda Predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK
n

člen správnej rady Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v košiciach

HEJCMAN Thomas Jan, Dipl. Volksw., podpredseda Predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK
n

člen prezídia azzz sr
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JEZNÝ Jaromír, Ing., PhD., člen Predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK
n

predseda správnej rady klastra aT+r

MELICHÁREK Marián, JUDr., člen Predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK
n

člen prezídia asociácie doplnkových dôchodkových spoločnosti

NITRIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
KORGO Ján, Ing., člen Predstavenstva Nitrianskej regionálnej komory SOPK
n

člen správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre

KAZLOV Igor, Ing., člen Predstavenstva Nitrianskej regionálnej komory SOPK
n

člen dozornej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre

TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
HOMOLA Július, Ing., podpredseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK
n

člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji

n

člen komisie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja: školstva, kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu

KAŠUBA Jozef, Ing., podpredseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK
n

člen rady pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta považská bystrica

TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MILKO Mikuláš, Ing.
n

člen rady ministra dopravy a výstavby sr pre koordinovanie činnosti sacr

CHOVAN Vladimír, Ing., delegát Zhromaždenia delegátov SOPK
n

člen výboru „kvalita z našich regiónov“

ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
FEDERIČ Jozef, Ing., člen Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK,
predseda Slovensko-kórejského hospodárskeho výboru SOPK
n

člen rady podnikateľov mesta Žilina

CAPÁK Štefan, Mgr., člen Výboru Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK
n

člen pracovnej skupiny rady vlády sr pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov vzdelávania
strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba i a ii
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ZAMESTNANCI ÚRADU SOPK
PAĽA Juraj, Ing., riaditeľ Útvaru Európskej únie SOPK
n

ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sr – člen monitorovacieho výboru op výskum
a inovácie s rozhodujúcim hlasom

n

ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sr – člen riadiacej komisie pre program inTerreG
v-a sk – cz s rozhodujúcim hlasom

RAJTAR Jozef, Ing., riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK
n

člen pracovnej skupiny 1 – odbornej platformy rady vlády sr na podporu exportu a investícií

n

člen koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu sr pri ministerstve zahraničných vecí a európskych
záležitostí sr

n

člen koordinačného výboru pre spoluprácu sr s oecd pri ministerstve zahraničných vecí a európskych
záležitostí sr

GONDA Viliam, Ing., riaditeľ Útvaru informatiky a komunikácie SOPK
n

člen rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania

KNOPP Juraj, Ing., CSc., Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK
n

člen dozornej rady slovenskej akreditačnej služby

ZAMESTNANCI REGIONÁLNYCH KOMÔR SOPK
BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
SPÍROVÁ Marína, Ing., PhD., riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK
n

členka regionálnej rady pre inovácie banskobystrického samosprávneho kraja

n

členka monitorovacieho výboru pre program interreg v-a slovenská republika – maďarsko

n

členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu banskobystrického samosprávneho kraja

BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MAJTÁN Juraj, Ing., riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory SOPK
n

člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu bratislavského samosprávneho kraja

n

člen rady školy soŠ automobilová, kvačalova 20, bratislava

ZIMEK Miroslav, Ing.
n

člen rady školy soŠ gastronomická, Farského 9, bratislava
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NITRIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MASARIK Miroslav, Ing., riaditeľ Nitrianskej regionálnej komory SOPK
n

podpredseda správnej rady regionálnej rozvojovej agentúry v nitre

n

člen krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu – nitriansky samosprávny kraj

n

člen správnej rady Univerzity konštantína filozofa v nitre

n

člen certifikačnej komisie pre hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu

BELKA Ivan, Ing., zástupca riaditeľa Nitrianskej regionálnej komory SOPK
n

člen rady partnerstva pre regionálnu integrovanú stratégiu nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020

n

člen monitorovacieho výboru pre program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nitrianskeho
samosprávneho kraja

KOŠICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
KOČIOVÁ Monika, M.A, riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK
n

členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri košickom samosprávnom kraji

TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
VÁCLAV Ján, Ing., riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK
n

člen správnej rady euroregiónu bílé – biele karpaty

n

kontrolór dozornej rady regiónu biele karpaty

n

člen správnej rady Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry

n

člen správnej rady združenia pre rozvoj regiónu horná nitra

n

člen prezídia slovenského plastikárskeho klastra

n

člen rady pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta považská bystrica

TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
TOMÁNKOVÁ Eva, Ing., riaditeľka Trnavskej regionálnej komory SOPK
n

členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Trnavskom samosprávnom kraji

n

členka rady školy pri strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave

n

členka odborného výboru pre vzdelávanie Trnavského samosprávneho kraja

n

členka komisie pri Úpsvar „zákon o službách zamestnanosti“

KOVÁŘ Peter, Mgr.
n

člen rady partnerstva pri Trnavskom samosprávnom kraji

n

člen skupiny phsr mesta Trnava

n

poslanec za mesto hlohovec
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ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
MIŠURA Ján, Ing., riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK
n

člen monitorovacieho výboru hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja

n

člen slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

n

člen slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

n

člen slovensko-bieloruskej medzivládnej komisie

n

člen euroregiónu beskydy

n

člen hospodárskeho klubu, neformálneho ekonomického fóra

CABAJOVÁ Anna, Mgr., tajomníčka Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK
n

členka Územnej školskej rady pri Žilinskom samosprávnom kraji

n

členka krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji
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ZMIEŠANÉ HOSPODÁRSKE VÝBORY SOPK
/ PODNIKATEĽSKÉ RADY SOPK
n

Slovensko-český hospodársky výbor

l

predsedovia: ing. robert hančák • ing. vlastislav bŘíza

sopk bratislava • hospodárska komora čr, praha
kontakt: ing. Juraj paľa • Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/5443 3846 • e-mail: sopkueu@sopk

n

Slovensko-rumunský hospodársky výbor

l

predseda: ing. ladislav rehák

sopk bratislava, ccir, bukurešť
kontakt: ing. Juraj paľa • Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/5443 3846 • e-mail: sopkueu@sopk

n

Slovensko-portugalský hospodársky výbor

l

predseda: ing. František vizváry

sopk bratislava, aip, lisabon
kontakt: ing. Juraj paľa • Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/5443 3846 • e-mail: sopkueu@sopk

n

Slovensko-čínska podnikateľská rada

l

predseda: ing. pavol anTalič

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-izraelská podnikateľská rada

l

predseda: miloš Žiak

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-kubánska podnikateľská rada

l

predseda: ing. martin paŠTika

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-ukrajinská podnikateľská rada

l

predseda: ing. marián choma

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-vietnamská podnikateľská rada

l

predseda: ing. Ľudovít kUlcsár

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
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n

Slovensko-turecký hospodársky výbor

l

predseda: ing. vladimír soTák

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
n

Slovensko-taiwanský hospodársky výbor

l

predseda ing. vladimír kesTler

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-indický hospodársky výbor

l

predseda: ing. igor JUnas

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-kórejský hospodársky výbor

l

predseda: ing. Jozef Federič

hálkova 31, 010 01 Žilina • tel.: 041/7235 655 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-kazašský hospodársky výbor

l

t. č. bez predsedu

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-srbský hospodársky výbor

l

t. č. bez predsedu

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk

n

Slovensko-iránsky hospodársky výbor

l

t. č. bez predsedu

Grösslingová 4, 816 03 bratislava • tel.: 02/6720 2616 • e-mail: sopkums@sopk
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Tabuľka č. 15

podnikaTeĽskÉ misie v rokU 2019
Organizačná zložka
Úrad sopk
regionálna komora

Úrad SOPK

Misie do zahraničia

Prijaté misie na Slovensku

Monako 5. – 8. 3. 2019
Ruská federácia 1.– 4. 4. 2019
Bulharsko 20. – 21. 5. 2019
Španielsko 2. – 3. 9. 2019
Luxembursko 27. 9. 2019
Česká republika 7. – 9. 10. 2019
Rakúsko 26. 11. 2019

Nemecko 19. 3. 2019
Gruzínsko 14. 6. 2019
Rakúsko 16. 10. 2019
Česká republika 5. 12. 2019
Ruská federácia 11. 12. 2019

Uzbekistan 20. 3. 2019
Ruská federácia, Saratov 23. 5. 2019

BANSKÁ BYSTRICA
Rumunsko 27. – 29. 3. 2019
Portugalsko 13. – 17. 5. 2019
Brazília 8. – 16. 6. 2019
Estónsko 17. – 19. 11. 2019

Ruská federácia 24. 1. 2019
Chorvátsko 11. 4. 2019
Ukrajina 22. 10. 2019

KOŠICE

Maďarsko 3. – 5. 6. 2019

Irán 19. 6. 2019
Taiwan 19. 7. 2019
Kuba 13. 11. 2019
Ruská federácia 19. 12. 2019

NITRA

Portugalsko 13. – 17. 5. 2019

PREŠOV

Monako a Francúzsko 4. – 8. 3. 2019
Rakúsko 29. 10. 2019

TRENČÍN

Nemecko 1. – 5. 4. 2019
Česká republika 5. – 6. 6. 2019
Česká republika 1. – 5. 10. 2019
Švédsko 12. – 15. 11. 2019
Nemecko 18. – 22. 11. 2019

TRNAVA

Bulharsko 20. – 22. 5. 2019
Maďarsko 3. – 5. 6. 2019
Ukrajina 23. 10. 2019
Severné Macedónsko 16. – 19. 6. 2019
Rumunsko 26. – 28. 9. 2019

ŽILINA

Ruská federácia 1. – 4. 4. 2019
Bielorusko 23. – 26. 5. 2019
Srbsko 29. 5. – 1. 6. 2019
Rakúsko 30. 9. – 2. 10. 2019

BRATISLAVA
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Rakúsko 29. 10. 2019
Česká republika 3. 12. 2019

Česká republika 9. 4. 2019
Česká republika 15. – 16. 4. 2019
Bielorusko 22. – 26. 7. 2019
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Tabuľka č. 16

ÚčasTi na veĽTrhoch a výsTavách v rokU 2019
Organizačná
zložka SOPK
regionálna
komora

BRATISLAVA

KOŠICE

PREŠOV

Výstavy v zahraničí

Výstavy na Slovensku

Rakúsko Power days
13. – 15. 3. 2019
Maďarsko China Brand Fair
31. 5. – 2. 6. 2019
Košice Slovak Space Tech Day 2019
26. 6. 2019

Maďarsko China Brand Fair
3. – 5. 6. 2019
Čína International Cultural Industries Fair
19. – 23. 9. 2019

Spišská Nová Ves Spiš Expo 2019
19. – 21. 7. 2019
Košice SlovakiaTech Forum – Expo
8. – 10. 10. 2019

Maďarsko China Smart Expo
2. – 4. 6. 2019
Česká republika STYL-KABO
16. – 18. 2. 2019
Česká republika Stavebné veľtrhy
27. 2. – 2. 3. 2019

TRENČÍN

Česká republika URBIS SMART CITY FAIR
5. – 6. 6. 2019
Česká republika STYL-KABO
24. – 26. 8. 2019

Trenčín ELO SYS MSV
21. – 24. 5. 2019
Trenčín Stredoškolák NON STOP KINO
24. – 25. 10. 2019

Bosna a Hercegovina
11. – 15. 9. 2019
TRNAVA

Rumunsko Expo Rivulus Dominárium
26. – 28. 9. 2019
Poľsko 55. Medzinárodný veľtrh
stavebníctva a zariadenia interiérov
15. – 17. 3. 2019

ŽILINA

Bielorusko Spring in Gomel
23. – 26. 5. 2019

Bratislava ITF Slovakiatour
24. – 27. 1. 2019

Poľsko 56. Medzinárodný veľtrh
stavebníctva „Jeseň 2019“
a veľtrh vykurovacej techniky
27. – 29. 9. 2019
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PROJEKTY
ÚTVAR EURÓPSKEJ ÚNIE SOPK
een – enterprise europe network
l i-con – improving competences and skills through Food sector innovations
l

ÚTVAR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE SOPK
improving rd and business policy conditions for transnational cooperation in the manufacturing industry –
acronym: smart Factory hub

l

BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
cezhraničné portfólio inovačných služieb – innoservice, program interreg v-a slovensko – maďarsko
l Training on plastic mould making – mould4plus, erasmus+
l

BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
learning by doing – medzinárodný projekt v rámci programu danube Transnational programme zameraný
na duálne vzdelávanie

l

KOŠICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
cross-border innovation service portfolio (cezhraničné portfólio inovačných služieb)

l

PREŠOVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
l memeveT – veT cv in the mechatronics and metallurgical industries
– projekt zameraný na odborné vzdelávanie v oblasti mechatroniky
TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
l ek – bic – business and innovation support services 4 (biss slovakia/ enterprise europe network
l central europe – local culture and Traditional skills for ce Growth arTisTic
TRNAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
l Flex Tour e-Training of inactive Women for Flexible employability in the hotel industry & Gastronomy
S Úradom SOPK:
i-con
smart Factory hub (sFh)
ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
v rámci erasmus+: „eUFin: innovativeintegratedtoolsforfinancialliteracyeducationacrosseurope“
l v rámci interreg v-a: sk – cz: „kontaktné centrá česko-slovenskej hospodárskej spolupráce“
l v rámci interreg v-a: sk – cz, Fond malých projektov: „podnikateľský triangel (Žilina, zlín, ostrava)“
l predložený projekt v rámci programu interreg v-a poľsko – slovensko 2014 – 2020:
„vitajte v našom – vašom kraji/Witajcie w naszym – waszym województwie“
l
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