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Od doby, keď som sa v roku 2016 stal Chargé d’afaires 

Kanady na Slovensku, opakovane zažívam, aké hlboké 

priateľstvo a blízke spojenia existujú medzi našimi 

krajinami. Tieto pevné vzťahy sa ešte viac posilnili 

21. septembra, keď vstúpila do platnosti – formou 

predbežného uplatňovania – Komplexná hospodárska 

a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou, známa pod 

skratkou CETA. Týmto dňom sa odstránilo 98 % ciel 

medzi Kanadou a EÚ. Je to dobrá správa pre podni-

kateľov a spotrebiteľov na oboch stranách Atlantiku. 

Ďakujeme slovenskej vláde za jej podporu pre CETA 

počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré 

zohralo kľúčovú úlohu v dosiahnutí podpisu CETA na 

summite EÚ – Kanada 30. októbra 2016 v Bruseli. 

Obchod medzi EÚ a Kanadou je už teraz význam-

ný, ale CETA je prelomová dohoda, ktorá prinesie 

všetkým ďalšie výhody. Viem, že Európania ocenia 

ľahší prístup ku kvalitnému kanadskému stavebné-

mu drevu, zdravotníckej technike, rybám a morským 

plodom alebo pochúťkam, ako je javorový sirup. 

Kanaďania sa zase tešia na širšiu ponuku slovenských 

výrobkov, ako sú automobily a autodiely, strojárske 

výrobky, nábytok, obuv, textil, sklo a ďalšie. Slovensko 

patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky na svete a stalo 

sa veľmi úspešnou výrobnou a exportnou krajinou. 

Kanadský import zo Slovenska v roku 2016 dosiahol 

519 miliónov kanadských dolárov. CETA umožní, aby 

obchod medzi Slovenskom a Kanadou ešte vzrástol, 

čo vytvorí lepšie platené miesta pre strednú triedu  

v oboch krajinách.

CETA vytvára nové ekonomické príležitosti pre 

kanadské a slovenské irny vrátane úplne výnimočné-

ho prístupu k verejnému obstarávaniu. Podnikatelia, 

najmä menšie spoločnosti, budú mať prospech z väčšej 

právnej istoty, ľahšej mobility svojich pracovníkov  

a všeobecne zo zjednodušenia pravidiel a postupov.

CETA však prináša viac než len ekonomické vý-

hody. Je to nový typ progresívnej obchodnej dohody, 

ktorá posúva globalizáciu ďalej pozitívnym smerom. 

Jedným z dôvodov, prečo je CETA tak prelomovou do-

hodou, je to, že zabezpečuje, aby hospodársky rast išiel 

ruka v ruke s právami pracovníkov a vysokou mierou 

ochrany životného prostredia. Chráni tiež schopnosť 

vlád regulovať vo verejnom záujme a zachovať kvalit-

né verejné služby.

CETA vysiela jasný signál, že Kanada a EÚ veria 

v otvorenú spoločnosť a otvorenú ekonomiku, že 

tieto idú ruka v ruke a môžu viesť k väčšej prosperite 

všetkých našich obyvateľov prostredníctvom nových 

investícií, nových iriem a nových pracovných príleži-

tostí, pričom ochraňuje právo vlád regulovať  

a poskytovať kľúčové verejné služby. Dohoda CETA 

tiež ukazuje, že napriek nepokoju a neistote, ktoré 

dnes panujú v mnohých častiach sveta, my pokračuje-

me v budovaní mostov a zostávame otvorení svetu.

Moja skúsenosť mi hovorí, že najlepšie a najtrvalej-

šie vzťahy – či už medzi ľuďmi, alebo štátmi – sú tie, 

ktoré sú obojstranne výhodné. Väzby medzi našimi 

krajinami sú pevné a dlhoročné. Kanada a Slovenská 

republika a Kanada a EÚ sú už dlho blízkymi priateľmi 

a strategickými partnermi a zdieľajú mnoho spoločných 

hodnôt, či už je to záväzok bojovať proti klimatickým 

zmenám, alebo obrana otvorených a demokratických 

spoločností. Kanada, Slovensko a EÚ vytvorili prostred-

níctvom dohody CETA štandard pre obchodné dohody 

novej generácie, ktoré odrážajú spoločne zdieľané  

a vzájomne prospešné progresívne hodnoty.

Dohoda CETA je víťazstvom pre nás všetkých. 

 John von Kaufmann

Chargé d’afaires Kanady na Slovensku

S dohodou  
CETA vyhráva  
Kanada  
aj Európa

Aj váš domov 
môže byť smart

V SPP toho ponúkame veľa: 
od energetického poradenstva 
cez inšpekciu budov až po 
najmodernejšie na diaľku 
ovládané technológie do vašej 
smart domácnosti. Šetríme vám 
tak čas aj peniaze. 

www.sppsmarthome.sk
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Pre ďalšie informácie o prínose CETA pre vaše podnikanie navštívte stránku http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-

commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=eng alebo kontaktujte Kanceláriu veľvyslanectva Kanady v Bratislave.
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dianie v sopkZ 2. spoločného zasadania Predstavenstva a Dozornej rady SOPK 12. októbra 2017 vo Vrakúni...
Rokovanie otvoril a viedol predseda SOPK Peter Mihók.  
Počas zasadania pozval účastníkov na diskusný seminár „Budúcnosť Európskej 
únie po Brexite“, ktorý sa bude konať 8. novembra 2017 v Bratislave.
Z programu:
diskusia k téme: Jadro 
európskej únie 
Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
• konštatovali, že
n   najslabším miestom EÚ je stanovova-

nie veľkolepých cieľov, avšak pri ich 
neplnení chýba sebaref lexia zo strany 
EÚ a EK, analýza príčin súčasného 
stavu a aktuálnych problémov EÚ;

n   „viacrýchlostná“ Európa by znamenala 
začiatok dezintegrácie a bola by v roz-
pore so základnou myšlienkou EÚ;

n   SR spĺňa kritériá, ktoré sa aktuálne 
spájajú s „Jadrom EÚ“, prijala všetky 
aktuálne spoločné politiky EÚ, avšak 
ekonomicky je na chvoste EÚ  
a v niektorých oblastiach (migračná 
politika) má odlišné názory ako  
európski lídri;

n   je nevyhnutné, aby EÚ prehodnotila 
svoje fungovanie a riešila existujúce 
problémy;

n   SR by sa nemala koncentrovať na 
diskusie ohľadne „Jadra EÚ“, nakoľko 
výsledok nevie ovplyvniť a miesto toho 
by sa mala sústrediť na otázku, prečo 
SR nie je medzi najsilnejšími krajinami 
EÚ a čo musí urobiť, aby sa tam dostala 
a aby zabezpečila udržateľnosť vývoja 
SR: zvyšovanie konkurencieschopnosti, 
reforma vzdelávania, zdravotníctva...;

n   doterajšia konkurenčná výhoda SR  
v podobe lacnej a vzdelanej pracovnej 
sily sa stráca v dôsledku neriešenia 
problémov vo vzdelávacom systéme;

n   členstvo v EÚ a eurozóne má jedno-
značne veľa pozitív pre SR, SR musí  
trvať aj naďalej na dodržiavaní sta-
novených pravidiel, na rozvoji ob-
chodných možností a na rozbehnutí 
spolupráce s Euroáziou;

n   je nevyhnutné pripraviť spoločné sta-
novisko zamestnávateľských inštitúcií, 
ktoré by bola vláda nútená aspoň čias-
točne vypočuť a zapracovať do svojich 
rozhodnutí;

n   novela zákona o pôde, o nájme poľno-
hospodárskych pozemkov, poľnohos-

podárskeho podniku a lesných pozem-
kov poškodí podnikateľské prostredie

• uložili 
1.  predsedovi SOPK v spolupráci  

s predsedom Agropotravinárskej 
sekcie SOPK

• pripraviť individuálne nesúhlasné sta-
novisko SOPK so znením novely zákona 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov
2.  predsedovi SOPK
• pripraviť stanovisko SOPK pre vládu,  
v ktorom bude zdôraznený pozitívny 
vplyv členstva SR v EÚ a eurozóne, 
avšak na druhej strane bude požadované 
začatie diskusií o ďalšom smerovaní EÚ 
(miesto diskusií o „Jadre EÚ“)  
a spôsobe udržania globálnej pozície EÚ 
a parametroch pre udržateľnosť rozvoja, 
tak aby sa EÚ vrátila k svojej podstate – 
vytvoriť silné konkurenčné zoskupenie,  
o celoeurópskej kontinentálnej spoluprá-
ci, o globálnej mobilite pracovnej sily  
v rámci Európy aj mimo nej. Z hľadiska 
podnikania vyjadriť požiadavku rýchle-
ho pokračovania elektronizácie  
a digitalizácie verejného sektora s cieľom 
zníženia byrokracie medzi súkromným  
a verejným sektorom, vytvoriť podmien-
ky na výskum a vývoj v súkromných 
firmách. SOPK vo svojom stanovisku tiež 
uvedie svoju pripravenosť spolupracovať 
pri riešení daných otázok s vládou.

Návrh na zloženie odborných 
výborov SOPK pre 6. volebné 
obdobie
Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
• zrušili
• Sekciu obchodu SOPK
• Sekciu SOPK Lesy – Drevo – Nábytok
•  Sekciu hutníctva a služieb s hutníckou 

produkciou SOPK
• uložili
1.  predsedovi SOPK písomne oznámiť 

novo navrhnutým členom odborných 
výborov ich menovanie za členov 
výborov v ďalšom období a doterajším 

členom poďakovať za činnosť v pred-
chádzajúcom období

2.  predsedovi Ekonomického výboru 
SOPK priebežne posudzovať prichá-
dzajúce žiadosti o členstvo vo výbore

Návrh na zriadenie Sekcie 
odpadového hospodárstva 
sopk 
Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK
• schválili
zriadenie Sekcie odpadového hospodár-
stva SOPK s pôsobnosťou pri Bratislav-
skej regionálnej komore SOPK
• vymenovali 
RNDr. Michala Sebíňa, PhD., NATUR-
PACK, a.s. do funkcie predsedu sekcie
• súhlasili 
a)  so zložením výkonného výboru 

sekcie:
Predseda: 
RNDr. Michal Sebíň, PhD., 
NATUR-PACK, a.s.
Podpredseda: 
RNDr. Roman Šterbák, 
Orange Slovensko, a.s. 
Členovia: 
Ing. Milan Kňážek, 
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
Mgr. Martin Kovačič, 
EKOS PLUS s.r.o.
RNDr. Róbert Polc, PhD., 
Slovnaft, a.s.
Tajomníčka sekcie:  
Mgr. Daniela Grznárik, 
Bratislavská RK SOPK
b)  so znením Stanov sekcie odpadového 

hospodárstva SOPK 
c) s rámcovým plánom činnosti sekcie 
d)  s plánom činnosti a rozpočtom sekcie 

na rok 2017

Ďalšie zasadanie Predstavenstva  
a Dozornej rady SOPK sa uskutoční  
v prvej dekáde februára 2018  
v regióne Nitrianskej RK SOPK 
v Topoľčiankach. n

Darina Knapiková
Úrad SOPK

Predstavujeme nových členov SOPK
Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK na rokovaní 12. októbra 2017 schválili návrh na prijatie  
nových členov SOPK. Prinášame ich zoznam a krátku charakteristiku ich činnosti.

Poskytovanie právnych služieb. 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb; činnosť podnikateľských, 
organizačných a ekonomických poradcov; reklamné a marketingové služby; prenájom 
hnuteľných vecí; organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; 
čistiace a upratovacie služby; prevádzkovanie čistiarne a práčovne; Poskytovanie 
obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach.

Výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná činnosť v oblasti ľudského činiteľa, 
ekonomiky práce a miezd; lektorská činnosť v oblasti ekonomiky práce; technicko-orga-
nizačné zabezpečenie seminárov, odborných školení a kurzov; činnosť organizačných  
a ekonomických poradcov, činnosť účtovných poradcov; vydavateľská činnosť, reklamná, 
propagačná a inzertná činnosť; automatizované spracovanie dát, poskytovanie sotware 
– predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom; odborné poradenské služby 
pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie; poradenská činnosť pri spracovaní projektov 
na čerpanie inančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond; spracovanie 
ekonomických projektov na čerpanie inančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy  
a Kohézny fond; monitorovanie, výskum, analýzy a vyhodnocovanie štatistických ukazo-
vateľov prieskumu rovnosti/nerovnosti žien a mužov v oblasti pracovných podmienok.

Administratívne práce.

Zabezpečenie dodávok a montáže technických zariadení a potrubných systémov; skladanie 
zariadení v automobilovom priemysle a strojárstve.

Vykonávanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej 
služby, vykonávanie koordinácie súčinnosti civilných, vojenských a bezpečnostných 
orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov, vykonávanie leteckých 
telekomunikačných služieb.

Organizácia zodpovednosti výrobcov pneumatík, nezisková spoločnosť.

Dizajnérske činnosti; rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku; kúpa tovaru  
a predaj; ubytovacie služby; vydavateľská činnosť; prevádzkovanie kultúrnych zariadení; 
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; poskytovanie 
služieb rýchleho občerstvenia; obslužné služby pri kultúrnych podujatiach; prenájom 
hnuteľných vecí; reklamné služby; fotograické služby.

Práca s verejnosťou, marketingová a eventová agentúra.

Inžinierska činnosť, sprostredkovateľská činnosť, opravy a údržba pracovných strojov, 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti.

Spracovanie prírodného kameňa, jeho úprava na konečný tvar, výroba schodov, parapet, 
dlažieb a obkladov z prírodných a umelých materiálov, vyhotovenie náhrobných 
pomníkov a krycích platní, maloobchod, veľkoobchod.

Obchodovanie s kancelárskymi strojmi.

Spoločnosť sa zaoberá zberom iného ako nebezpečného odpadu a zberom a spracovaním 
biologicky rozložiteľných odpadov. Nakladanie s odpadmi, kúpa tovaru na účely jeho 
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod).

Obchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami, výpočtová technika, spotrebný a priemy-
selný tovar, elektrické prístroje pre domácnosť; poradenské služby v oblasti elektronických 
zariadení na spracovanie dát, v oblasti programov na spracovanie dát, poskytovanie sotwa-
re – predaj programov na základe zmluvy s autorom, počítačové služby.

Vývoj, výroba a montáž elektrotechnických prístrojov a zariadení. Opravy, odborné pre-
hliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.

Kompletovanie mechanických častí do technologických celkov, ktoré sa používajú na výrobu 
vyhrievacích telies.

Aliancia advokátov ak, s.r.o., 
bratislava 

East Aviation, s.r.o., bratislava

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., 
bratislava 

SUPER 6, s.r.o., bratislava

G&F energy s.r.o., bratislava

Letové prevádzkové služby 
Slovenskej republiky, štátny podnik, 
bratislava

elt management company slovakia 
s.r.o., bratislava

C.A.K., s.r.o., Košice

IMPRESSIA s.r.o., Košice

Fives Bronx Slovakia s.r.o., nitra

VODOSTAV PLUS, s.r.o., 
Zlaté Moravce

WT service s.r.o., Štúrovo

ESPIK Group s.r.o., orlov

INCO – AG, s.r.o., Prešov

Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.,  
Dubnica nad Váhom
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o., 
Skalica



76 Predstavenstvo a Dozorná rada SOPK  na zasadnutí 12. októbra 2017 vo Vrakúni schválili udelenie Čestného uznania SOPK týmto osobám a spoločnostiam:
• Antik technology, s.r.o., Košice
• SGS Slovakia spol. s r.o., Košice
• AMO – PLUS, s.r.o., Topoľčany
• eterna, s. r. o., Bánovce nad Bebravou 
• AGROTRADE, s.r.o., Dunajský Klátov
• Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
• Trnavská univerzita v Trnave
• Ing. Vladimír Hafiňák, GeLiMa, a. s., Liptovský Mikuláš

SOPK si cení svojich členov

Výskum, vývoj a výroba simulátorov a technológií virtuálnej reality v oblasti vojenskej 
leteckej techniky a vojenskej pozemnej techniky (letecké simulátory a trenažéry). 

Výroba nealkoholických nápojov, sirupov, štiav, minerálnych a stolových vôd; výroba 
limonád, nápojových koncentrátov, karamelu.

Výroba: výroba rozvádzačov; obchod: náhradné diely pre jadrovú energetiku; služby: údržba 
a oprava zariadení v jadrovej energetike.

Virtual Reality Media, a.s.,  
Trenčín 
COFFEA Drinks, s.r.o., trnava

ENERGOVÝSKUM SLOVAKIA, a.s.,  
Jaslovské Bohunice

Zo zasadnutia Ekonomického výboru SOPK  28. septembra 2017 v Bratislave...
Zasadnutie viedol predseda výboru Ladislav Vaškovič. Členovia výboru 
posudzovali aktuálne ekonomické témy. Ich stanoviská a odporúčania slúžia, 
ako vždy, ako podklad na rokovanie Predstavenstva SOPK, ktorého závery  
sú oficiálnym stanoviskom SOPK smerom navonok.
Z programu sme vybrali:
Príprava podkladov na 
zasadanie predstavenstva sopk 
(Diskusia k téme „Jadro EÚ“  
a informácie o aktuálnych 
opatreniach v oblasti 
podnikateľského prostredia)
Pozvanie na diskusiu prijal analytik 
Inštitútu ekonomických a spoločenských 
analýz Mgr. Juraj Karpiš. Konštatoval, 
že vzhľadom na veľkú heterogénnosť EÚ 
a rôznorodosť jednotlivých členov nie je 
v súčasnosti bez zásadných problémov 
realizovateľná užšia integrácia v rámci 
EÚ. Pôvodne dobrovoľné zoskupenie  
v súčasnosti zahŕňa aj krajiny, ktoré 
objektívne nespĺňajú stanovené kritériá, 
napr. v rámci eurozóny. To vedie  
k problémom, akým je napr. aj vystúpe-
nie Veľkej Británie z EÚ. V súčasnosti pri 
pohľade na rozpor voči pôvodne stanove-

ným cieľom chýba sebareflexia zo strany 
EÚ a EK, analýza príčin súčasného stavu 
a aktuálnych problémov EÚ. V dôsledku 
toho klesá aj pozitívne vnímanie Eu-
rópskej únie verejnosťou, čo nevytvára 
vhodné prostredie na diskusie o hlbšej 
integrácii EÚ (napr. fiškálna únia –  
v čase, keď neexistujú fiškálne pravidlá 
trestajúce neplnenie stanovených kritérií 
vládami jednotlivých členských krajín). 
Negatívne svetlo na fungovanie EÚ tiež 
vrhá nezvládnutie migračnej krízy.

Členovia výboru v diskusii vyslovili 
zhodne názor, že v súčasnej situácii nie je 
vhodné usilovať sa o ďalšie prehlbovanie 
integrácie „zhora“, ale je nevyhnutné riešiť 
problémy EÚ, ako je slabý hospodársky 
rast, nízka konkurencieschopnosť, vysoká 
zadlženosť, nefungujúca migračná politika 
a problémy súvisiace so spoločnou menou. 
Taktiež sa negatívne vníma zbytočné za-

vádzanie nových regulácií najmä tam, kde 
to zapríčiňuje znevýhodňovanie krajín EÚ 
oproti konkurencii mimo združenia. 

Prítomní sa zhodli, že „viacrýchlostná“ 
Európa by znamenala začiatok dezinteg-
rácie a bola by v rozpore so základnou 
myšlienkou EÚ. Navyše vôbec nie je zade-
finované, čo by pojem „Jadro EÚ“  
z pohľadu Slovenska mal zahŕňať, aké by 
boli konkrétne podmienky a detaily a roz-
hodujúcou otázkou je, akých kompetencií 
je SR ochotná sa vzdať na úkor členstva 
v „Jadre EÚ“. Slovensko, hoci má v rámci 
EÚ iba menej významné postavenie, 
musí samo definovať svoju pozíciu, jasne 
pomenovať výhody a nevýhody vyplýva-
júce napríklad z ďalšieho odovzdávania 
kompetencií do Bruselu. Slovensko  
v prvom rade musí zvyšovať svoju kon-
kurencieschopnosť a tomu (investície do 
vedy a výskumu, rozvoja infraštruktúry) 

by mala vláda venovať násobne viac pozor-
nosti ako diskusiám o „Jadre EÚ“.

Počas diskusie členovia výboru tiež 
odporučili Predstavenstvu SOPK zaujať 
spoločné stanovisko s ostatnými zamest-
návateľskými inštitúciami uvádzajúce, že 
ekonomické výsledky SR sú síce pozitívne, 
avšak dlhodobo neudržateľné, keďže vláda 
rozvoju a zlepšovaniu podmienok pod-
nikania na Slovensku nevenuje potrebnú 
pozornosť.  

SOPK predložila svoje stanovisko  
k 1. balíku opatrení MH SR na zlepšenie 
podnikateľského prostredia, v ktorom  
konštatovala, že ich prijatie je pozitívne,  
ale opatrenia sú často formulované vágne  
a málo razantne. V súčasnosti všetky spolu-
pracujúce združenia boli znovu požiadané  
o predloženie návrhov na 2. balík opatrení 
na zlepšenie podnikateľského prostredia. 
Predseda výboru v tejto súvislosti informoval 
o pripravovanom stretnutí na ministerstve 
hospodárstva a možnosti predložiť dodatoč-
né návrhy a odporúčania k 2. balíčku.

V rámci iniciatívy na zlepšenie hodnote-
nia SR v rámci „Doing business“ predseda 
výboru informoval o iniciatíve WB na 
rozšírenie prieskumu na ďalšie slovenské 
mestá (Košice, Banská Bystrica, Žilina, 
Prešov).

Diskusia k rozpočtu verejnej 
správy na nasledujúce obdobie
Vzhľadom na skutočnosť, že do termínu 
zasadania neboli zverejnené aktuálne in-
formácie a posledné oficiálne podklady 
boli prerokované na predchádzajúcom 
zasadaní, bod sa presúva na nasledujúce 
zasadanie Ekonomického výboru SOPK 
(november/december 2017). 

Členovia výboru v krátkej diskusii 
zároveň skonštatovali, že zákon o dlhovej 
brzde nevyžaduje zmenu, nakoľko po-
skytuje dostatočný priestor na investície 
do infraštruktúrnych projektov, a to 
napr. prostredníctvom zmeny koncepcie 
hrubého dlhu na čistý dlh. Uzákonenie 
výnimiek nie je vhodné riešenie, nakoľko 
zákon môže nekoncepčnými zásahmi spo-
chybniť kredibilitu SR a predvídateľnosť 
rozhodnutí majúcich vplyv na makroeko-
nomickú stabilitu. 

Informácia o príprave odborného 
seminára o daňovom zaťažení
V nadväznosti na predchádzajúce disku-
sie v súvislosti s reakciou ministra finan-
cií na výsledky ekonomického prieskumu 
prezentované na makroekonomickej 
konferencii v januári 2017 predseda 
Ekonomického výboru SOPK informo-

val o príprave seminára pod gesciou 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, na 
ktorom by boli prezentované názory vy-
sokej školy, SOPK a zamestnávateľských 
organizácií a ministerstva financií, resp. 
Inštitútu finančnej politiky a v prípade 
záujmu aj zástupcov odborov. 

Seminár je predbežne plánovaný  
v druhej polovici novembra 2017 na pôde 
Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Informácia o príprave odborného 
seminára v súvislosti s brexitom
Predseda výboru informoval o pláno-
vanom seminári SOPK na tému Brexit, 
avšak vzhľadom na minimálny progres  
v tejto oblasti bude seminár doplnený  
o ďalšie témy.

rôzne
Členovia Ekonomického výboru SOPK 
v diskusii zaujali negatívne stanovisko 
k pripravovanému zámeru vlády zvýšiť 
minimálnu mzdu a odporúčajú nesúhlasný 
názor SOPK s týmto opatrením prezento-
vať v spolupráci s ostatnými zamestnáva-
teľskými inštitúciami aj verejne. n

Darina Knapiková
tajomníčka Ekonomického  

výboru SOPK

Neriešime 
konšpirácie.

Prinášame 
vaše témy.

konšpirácie.konšpirácie.

Prinášame 
vaše témy.

konšpirácie.

dianie v sopk
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80 rokov čakáme na diaľnicu E 50  
Košice – Ružomberok – Martin – Žilina – Púchov  
– Brno – Praha – Paríž (1937 – 2017)

R iaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK Ján Mišura (na snímke 
vpravo) odovzdal predsedovi Združenia pre rozvoj dopravnej in-

fraštruktúry na Morave Liborovi Lukášovi historickú mapu z roku 1937 
„BUDUJME ČESKOSLOVENSKOU AUTOSTRÁDU“ na medzinárodnej 
konferencii Morava – križovatka dopravných a ekonomických záujmov, 
ktorá sa konala 21. septembra v Luhačoviciach.

Riaditelia Žilinskej RK SOPK a Hospodárskej  komory Zlínskeho kraja 
prezentovali prioritu priemyselnej komunity konečne rozostavať úsek diaľnice  
R6/D49, ktorá je „Core Corridor“. V Európe prepája eurodiaľnicu E50, západ 
– východ, medzi Francúzskom a Ruskom cez Slovensko a Česko. 

Väčšina účastníkov v prednáškach a v diskusii poukázala na čoraz väčšiu 
negatívnu úlohu mimovládnych organizácií, ktoré túto trasu blokujú v Česku 
aj na Slovensku. Preto sa nestavia úsek D49 Hulín – Zlín a D1/E50 Turany – 
Hubová na tejto trase. Dokonca je zdokumentované, že istý človek z Česka 
zasahuje do úseku na Slovensku ako vedúci petície a zároveň blokuje výstav-
bu D49 v Česku v smere na Slovensko. Za toto zdržanie nie sú zodpovedné 
vlády SR ani ČR, ale nevolené mimovládne skupiny, ktoré deformujú systém 
a ekonomiku podnikateľov. Všimnite si, že trasa diaľnice z roku 1937 presne 
kopíruje súčasnú slovenskú a českú diaľnicu D1 cez Prešov, Ružomberok, 
Martin, Brno.  n

Ján Mišura, riaditeľ Žilinskej RK SOPK

aktivity sopk
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Predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory  
a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók otvoril  
19. septembra 2017 v austrálskom Sydney 10. Svetový kongres obchodných  
a priemyselných komôr. Na otvorení sa zúčastnil predseda austrálskej vlády, 
diplomatický zbor a viac ako 900 delegátov zo 108 krajín sveta. 

10. svetový kongres 
obchodných komôr v Sydney

V predvečer otvorenia kongresu prijal Petra Mihóka guvernér, ktorý reprezentuje britskú kráľovnu v Austrálii. 
Osobitné posolstvo poslal kongresu britský následník trónu princ Charles a tiež predseda Valného zhromaždenia OSN 
Miroslav Lajčák.

Motto kongresu: Za globálnu prosperitu
Motto bolo reakciou na veľmi dynamicky sa rozvíjajúcu globalizáciu svetovej ekonomiky a jej dopady na jednotlivé 
národné štátny, na jednotlivé ekonomiky, a teda aj na národné komory. Komory si uvedomujú veľkú interakciu svojej 
činnosti a tiež to, že musia na ňu reagovať aj tak, že menia štruktúru služieb pre svojich členov. Pretože s tými istými 
problémami sú konfrontovaní členovia komôr a dotýka sa to osobitne malých a stredných podnikov, ktoré nie sú tak 
vysoko organizované ako veľké globálne firmy, no dopady globalizácie pociťujú v plnej miere aj ony.

Hovorme o budúcnosti, hodnotenie nechajme na našich členov
Otváracie prejavy všetkých doterajších 
predsedov Svetovej komorovej federácie, 
súčasného nevynímajúc, boli predovšetkým 
retrospektívne a hodnotiace. Peter Mihók sa 
tentoraz rozhodol inak. Nehodnoťme teraz 
my, nech nás hodnotia naši členovia, teda 
komory v 136 krajinách, ale hovorme  
o budúcnosti. Aká je úloha komôr v digitálnej 
spoločnosti, aká je úloha komôr v systémoch, 
kde nastáva aj veľa konkurencie pre komory.

K omory najmä v Európe boli podľa neho zvyknuté na určité 
výsostné postavenie, nemali konkurentov. Hlavne  
v krajinách, kde je povinné členstvo, si komory na túto 

pozíciu zvykli. „Dnes vidíme, že nič nie je sväté a každý musí-
me bojovať o svoje prežitie, o svoje miesto na slnku. Ja som sa 
zameral preto na to, s čím novým, s akými novými produktmi 
musia prichádzať komory na to, aby zostali úspešnými hráčmi aj 
do budúcna,“ vysvetlil Peter Mihók.

digitálna stratégia a digitálna zmena
Nové produkty sú hlavne v oblasti adaptácie malých a stredných 
firiem na 4. priemyselnú revolúciu a digitalizáciu. V prvom rade 
musia komory zmeniť svoj systém komunikácie s členmi. Dnes 
už tradičné formy komunikácie najmä vo vyspelých krajínách 
neplatia. „Komory často prechádzajú na sociálne siete, v kraji-
nách, kde sociálne siete dosiahli určitú serióznu úroveň normál-
nej komuniácie, nielen vzájomného osočovania a obviňovania 
sa,“ spresnil Peter Mihók.

Na ďalšiu oblasť je už rozpracovaný projekt, ktorý sa nazýva 
Digitálna zmena, čiže digitálne prepojenie celosvetovej komorovej 
siete. „Cez toto digitálne prepojenie sa bude môcť aj slovenský pod-
nikateľ dostať trebárs na obchodnú a priemyselnú niekde v Tichom 
oceáne, ktorá by mala byť do toho zapojená. Zatiaľ máme do toho 
zahrnutých prvých pionierov, kde je aj SOPK, to je cca 27 komôr, 
ktoré vytvorili taký fundament nového systému. Tým sme ukončili 
prvú etapu a teraz pôjdeme do druhej etapy, čiže nás čaká naplne-
nie systému reálnymi komorami,“ avizoval Peter Mihók.

Digitálna stratégia a digitálna zmena je podľa Petra Mihóka to 
rozhodujúce, na čo sa musia komory zamerať. S tým súvisí aj vydá-
vanie dokladov v oblasti medzinárodného obchodu. „My už dnes aj 
na Slovensku prechádzame na digitálnu formu, už sa nechodí s pa-
piermi na komoru, ale dajú sa tieto veci postupne vybavovať cez in-
ternet. Samozrejme, narážame na problém niektorých krajín, ktoré 
nie sú schopné absorbovať tento spôsob komunikácie, ale preto 
sme to nazvali digitálna zmena, digitálna stratégia, že postupne aj 
krajiny z Afriky, Latinskej Ameriky alebo komory z týchto krajín 
budú musieť nastúpiť na túto cestu,“ uzavrel Peter Mihók.
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rozumieť
svetu   

Pomáhame si navzájom

S ekcia výrobných strojov a náradia SOPK v spolupráci so Slovenským plasti-
kárskym klastrom v dňoch 17. až 19. októbra 2017 pripravila aj na tohto-
ročný 25. ročník veľtrhu FAKUMA 2017 podnikateľskú misiu, na ktorej sa 

zúčastnili zástupcovia 8 spoločností: CAMPRI, spol. s r.o., Esox, spol.  
s r.o., Kovorob, s.r.o., KM System, s.r.o., Remarkplast, s.r.o., Suavinex Laboratory 
International a.s., TRIPLUS SK, s.r.o. a ZKW Slovakia s.r.o. 

Firmy sa popri naplánovaných rokovaniach s vystavovateľmi zúčastnili aj na 
bilaterálnych stretnutiach na kooperačnom podujatí Matchmaking Event, ktoré 
už tradične ako jedno z podporných podujatí veľtrhu bolo organizované v rámci 
siete Enterprise Europe Network.

Vystavovatelia na tohtoročnom veľtrhu FAKUMA pokračovali v prezentáciách 
implementácie zásad INDUSTRY 4.0 do plastikárskeho priemyslu, a tak sa mohla 
odborná verejnosť zoznámiť s novinkami z inteligentných strojov, prepojených 
výrobných procesov a interaktívnych služieb. n

Martin Plško, tajomník Sekcie výrobných strojov a náradia SOPK

FAKUMA je medzinárodný veľtrh pre spracovanie plastov a patrí medzi najdôležitejšie svetové akcie vo svojom odbore. Koná sa vo Friedrichshafene, v srdci európskeho plastikárskeho priemyslu, a prezentuje komplexnú ponuku pokrývajúcu všetky aspekty vstrekovania a extrúzie plastov.

FAKUMA 2017  
– v znamení INDUSTRY 4.0

aktivity sopk

Účastníci misie pred vstupom na výstavisko

Expozícia Wittman Battenfeld 
(slovenské zastúpenie je členom SOPK)

Komory budú musieť inak a viac komunikovať so svojimi členmi
Vo funkcii predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom  
v Paríži viedol svetový komorový kongres po tretí raz. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory Peter Mihók o diskutovaných témach a posolstvách, ktoré kongres vyslal do sveta.
Na predchádzajúcom kongrese v roku 2015 
v Turíne ste prijali dva globálne platné 
dokumenty, Chartu obchodných a priemy-
selných komôr a Listinu práv podnikateľov. 
Aké posolstvo vzišlo z tohto kongresu?
To rozhodujúce vzišlo z panelu Udrža-
teľnosť rozvoja. Dosiahli sme pomerne 
vysokú úroveň rozvoja ekonomík, najmä 
vo vyspelom svete, a dnes už je to najmä 
otázka udržateľnosti tohto rozvoja. Firmy 
budú musieť veľmi rýchlo reagovať na 
zmeny podmienok, či už ide najmä o pod-
mien ky v oblasti ekológie, digitalizácie, 
veľmi diskutovaná bola 4. priemyselná 
revolúcia, ako ovplyvní zamestnanosť, 
vzdelanie. My musíme ísť do absolútne 
inej a novej štruktúry najmä odborného 
vzdelávania, či už stredoškolského, alebo 
vysokoškolského. Sme si vedomí toho, že 
v najbližších 10 rokoch dôjde k veľkým 
zmenám v predmete podnikania, ale aj 
v metódach podnikania. Čiže toto je ten 
hlavný výstup – aby jednotlivé komory vo 
svete, ktoré sú členmi Svetovej komorovej 
federácie, začali viac komunikovať so svo-
jimi členmi, firmami, ako budú reagovať 
na digitalizáciu a najmä na 4. priemyselnú 
revolúciu.

Aktuálnou témou súčasnosti je migrácia. 
Túto tému sme rozšírili a nazvali Migrácia 
a globálna mobilita. Na jednej strane totiž 
firmy vítajú, že pracovná sila môže voľne 
prechádzať z krajiny do krajiny, na druhej 
strane sú si vedomé všetkých rizík, ktoré 
súvisia s neorganizovanou, teda s takou tou 
brutálnou migráciou, ktorá začína vytvárať 
problémy na dvoch stranách. Na jednej 
strane v krajinách, do ktorých táto migrácia 
smeruje, kde začína migračný tlak vyso-
ko presahovať ich absorpčné schopnosti. 
Druhý aspekt, na ktorý sa zabúda, je veľmi 
negatívny dopad na krajiny, z ktorých títo 
migranti odchádzajú. Tieto krajiny sú väčši-

nou ekonomicky slabšie a odchodom mladej 
generácie, často vzdelanej generácie, strácajú 
možnosť ďalšieho rozvoja. Čiže na jednej 
strane hovoríme áno globálnej mobilite 
pracovnej sily, na druhej strane hovoríme nie 
neorganizovanej migrácii, násilnej migrácii 
a – nazval by som to – sociálnej migrácii, 
ktorá smeruje iba za sociálnymi výhodami. 

Ale jeden finálny dokument ste prijali.
Áno, k jednej špeciálnej oblasti: pripravenosť 
obchodných a priemyselných komôr vo svete 
reagovať na prírodné katastrofy, na mimo-
riadne udalosti, ktoré vzniknú v oblasti ich 
pôsobenia. Ide o najnovšie situácie – hurikány 
v Amerike alebo v Karibskej oblasti, kde 
zostáva spustošená zem, ľudia bez obydlia, bez 
prostriedkov a firmy, najmä malé a stredné, 
tiež. A teraz, čo by mali urobiť obchodné  
a priemyselné komory v takejto situácii, aby 
došlo k čo najrýchlejšiemu reštartovaniu nor-
málneho života. Toto sa môže týkať aj iných 
situácií, ako sú nepokoje, vojnový stav... Čiže 
nejde len o katastrofy, ale o pripravenosť ko-
môr na mimoriadne situácie. Pretože prírodná 
katastrofa či akákoľvek iná mimoriadna uda-
losť, ktorá v určitom regióne či oblasti nastane, 
sa dotýka každého. Podnikateľa i občana.  n

Svetový komorový kongres  
„putuje“ po celom svete
Svetový komorový kongres sa koná každé 
dva roky a zakaždým na inom kontinente.  
V roku 2019 bude v Riu de Janeiro, 
kandidátmi na organizáciu kongresu  
v roku 2021 sú Keňa, Etiópia, Dubaj, Irán, 
Jordánsko a Omán (o víťazovi sa rozhodne 
na jar 2018 a na kongrese v Riu de Janeiro  
v roku 2019 sa víťazná krajina musí predstaviť 
oiciálnou prezentáciou). V roku 2023 sa 
kongres vráti späť do Európy, kandidátmi na 
hostiteľa kongresu sú Rotterdam a Moskva. 
Predchádzajúci svetový kongres v roku 2015 
bol v talianskom Turíne.

https://worldchamberscongress.org/news-and-media/gallery/

Zúčastnil som sa na mnohých veľkých medzinárodných poduja-
tiach, ale toto bolo naozaj výnimočné tak bohatým a aktuálnym 

programom, ako aj veľkosťou. Poldruha tisícky delegátov z celého sveta, 
výnimoční spíkri a perfektná organizácia. Spolu so zasadením kongre-
su do nádherného mesta Sydney to bola naozaj vydarená akcia.

Jednoznačne najväčší dojem na mňa urobila aktuálnosť tém  
a otvorenosť lídrov, ktorí o témach hovorili. Počnúc Charlesom,  
princom z Walesu, cez predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN 
Miroslava Lajčáka, až po jednotlivých spíkrov. Bez obalu a so skutočnou 
naliehavosťou riešiť veci okamžite, bez zbytočného otáľania, pretože čím 
neskôr prídeme s reálnymi riešeniami, tým viac nás to bude stáť.

Firmy budú musieť rýchlo reagovať na zmeny podmienok v oblasti 
ekológie, digitalizácie, na 4. priemyselnú revolúciu a jej dopad na 
zamestnanosť, vzdelanie, atď. Je to jediná cesta, ako si udržať konku-
rencieschopnosť v dnešnom svete. Najväčšou výzvou pre nás doma je 
však naozaj adekvátna príprava novej pracovnej sily so zreteľom na 
rýchlo sa meniace potreby súčasného rozvoja spoločnosti vo všetkých 
oblastiach hospodárskeho života.

SOPK vždy hájila záujmy podnikateľov. Raz viac, inokedy menej 
úspešne. Je dôležité, aby naďalej razantne a s podporou argumentov 
bojovala za motivačné podnikateľské prostredie, ktoré musí byť 
rovnaké pre všetkých, a za zásadné zmeny v oblasti stredného od-
borného vzdelávania. A my, podnikatelia, musíme zase podporovať 
komoru ako najsilnejšieho a najkomplexnejšieho zástupcu našich 
záujmov v hospodárskej sfére.

Miroslav Wöllner, generálny riaditeľ, Menert, spol. s r.o.

Postrehy účastníka kongresu...Po prvý raz zastupovala Slovensko na svetovom komorovom kongrese delegácia podnikateľov. Tu sú postrehy jedného z nich.
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Súťaž „Mladý stavbár 2017“
V dňoch 11. – 12. októbra 2017 usporiadala Stredná odborná škola stavebná v Žiline 9. ročník súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl „Mladý stavbár 2017“ v odboroch murár, tesár, inštalatér. 

C ieľom súťaže bolo prezentovať 
odborné vedomosti a zručnosti 
žiakov v odboroch murár, tesár, in-

štalatér, porovnať ich so žiakmi ďalších sta-
vebných škôl zo SR a ČR. A v neposlednom 
rade podporiť záujem o vybrané povolanie 
a propagovať remeslá. SOŠ stavebná počas 
súťaže pripravila deň otvorených dverí pre 
žiakov ZŠ a ostatnú verejnosť. Taktiež sa 
uskutočnilo slávnostné otvorenie elektro-
technického laboratória pre novú profesiu 
technik energetických zariadení budov.

Do súťaže sa zapojilo 8 stredných od-
borných škôl zo Slovenska (4) a Česka (4), 
žiaci súťažili v dvojčlenných družstvách. 

Murári mali za úlohu postaviť stenu  
z tehál POROTHERM podľa výkresovej 
dokumentácie a vyhotoviť obklad podľa 
kladačského plánu.

Víťazi v kategórii murár:
1. miesto – SOŠ stavebná, Žilina  
– Martin Maruna, Jaroslav Januš
2. miesto – SOU, Kyjov  
– Marek Kišša, Roman Sokol
3. miesto – SOŠ technická, Prešov  
– Peter Biroš, Branislav Kandráč

Tesári mali za úlohu zhotoviť fragment 
časti dreveného krovu a zabudovať svetlo-
vod VELUX.

Víťazi v kategórii tesár:
1. miesto – SOŠ technická, Prešov  
– Filip Tkáč, Erik Bobák
2. miesto – SŠSŘ, Brno-Bosonohy 
– Matěj Řeřuchal, Matěj Just
3. miesto – SOŠ stavebná, Žilina 
– Jakub Škatuliak, Michal Oveška

Inštalatéri mali za úlohu pozvárať 
vykurovacie teleso (register) a do 
vymurovaného fragmentu zabudovať 
rozvody teplej úžitkovej vody a studenej 
vody, osadiť umývadlo, predstenový 
závesný systém WC a pripojiť na 
kanalizáciu. 

Víťazi v kategórii 
inštalatér:
1. miesto – SOŠ stavebná, Žilina 
– Radovan Martiniak, Róbert Hanulík
2. miesto – SOU, Kyjov 
– Matěj Petržela, Adam Rotrekl
3. miesto – SOŠ technická, Čadca 
–  Patrik Škorvánek, Martin Segeč

Víťazi dostali diplomy a hodnotné vecné 
ceny, ktoré využijú pri výkone povolania. 
Gratulujeme! Veríme, že im toto ocenenie 
pomôže pri získaní prvého zamestnania. 
Pre všetkých to bola cenná skúsenosť pre 
ich profesijné napredovanie.

Majstri odbornej výchovy sprevádza-
júci žiakov si vymenili skúsenosti  
z odborného vzdelávania a prípravy  
nielen na Slovensku, ale i v Česku.  
SOŠ stavebná pre nich pripravila bohatý 
program, v rámci ktorého si prezreli 
historické pamiatky Žiliny a absolvovali 
exkurziu v automobilke KIA Motors 
Slovakia.

Záštitu nad súťažou prevzal Žilinský 
samosprávny kraj. Súťaž sa konala  
s finančnou podporou Nadácie na 
podporu vzdelávania a ekológie SOPK. 
Materiál, ale aj vecné odmeny pre 
súťažiacich sponzorovali mnohé ďalšie 
firmy zo Žilinského i ďalších krajov, ale 
aj z Českej republiky, za čo im srdečne 
ďakujeme.  n

Anna Cabajová
tajomníčka  

Sekcie odborného, ďalšieho  
a celoživotného vzdelávania SOPK

aktivity sopk SPP SMARTHOME  nie je len o technológiách
Čo sa stane, keď skombinujete moderné technológie s unikátnymi službami 
nastrihnutými presne podľa potrieb zákazníka? Dostanete smart ponuku, 
ktorá sa nedá odmietnuť. Ak je výsledkom komfortné, bezpečné a energeticky 
úsporné bývanie, je to SPP SMARTHOME. 

S mart ponuka od SPP je určená 
zákazníkom, ktorí bývajú v domoch 
aj bytoch, ale tiež je určená aj 

firemným zákazníkom do ich admini-
stratívnych, ale i výrobných prevádzok. 
Pozostáva zo smart technológií a ďal-
ších expertných služieb. Spolu tvoria 37 
produktových kombinácií, vďaka ktorým 
dokážete výrazne zvýšiť úspory energie, 
komfort a bezpečnosť svojho bývania.

Za desaťročia pôsobenia na trhu 
zhromaždil SPP ako kľúčový dodávateľ 
energií na Slovensku unikátny súbor 
informácií o svojich zákazníkoch. Na 
základe týchto údajov zostavil súbor pro-
duktov a služieb, z ktorých vám dokáže 
ponúknuť smart ponuku presne podľa 
vašich potrieb. Od SPP dostanete len to, 
čo doma rozumne využijete. 

Bez ohľadu na to, či bývate v dome,  
alebo v byte, stačí, keď na internetovej 
stránke SPP vyplníte krátky formulár.  
Po vyplnení formulára do troch pracov-
ných dní kontaktuje záujemcu zodpoved-
ný pracovník zo spoločnosti ELKO EP  
Slovakia, zmluvného partnera SPP. 

„SPP SMARTHOME v sebe zahŕňa 
unikátne služby pre jednoduchší a menej 
nákladný život zákazníkov a ich rodín. 
Vďaka expertnému dataminingu dokáže 
SPP, ako jediný z dodávateľov energií, ušiť 
unikátnu smart ponuku na mieru svojim 
zákazníkom. Tú SPP vytvorí z viac ako 
troch desiatok voliteľných produktových 
kombinácií a zákazníci tak získajú to,  
čo skutočne potrebujú,“ povedala riadi-
teľka sekcie marketingu a retailu Jiřina 
Repaská.

Aktuálne sú v kurze najmä smartho-
me technológie, s ktorými dostanete celú 
domácnosť doslova pod palec. Ponuka 
SPP je jedinečná kvalitnými európskymi 
zariadeniami a servisom, garantovaným 
celoslovenskou sieťou špeciálne školených 
odborníkov.

Úspora sa začína už pri výbere  
dodávateľa energií. Stačí, ak si objednáte 
dve energie, elektrinu a zemný plyn,  
a získate nižšiu cenu až do 8 % spolu  
s 50-percentnou zľavou zo stálej mesačnej 

platby obchodníka pri splnení ďalších 
podmienok. 

Spolu s dvomi energiami môžete 
využívať asistenčné služby – SPP Asisten-
cia, ktoré sú najlacnejšie na trhu. Vďaka 
nim dokážete bleskovo nájsť odborníka 
pri nečakaných poruchách v domácnosti, 

právnu asistenciu, zdravotnú asistenciu či 
IT asistenciu. Získate neustály prístup  
k asistenčnej linke NONSTOP, ktorá fun-
guje 24 hodín denne, sedem dní v týždni. 
SPP vás navyše nikdy nenechá v štichu  
a je tu pre vás vždy, keď potrebujete, aj pri 
nepredvídaných situáciách.  n
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Medzi mladými stavbármi z troch štátov Európy vynikali Slováci
Zvuky búchania, brúsenia a rezania prilákali od  
19. do 21. septembra 2017 stovky návštevníkov  
i obyvateľov Vysokého Mýta v Pardubickom kraji na 
námestie. Priamo na dlažbe námestia v mobilných 
halách postupne vyrastali steny kúpeľní, pri ktorých 
sa striedali mladí murári, montéri suchých stavieb, 
obkladači, inštalatéri a stolári. Konala sa súťaž 
Remeslo/SKILL 2017, na ktorej 62 mladých stavbárov 
z 19 odborných škôl z Česka, Slovenska a Maďarska 
predviedlo, že sa vo svete stavebníctva nestratia.

T ento rok prekvapili Slováci. Víťazstvo 
v odboroch murár, stolár a inštalatér 
si odviezli žiaci zo SOŠ stavebnej  

Žilina a prácu najlepších obkladačov pred-
viedli žiaci SOŠ Považská Bystrica (obe školy 
sú členmi SOPK). Súťažiaci boli nadšení, po-
silnili si sebavedomie v odbore a napokon boli 
radi, že ich kontrolovali odborníci z praxe, 
ktorí nielen udeľovali body, ale aj povedali,  
čo je výborné a ktoré veci musia doladiť. 
Chlapci pochválili aj materiály, s ktorými  
tu mohli pracovať.

Výsledky:
Murár – 1. miesto: 
Martin Maruna, Jaroslav Januš, 
SOŠ stavebná Žilina
Stolár – 1. miesto: 
Martin Kubík, Erik Welzer, 
SOŠ stavebná Žilina
Inštalatér – 1. miesto: 
Juraj Krutek, Radovan Martiniak, 
SOŠ stavebná Žilina
Obkladač – 1. miesto: 
Jaroslav Habuda, Matej Bednár, 
SOŠ Považská Bystrica n

Anna Cabajová  
tajomníčka Sekcie odborného,  

ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK

Murár – 1. miesto: 
Martin Maruna, Jaroslav Januš, 
SOŠ stavebná Žilina

Inštalatér – 1. miesto: 
Juraj Krutek, Radovan Martiniak, 
SOŠ stavebná Žilina

Stolár – 1. miesto: 
Martin Kubík, Erik Welzer, 

SOŠ stavebná Žilina

Obkladač – 1. miesto: 
Jaroslav Habuda, Matej Bednár, 

SOŠ Považská Bystrica

aktivity sopk

Pri SOPK vnikla nová sekcia 
– Sekcia odpadového hospodárstva 
Na základe iniciatívy Bratislavskej regionálnej komory SOPK  
v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., v súlade s §14 ods. 1 
zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení 
neskorších predpisov a čl. 10 ods. 1 a 2 Stanov Slovenskej obchodnej  
a priemyselnej komory, vznikla Sekcia odpadového hospodárstva SOPK so 
sídlom v jej Bratislavskej regionálnej komore s pôsobnosťou pre celú SR. 

O dpadové hospodárstvo je odvetvím, ktoré má dosah na ši-
roký okruh podnikateľov. Časté zmeny v národnej i nadná-

rodnej legislatíve, ktorá ho priamo aj nepriamo reguluje, obvykle 
generujú zvýšené náklady a administratívne povinnosti najmä pre 
podnikateľov ako povinné subjekty. 

Cieľom Sekcie odpadového hospodárstva SOPK je podpora  
a ochrana jej členov, podieľanie sa na príprave všeobecne záväzných 
právnych predpisov a opatrení v danej oblasti, nadväzovanie a rozví-
janie obchodných kontaktov s obchodnými komorami a obdobnými 
inštitúciami v tuzemsku a zahraničí (organizovanie hospodárskych  
a obchodných misií a delegácií), zabezpečovanie propagácie jej  
členov v tuzemsku a v zahraničí vrátane účasti na výstavách  
a veľtrhoch a organizovanie vzdelávacej, informačnej a konzultačnej 
činnosti. Ambíciou sekcie je zároveň vytvoriť synergiu medzi pod-
nikateľmi a hľadať aj nové možnosti vzájomnej komunikácie  
a spolupráce s tvorcami legislatívy, mestami a obcami. 

Predsedom novovzniknutej Sekcie odpadového hospodárstva 
SOPK sa stal RNDr. Michal Sebíň, PhD. zo spoločnosti NATUR-
PACK, a.s., podpredsedom RNDr. Roman Šterbák zo spoločnosti 
Orange Slovensko, a.s.   n

Daniela Grznárik, Bratislavská RK SOPK
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N apriek rastúcej emancipácii 
žien vo väčšine prípadov stále 
platí, že živiteľom rodiny je 

predsa len muž. Aspoň z pohľadu toho, 
kto je hlavným nositeľom financií do 
viacčlennej domácnosti. Až 64 % Slovákov 
v prieskume, ktorý realizovala spoločnosť 
2muse na vzorke 860 respondentov, tvrdí, 
že za väčší prínos do rodinného rozpočtu 
sú zodpovední muži. A práve ženy boli tie, 
ktoré tento fakt uznali.

Bez ohľadu na to, kto a do akej miery 
zásobuje rodinný rozpočet, majú partneri 
väčšinou spoločný účet. Patronát nad 
nákupmi však drží nežnejšie pohlavie. 
Ženská ruka (73 %) prevláda pri výbere 
oblečenia a bežných nákupoch. Pri kúpe 
elektroniky a pri výbere auta majú rozho-
dujúce slovo muži (80 %). 

Vyhľadávame zľavy
Napriek rozdielom medzi pohlaviami 
máme predsa len niečo spoločné – mi-
lujeme vernostné programy, výpredaje 
a hlavne väčšie nákupy si dopredu plá-
nujeme. A práve tieto nákupné zvyklosti 

by sme v rámci rozumného finančného 
hospodárenia mali dodržiavať i pred 
Vianocami. Bežným nákupom potravín 
sa pred sviatkami nevyhneme, ale  
s nákupom veľkých rodinných darov,  
ako je napríklad elektronika, sa oplatí 
počkať do obdobia povianočných výpre-
dajov. Naplánujte si ich teraz, zrealizujte 
až po Vianociach. Sviatky tak prežijete 
bez zbytočného naháňania sa či stresov  
a radosť z nového televízora bude  
v januári o to väčšia, o čo lacnejšie ho  
vo výpredaji kúpite. 

Požičajte si s vianočnou  
zľavou, počkajte  
na povianočné výpredaje
Ak si na novú sedačku, kuchyňu, televízor 
či inú radosť pre celú rodinu musíte poži-
čať, spravte tak už teraz a využite ju v čase 
veľkých koncoročných a novoročných zliav. 
Poštová banka prináša Dobrú pôžičku za 
vianočný úrok už od 5 % p. a., a to bez po-
platkov. „Od 1. 11. 2017 do konca januára 
budúceho roku si ju môžete vybaviť rýchlo, 
aj na počkanie, pričom za jej poskytnutie, 

mimoriadnu splátku či predčasné splatenie 
nič neplatíte. Táto ponuka sa vzťahuje aj 
na refinancovanie existujúcich úverov. 
Navyše každý týždeň v priebehu trvania 
kampane žrebujeme až 7 výhercov pôžičky 
s 0 % p. a. úrokom. Do súťaže ´Pôžička bez 
úrokú  je zapojený každý, kto do konca 
januára načerpá Dobrú pôžičku,“ dodáva 
hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. 
Viac informácii získate na stránke www.
postovabanka.sk.

Príklad výpočtu RPMN: Pri pôžičke vo 
výške 5 000 €, s úrokovou sadzbou 6,00 % 
p. a., s počtom mesačných splátok 95 vo 
výške 65,99 € a s poslednou 96. splátkou 
vo výške 64,90 €, bez poplatku za  
poskytnutie úveru je RPMN vo výške  
6,20 % a celková suma, ktorú musí spotre-
biteľ zaplatiť, je 6 333,95 €. Výška splátky je 
uvedená bez poistenia schopnosti splácať 
úver. Na schválenie a poskytnutie pôžičky 
nie je právny nárok. Súťaž „Pôžička bez 
úroku“ trvá od 1. 11. 2017 do 31. 01. 2018. 
Viac informácií o podmienkach na  
www.postovabanka.sk n

Prieskum Poštovej banky 
o mužoch a ženách, ich postavení 
a správaní sa v rodine potvrdil, 
že hlavou rodiny síce býva 
muž, ale o rodinných nákupoch 
rozhoduje žena. O väčších 
investíciách sa však radí 
celá rodina. Ak rozmýšľate 
nad spoločným vianočným 
darčekom, nechajte si poradiť 
od odborníkov.

Vyhrajte pôžičku  s 0 % úrokom  a prežite sviatky v pokoji

Banskobystrická RK SOPK chce podporovať cezhraničnú spoluprácu zameranú  na inovácie
Juhovýchodné Slovensko a severovýchodné Maďarsko patria k najchudobnejším európskym regiónom so slabou ekonomickou výkonnosťou a vysokou mierou nezamestnanosti. Firmy v tejto oblasti sú často charakterizované nízkou produktivitou práce a konkurencieschopnosti. Pomôcť by  im mohol projekt, ktorý začala realizovať Banskobystrická RK SOPK v spolupráci  s ďalšími regionálnymi komorami na Slovensku a v Maďarsku.

P ríčiny tohto nevyhovujúceho stavu môžeme nájsť v použí-
vaní zastaraných technológií, nízkej inovatívnosti firiem  
a nedostatku výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblasti 

ich pôsobenia, ale tiež v absencii skutočne efektívnych a „ľahko 
použiteľných“ služieb poskytovaných inštitúciami, ktoré sa zaobe-
rajú podporou podnikov. 

S cieľom zlepšiť viaceré z týchto oblastí začala Banskobystrická 
regionálna komora SOPK v spolupráci s Košickou regionálnou ko-
morou SOPK a obchodnými a priemyselnými komorami maďar-
ských regiónov Nograd, Heveš a Boršod-Abov-Zemplín realizovať 
projekt „Cezhraničné portfólio inovačných služieb“ (akronym 
InnoService). Projekt s celkovým rozpočtom 162 174,60 € je spolu-

financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)  
v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg 
V-A Slovakia-Hungary, pričom príspevok ERDF je 137 848,41 €  
a zvyšok pozostáva z národného spolufinancovania a vlastného 
spolufinancovania partnerov. 

Projekt je zameraný na posilnenie a zlepšenie kooperačných 
kapacít a efektívnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými 
obchodnými a priemyselnými komorami prostredníctvom zvýšenia 
vedomostí a skúseností ich zamestnancov v špecifických inovačných 
službách, ktoré poskytujú podnikateľom. Ďalej prostredníctvom 
novo vyvinutého spoločného portfólia inovačných služieb partner-
ské komory zhromaždia a budú poskytovať informácie týkajúce sa 
výskumno-vývojovej infraštruktúry a inovačných služieb v oblasti 
juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Infor-
mácie budú podnikateľom a ostatným záujemcom dostupné online 
prostredníctvom internetovej stránky a mobilnej aplikácie, ďalej 
prostredníctvom tlačeného katalógu, ako aj osobných konzultácií. 
Týmto spôsobom budú komory stimulovať cezhraničnú spoluprácu 
zameranú na inovácie medzi podnikateľmi  
a poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb efektívnym spôso-
bom s využitím moderných informačno-komunikačných technológií.

Projekt sa bude realizovať 16 mesiacov a podnikatelia sa doňho 
môžu zapojiť aj prostredníctvom B2B (biznis to biznis) stretnutí, kto-
ré budú vo všetkých zúčastnených regiónoch so zameraním na rôzne 
sektory, a to lesníctvo a spracovanie dreva, informačné technológie, 
obrábanie kovov, strojársky priemysel a systémy riadenia výroby  
a automobilový priemysel. n

Podrobenejšie informácie o projekte:
Ing. Marína Spírová, PhD., manažérka projektu
e-mail: marina.spirova@sopk.sk l tel.: 048/4125 633
www.bb.sopk.sk l www.skhu.eu 

Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

proJekt
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Registrujte sa včas na
INVESTIČNÉ A INOVAČNÉ FÓRUM, B2B-FAIR

Bratislava, 27. a 28. 11. 2017

TRANSFER INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ MEDZI ČÍNOU A 16 KRAJINAMI 
STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Budú prezentované najnovšie technológie a inovatívne projekty a formy ich transferu v oblastiach
biotechnológií, zelenej energie a čistých technológií, informačných a komunikačných technológií,  

materiálového inžinierstva. Bližšie informácie a registrácia na www.srd.sk/conference. 
Buďte aktérmi tejto jedinečnej udalosti aj vy!

Nadácia na  podporu

vzdelávania a ekológie

ART KLUB k 25. výročiu založenia  Trenčianskej regionálnej komory SOPK
Tradičný koncoročný ART KLUB Trenčianskej RK SOPK sa bude tento rok  

niesť v duchu 25. výročia jej založenia.
V kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice, v jedinečnom historickom objekte Kursalon, 

privítame4. decembra 2017 o 17.00 hod. 
našich zakladajúcich členov, súčasných členov, spolupracujúce inštitúcie a priateľov.

V kultúrnom programe vystúpi pop operné trio La Gioia prezentujúce ojedinelé spojenie operného spevu  
a populárnej hudby. Je jediným svojho druhu v strednej Európe.

Monday / Pondelok 27. 11. 2017
8:30 Registration & Gathering 
9:00 Opening Ceremony
 Address speeches of CEEC and China government representatives
10:45 Cofee Break
11:05 Investment Forum
 Investment in innovation and R&D in CEEC and China
 One Belt Road and Innovation
 Keynote speakers from interna-tional inance institutions, banks, 
  government, VC funds, investors
12:30  Lunch Break 
13:30  Innovation Forum
 Keynote speakers (Innovation policy and Innovation strategy  
 in CEEC and in China, EU and China policies etc.)
17:30 -19:30 Sponsored Reception

Tuesday / Utorok 28. 11. 2017
8:30 Registration & Gathering
9:00 Collaboration Forum
 Successful examples of collaboration between CEEC and China
 Keynote speakers (CEEC China JVs etc.)
10:45 Cofee Break
11:05 B2B Matchmaking Fair – Part I
 B2B individual meetings between CEEC and Chinese companies
12:30  Lunch Break 
13:30 B2B Matchmaking Fair – Part II
 B2B individual meetings between CEEC and Chinese companies
15:00 Cofee Break 
15:20 B2B Matchmaking Fair – Part III
 B2B individual meetings between CEEC and Chinese companies
 Closing Ceremony
17:30 -19:30 Sponsored Dinner

PROGRAM KONFERENCIE

KONTAKTY, KTORé SA VáM zíDU
Slovenská obchodná a priemyselná komora v snahe neustále skvalitňovať a rozširovať služby pre podnikateľov, členov i nečlenov komory, pripravila nový produkt, ktorý vám umožní propagovať svoju irmu v mesačníku Obchod, priemysel, hospodárstvo na malej, ale efektívne využitej ploche. 
Forma VIZITKY je výhodná:
Ak chcete dať o sebe vedieť 
l Na malom priestore poskytnete základné informácie o vašej 
irme

Ak hľadáte obchodných partnerov 
l Nájdete prvú informáciu o kontakte, na ktorú nezabudnete, 
pretože vizitku z časopisu si môžete vystrihnúť a založiť  
– jej rozmer je zhodný s klasickou vizitkou

Forma VIZITKY je výhodná  aj z hľadiska ceny – 
l cenník nájdete na www.sopk.sk v sekcii Služby SOPK  
– Inzercia v mesačníku SOPK

O mesačníku Obchod,  priemysel, hospodárstvo:
témy:
l Aktuálne témy z oblasti ekonomiky
l Pripomienky SOPK k legislatíve týkajúcej sa  
      podnikateľského prostredia
l Informácie o dianí v komore – z rokovania Predstavenstva 
     SOPK, zaujímavé aktivity regionálnych komôr, tlačové 
     konferencie SOPK...
l Pravidelná 4-stranová príloha venovaná konkrétnej 
      regionálnej komore SOPK a dianiu v podnikateľskej sfére 
      v danom regióne
l Servisné informácie pre podnikateľov – členov aj nečlenov SOPK:
l o odborných seminároch a kurzoch
l o pripravovaných podnikateľských misiách do zahraničia
l o pripravovaných spoločných účastiach na veľtrhoch  
     a výstavách v zahraničí
l o projektoch, na ktorých sa môžu zúčastniť  
     – napr. projekty cezhraničnej spolupráce, projekty  
     umožňujúce propagovať irmu v rámci Európskej únie, 
     projekty určené pre ženy – podnikateľky...

Distribúcia:
l Podnikatelia – členovia SOPK na konkrétne meno, 
     obvykle majiteľ, konateľ, generálny riaditeľ alebo  
     predseda predstavenstva
l Všetky ministerstvá v SR
l Veľvyslanectvá sídliace v SR
l Regionálne komory SOPK – sídlia v každom krajskom 
     meste – dostávajú určitý počet výtlačkov, ktoré využívajú  
     na propagáciu SOPK pri návštevách iriem, na seminároch  
     a ďalších stretnutiach s podnikateľmi

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Akciová spoločnosť zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
vložka č. 2749/B.

IČO: 35 815 256, DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802
Biznis linka SPP: 0850 111 565
zo zahraničia: +421 2 5869 9092 
Fax: +421 2 5869 9010 
e-mail: biznislinka@spp.sk
www.spp.sk

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
Slovenská republika
bezplatná infolinka: 0800 120 000
www.kooperativa.sk

IČO: 00 585 441
zapísaná v Obchodnom  
registri Okresného súdu  
Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 79/B

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
IČO:       31340890
DIČ:       2020294221
IČ DPH: SK7020000680
 
Tel: 0850 111 666
email: info@pabk.sk
www.postovabanka.sk

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Pribinova 10
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T (+421 2) 5936 3111
www.metlife.sk

IČO: 47257105
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I

Odd.: Po, Vl. č.: 2699/B
právna forma: org. zložka podniku 
zahr. osoby - MetLife Europe 
designated activity company
sídlo: Lower Hatch Street 
On Hatch 20, Dublin, Írsko
zapísaná v Írskom Registri 
Spoločností v Dubline pod č. 415123
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Veľtrhy STYL a KABO sa v Brne konajú už 25 rokov a jubilejný 50. ročník ukázal, že český  
a slovenský trh tieto pravidelné kontraktačné prezentácie módy stále potrebuje. Priaznivý 
vývoj ekonomiky a rast sektoru textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu 
sa odrazil vo zvýšenom záujme o účasť. V auguste vystavovalo 300 iriem zo 14 krajín a počet 
prezentovaných značiek vzrástol na 780. Nové kolekcie pre sezónu jar a leto 2018 si pozrelo  
5 714 odborných návštevníkov, predovšetkým obchodníkov a nákupcov.

N a 50. ročník STYL a KABO 
prišlo 36 % vystavovateľov zo 
zahraničia, najviac z Nemecka, 

Poľska a Slovenska. Úplne po prvý raz sa 
prezentovalo 62 firiem, 43 na veľtrhu STYL 
a 19 na veľtrhu KABO. Opäť nechýbala 
sekcia nezávislej módy Fresh Fashion, kde 
dostala priestor pätica mladých návrhárov. 
Na veľtrhoch svoje kolekcie predstavilo 75 
českých výrobcov vrátane zaujímavých no-
váčikov, okrem iných aj dizajnérske značky 
E.daniely a LADA fashion. Medzi sloven-
skými výrobcami sa prezentovali napríklad 
ICATEX, Marco Moralli, Praktikmóda, 
UNICOTEX, PROTETIKA a mnohí ďalší.

Oslava 50. jubilea sa uskutočnila for-
mou záhradnej slávnosti za účasti vystavo-
vateľov a významných osobností módneho 
trhu. Veľtrhom pogratulovali predstavitelia 
odborových asociácií ATOK a ČOKA, ktorí 
sa zhodli na potrebe tejto B2B prezentá-
cie a ocenili jej kvalitu v kontexte ďalších 
európskych veľtrhov módy. V nedeľu sa pre-
hliadkové mólo v pavilóne P stalo dejiskom 
veľkolepej módnej show. V prvom bloku sa 

predstavili renomovaní českí a slovenskí  
návrhári, druhá časť prehliadky patrila 
ikone britskej módy Vivienne Westwood  
a jej prêt-à-porter kolekcii dámskej a pánskej 
módy 2017 – 2018, ktorá mala v Českej re-
publike oficiálnu premiéru. Uskutočnila sa 
tiež tradičná trendová prednáška holandskej 
expertky Ellen Haeser, ktorá upozornila na 
premeny globálneho trhu s módou a trendy 
dámskej a pánskej módy pre jar a leto 2018.

Nabudúce sa obchodníci na brnianske 
výstavisko vypravia od 17. do 19. februára 
2018. Aby účasť na veľtrhoch bola pre firmy 
aj naďalej ekonomicky zaujímavá, je opäť 
možné využiť zvýhodnenú cenu za včasné 
podanie prihlášky. Uzávierka prihlášok spo-
jená s 10-% zľavou je k dátumu 23. 11. 2017.

Neváhajte a využite zvýhodnenú 
ponuku! Vo februári sa na vás tešia 
nielen organizátori, ale aj viac ako  
5 500 obchodníkov z Českej republiky, 
Slovenska a ďalších krajín.

Podrobné informácie nájdete na  
www.styl.eu alebo www.kabo.cz.  n

V Brne sa začali prípravy už 51. veľtrhov módy
KONTAKTY, KTORé SA VáM zíDU

Slovenská obchodná a priemyselná komora v snahe neustále skvalitňovať a rozširovať služby pre podnikateľov, členov i nečlenov komory, pripravila nový produkt, ktorý vám umožní propagovať svoju irmu v mesačníku Obchod, priemysel, hospodárstvo na malej, ale efektívne využitej ploche. 
Forma VIZITKY je výhodná:
Ak chcete dať o sebe vedieť 
l Na malom priestore poskytnete základné informácie o vašej 
irme

Ak hľadáte obchodných partnerov 
l Nájdete prvú informáciu o kontakte, na ktorú nezabudnete, 
pretože vizitku z časopisu si môžete vystrihnúť a založiť  
– jej rozmer je zhodný s klasickou vizitkou

Forma VIZITKY je výhodná  aj z hľadiska ceny – 
l cenník nájdete na www.sopk.sk v sekcii Služby SOPK  
– Inzercia v mesačníku SOPK

O mesačníku Obchod,  priemysel, hospodárstvo:
témy:
l Aktuálne témy z oblasti ekonomiky
l Pripomienky SOPK k legislatíve týkajúcej sa  
      podnikateľského prostredia
l Informácie o dianí v komore – z rokovania Predstavenstva 
     SOPK, zaujímavé aktivity regionálnych komôr, tlačové 
     konferencie SOPK...
l Pravidelná 4-stranová príloha venovaná konkrétnej 
      regionálnej komore SOPK a dianiu v podnikateľskej sfére 
      v danom regióne
l Servisné informácie pre podnikateľov – členov aj nečlenov SOPK:
l o odborných seminároch a kurzoch
l o pripravovaných podnikateľských misiách do zahraničia
l o pripravovaných spoločných účastiach na veľtrhoch  
     a výstavách v zahraničí
l o projektoch, na ktorých sa môžu zúčastniť  
     – napr. projekty cezhraničnej spolupráce, projekty  
     umožňujúce propagovať irmu v rámci Európskej únie, 
     projekty určené pre ženy – podnikateľky...

Distribúcia:
l Podnikatelia – členovia SOPK na konkrétne meno,  
     obvykle majiteľ, konateľ, generálny riaditeľ alebo  
     predseda predstavenstva
l Všetky ministerstvá v SR
l Veľvyslanectvá sídliace v SR
l Regionálne komory SOPK – sídlia v každom krajskom 
     meste – dostávajú určitý počet výtlačkov, ktoré využívajú  
     na propagáciu SOPK pri návštevách iriem, na seminároch  
     a ďalších stretnutiach s podnikateľmi

najväčší dodávateľ energií na Slovensku  
– partner pre takmer 1,3 milióna zákazníkov

n 
 spoľahlivo dodáva plyn aj elektrinu domácnostiam, malým podnikateľom  

a organizáciám a veľkým spoločnostiam
n 

ponúka férovú a transparentnú cenu bez skrytých poplatkov alebo malých písmen
n 

výhodné cenové produkty reagujú na špeciiká každého podnikania
n 

samozrejmosťou je Program výhod SPP so zľavami na tovar a služby kvalitných 
značiek pre všetkých zákazníkov, ako aj zoznam overených Aliančných partnerov SPP

n 
v on-line Poradni s odborníkom na www.spp.sk radí zákazníkom, ako využívať 

energie ešte výhodnejšie

• Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného 
 a úrazového poistenia

• Na Slovensku pôsobí od roku 1995

• Viac ako 660 000 klientov

• Líder na trhu životného poistenia

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu už od roku 
1992 a patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. 
Našu vlastnú pobočkovú sieť tvorí 48 pobočiek a služ-
by poskytujeme aj na viac ako 1 600 poštách po celom 
Slovensku. Klienti Poštovej banky majú vďaka banko-
matom, POŠTOMATOM a službe CashBack k dispozícii 
viac ako 7 000 miest na výber v hotovosti. To z nej robí 
najdostupnejšiu banku na slovenskom trhu.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 

l člen silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group (VIG)
l VIG Slovensko – líder na poistnom trhu
l viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia  
   pre občanov, fyzické aj právnické osoby
l poistenie osôb, motorových vozidiel, majetku  
   a zodpovednosti, cestovné poistenie, bankové produkty
l možnosť platenia poistného platobnou kartou 
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PODNIKATEľSKá MISIA/SEMINáRE
▲

Uzávierka prihlášok: 10. 11. 2017

Kontakt, podrobnejšie informácie:
Trnavská RK SOPK, Trhová 2, 917 01 Trnava
Peter Kovář l tel.: +421 33 5512 744 l fax: +421 33 5512 603
e-mail: peter.kovar@sopk.sk l www.tt.sopk.sk

ObchOdná dOhOda cETa  
(EÚ – Kanada) 
Organizátor: Trnavská RK SOPK
Termín: 9. 11. 2017 – 9.30 hod.
Miesto: Trnavská RK SOPK, Trhová 2, Trnava
Lektori: John von Kaufmann, Chargé d áffaires, 
Kancelária Kanadského veľvyslanectva (anglický 
jazyk) a Milan Haruštiak, obchodný radca, Kancelária 
Kanadského veľvyslanectva (slovenský jazyk)

Účastníci získajú:  
•  všeobecnú informáciu o predbežnom uplatňovaní  

(od 21. 9. 2017) Komplexnej hospodárskej  
a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou, známej 
pod skratkou CETA

•  a v rámci diskusie odpovede na konkrétne otázky 
týkajúce sa dosahu dohody na slovenské firmy

Účastnícky poplatok: Účasť je BEZPLATNÁ

KONTAKT:
Trnavská RK SOPK l Peter Kovář  
tel.: 033/5512 744 l fax: 033/5512 603
e-mail: peter.kovar@sopk.sk l www.tt.sopk.sk

aKO MaxiMaLizOvať  
Tržby z ubyTOvania  
dynamická cenotvorba a viac  
(nielen priamych) rezervácií ako nástroje 
pre lepšie obchodné výsledky

Organizátor: Žilinská RK SOPK
Termín: 16. 11. 2017 – 9.30 hod.
Miesto: Žilinská RK SOPK, Hálkova 31, Žilina

cieľom workshopu je ukázať, že bez dynamickej ceno-
tvorby sa už dnes žiadny hotelier nezaobíde. Povieme 
si, ako to urobiť, aby ste mali viac (nielen priamych) 
rezervácií. Ukážeme si, prečo a ako pracovať s dynamic-
kou cenou.

Obsah:
• Prípadová štúdia
Počas workshopu si predstavíme dve ubytovacie zariade-
nia, ktoré začali uplatňovať dynamickú cenotvorbu. Každé-
mu z nich stačilo pár mesiacov na to, aby sa ich obchodné 
výsledky zlepšili. Naviac došlo aj k zvýšeniu počtu pria-
mych rezervácií a zároveň k zníženiu závislosti od portálov. 
• Predstavíme vám
Jednoduchú tabuľku, ktorá rýchlo a jednoducho ukáže, 
koľko môžete zarobiť, ak sa zameriate na to, ako mať viac 
priamych rezervácií. 
• Dozviete sa
Aké nástroje používať, aby ste sa pri zmenách ceny na jed-
notlivých portáloch nezbláznili. 

Účastnícky poplatok:
Člen Člen SOPK, SPOK, SKHV:   42 € s DPH/osoba
Nečlen SOPK:  54 € s DPH/osoba

Pri účasti 2 a viac osôb z jednej firmy/organizácie – zľava:
Člen Člen SOPK, SPOK, SKHV:   36 € s DPH/osoba
Nečlen SOPK: 48 € s DPH/osoba

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK l Branislav Čulák 
tel.: 041/7235 101, -655 l fax: 041/7235 653
e-mail: viator@za.scci.sk l www.za.sopk.sk

i n T r a S T a T – SK
Organizátor: Prešovská RK SOPK
Termín: 22. 11. 2017 – 9.00 hod.
Miesto: Prešovská RK SOPK, Vajanského 10, Prešov
Lektor: Ing. Ján Tomaško, Colný úrad Košice
uzávierka prihlášok: 20. 11. 2017

cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi 
predpismi platnými pre INTRASTAT–SK, poskytnúť infor-
mácie o spôsobe vzniku a zmeny spravodajskej povinnosti, 
upozorniť na správne a presné vyplňovanie hlásení.

Program:  
1.  Základná charakteristika systému INTRASTAT–SK, 

aktuálne zmeny
2.  Vznik, zmena a zánik spravodajskej povinnosti a spôsob 

jej určovania
3.  Súvislosť DPH a INTRASTAT hlásenia
4. Predmet INTRASTAT hlásenia
5.   Typy formulárov, úplné hlásenia a spôsob ich vyplňovania 

(opravné hlásenia, dodatočné hlásenia, nulové hlásenia, 
rušenie hlásenia, rušenie položky, kumulácia položiek)

6.  Špecifické druhy obchodov (trojstranný obchod, spraco-
vanie, opravy, dobropisy, finančný leasing apod.)

7.  Elektronické predkladanie INTRASTAT–SK hlásenia 
prostredníctvom offline aplikácie alebo webovej aplikácie 
cez Internet

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK:   48 € bez DPH/osoba
Nečlen SOPK:  72 € bez DPH/osoba

KONTAKT:
Prešovská RK SOPK l Ing. Juraj Kupčiha
tel.: 051/758 0062 l fax: 051/773 2413
e-mail: juraj.kupciha@sopk.sk. l www.po.sopk.sk

vEľKé LEgiSLaTívnE zMEny  
v ObLaSTi Ochrany OSObných ÚdajOv
Organizátor: Žilinská RK SOPK
Termín: 23. 11. 2017 – 9.00 hod.
Miesto: Žilinská RK SOPK, Hálkova 31, Žilina

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií o zmenách 
pri spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016  
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (GDPR) v porovnaní s podmienkami 
spracúvania osobných údajov podľa aktuálne platného záko-
na č. 122/2013 Z. z.

Obsah:
•  Predmet a pôsobnosť GDPR – porovnanie so zákonom  

o ochrane osobných údajov: Vecná a teritoriálna pôsobnosť 
•  Vymedzenie hlavných pojmov v GDPR so zameraním 

na odlišnosti od zákona o ochrane osobných údajov
•  Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR  

v porovnaní so zákonom o ochrane osobných údajov
•  Právny základ spracúvania osobných údajov vrátane 

spracúvania osobitných kategórií osobných údajov pod-
ľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov

•  Práva dotknutej osoby: právo na informácie a prístup  
k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabud-
nutie, právo na prenosnosť, profilovanie podľa GDPR

•  Bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa záko-
na o ochrane osobných údajov a podľa GDPR

•  Zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti podľa 
zákona o ochrane osobných údajov a podľa GDPR, 
nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby

•  Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, ich vzájomný vzťah 
a zodpovednosti podľa GDPR

•  Záznamy o spracovateľských činnostiach podľa GDPR
•  Oprávnené osoby podľa GDPR a ich poučenie podľa GDPR
•  Prenos osobných údajov podľa zákona o ochrane osob-

ných údajov a podľa GDPR
•  Výkon dozoru podľa GDPR v porovnaní so zákonom  

o ochrane osobných údajov

dôležité upozornenie: Tento seminár rozsahom nena-
hradzuje znalosti zo Základného odborného colného 

kurzu – minimum colného deklaranta a špecializova-
ných odborných seminárov venovaných konkrétnym 
témam z colnej problematiky.

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV:   66 € s DPH/osoba
Nečlen SOPK:    78 € s DPH/osoba

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK l Branislav Čulák
tel.: 041/7235 101, -655 l fax: 041/7235 653
e-mail: viator@za.scci.sk l www.za.sopk.sk

raňajKy S rEKLaMOu  
ako eticky propagovať svoje podnikanie? 
vyhnite sa pochybeniam a robte reklamu 
ako zodpovedný profesionál

Organizátor: Trenčianska RK SOPK
Termín: 28. 11. 2017 – 9.00 hod.
Miesto: Trenčianska RK SOPK, Jilemnického 2, Trenčín
Lektorka: PhDr. Eva Rajčáková PhD., výkonná 
riaditeľka Rady pre reklamu

cieľ seminára: oboznámime vás s princípmi etickej sa-
moregulácie reklamy a priblížime vám činnosť Rady pre 
reklamu. Informujeme vás o aktuálnych trendoch v komer-
čnej komunikácii, na ktorú je verejnosť citlivá, a vysvetlí-
me vám etické pravidlá reklamnej praxe.

cieľová skupina: malí a strední podnikatelia, živnostníci, 
pracovníci marketingu, zamestnanci lokálnych reklam-
ných agentúr.

Program:
•  predstavenie Rady pre reklamu a princípov etickej sa-

moregulácie reklamy 
•  predstavenie Etického kódexu, vysvetlenie jeho princí-

pov, celkového kontextu, spôsob uplatňovania
•  na čo je slovenský spotrebiteľ v reklame citlivý a na 

aké reklamy reaguje alergicky
•  akých etických prešľapov sa dopúšťajú inzerenti  

a agentúry v marketingovej komunikácii. Čo v reklame 
ešte „áno“ a čo už rozhodne „nie“, aby bola inšpiratívna, 
funkčná a zároveň zodpovedná

•  predstavenie najzaujímavejších Komisiou posudzova-
ných prípadov reklám a rozhodnutí (vrátane bližšieho 
vysvetlenia spôsobu rozhodovania Arbitrážnej komisie  
v týchto prípadoch)

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK:   24 € s DPH/osoba
Nečlen SOPK:  30 € s DPH/osoba

podujatie: 
Obchodná misia 
do Hanoja  
organizátor: 
Trnavská RK SOPK
partneri: Obchodná 
a priemyselná komora Hanoj, Veľvyslanectvo SR 
vo Vietnamskej socialistickej republike (VSR) 
Termín: 10. – 16. 12. 2017
miesto: Vietnam / Hanoj
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KONTAKT:
Trenčianska RK SOPK l Viera Piknová 
tel.: 032/6525 797, 6523 834 l fax: 032/6521 023 
e-mail: viera.piknova@sopk.sk l www.tn.sopk.sk

vybrané PrObLéMy OTvárania  
a SPracOvania zahraničných TrhOv

Organizátor: Trenčianska RK SOPK
Termín: 7. 12. 2017 – 9.00 hod.
Miesto: Trenčianska RK SOPK, Jilemnického 2, Trenčín
Lektor: Ing. Ľubor Kostelný, nezávislý konzultant

cieľ seminára: prezentácia základných otázok a skúseností 
z komerčnej praxe zameraných na otváranie a spracovanie 
nových zahraničných trhov. Výmena a rozšírenie vzájom-
ných poznatkov z konkrétnych situácií viažucich sa na 
uvedenú problematiku. 

Program:
1.  charakteristika zahraničného trhu

a) Základné reálie a vstupné informácie o trhu
b)  Trh predávajúceho, resp. kupujúceho a predpoklada-

né vývojové trendy
c) Aktuálne obchodno-politické podmienky na trhu
d)  Mentalita obchodného partnera a jej senzitívne 

stránky

2.  Technická oblasť
a)  Kvalita predávanej komodity, referencie a jej aplikač-

né špecifiká
b)  Quality System Management (QSM) a základná 

certifikácia ISO
c) Odberateľský audit u slovenského exportéra
d)  Periodicita reportov kontroly kvality a ich vypoveda-

cia schopnosť
3. Komerčná oblasť

a) Pozícia zahraničného partnera (imidž, solventnosť)
b)  Existujúca reálna konkurencia na trhu a formy jej 

pôsobenia
c)  Dodacie podmienky podľa zvolenej edície INCOTERMS
d)  Cenové rokovania – konfrontácia vplyvov na cenu 

tovaru a podmienok trhu
e)  Voľba platobného inštrumentu a jeho aplikácia v praxi
f)   Eliminácia inkasných rizík a poistenie vývozných 

pohľadávok
g)  Všeobecné dodacie podmienky (vis major, arbitráž  

a použiteľné právo)

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK:   54 € s DPH/osoba
Nečlen SOPK:    72 € s DPH/osoba

KONTAKT:
Trenčianska RK SOPK l Viera Piknová
tel.: 032/6525 797, 6523 834 l fax: 032/6521 023
e-mail: viera.piknova@sopk.sk l www.tn.sopk.sk

KOnzuLTačný dEň: EfEKTívnE ObchOdOvaniE S čínOu
Organizátor: Banskobystrická RK SOPK l Termín: 21. 11. 2017 – 13.00 – 16.30 hod.
Miesto: Banskobystrická RK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica
Lektor: Mgr. Bc. Jan Hebnar, MBA, autor knihy „Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem“

cieľ konzultačného dňa: Poskytnúť informácie o možnostiach uplatnenia sa firiem na čínskom trhu.  
Po prednáške možnosť individuálnych konzultácií s lektorom.

Program: 
• Úvodné príhovory •  Všeobecné informácie o možnostiach uplatnenia sa na čínskom trhu • Diskusia
• Coffee break • Prezentácia na tému Vstup na čínsky trh • Individuálne konzultácie s Janom Hebnarom

Účastnícky poplatok: Člen SOPK: ZDARMA • Nečlen SOPK: 10 € bez DPH/osoba

KONTAKT: Banskobystrická regionálna komora SOPK l Ing. Mária Dvořáčková
tel.: 048/4125 635 l fax: 048/4125 635 l e-mail: maria.dvorackova@sopk.sk l www.bb.sopk.sk
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v tomto roku si pripomíname 25. výročie založe-
nia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory  

a taktiež našej Banskobystrickej regionálnej komory. 
Činnosť obchodnej a priemyselnej komory v Banskej 

Bystrici bola obnovená už 25. marca 1991 otvorením prvej 
regionálnej kancelárie na Slovensku ešte v rámci Českoslo-
venskej obchodnej a priemyselnej komory. Druhá regionál-
na kancelária v Banskobystrickom kraji bola zriadená  
1. júla 1992 v Lučenci. V januári 1997 bola zriadená Luče-
necká regionálna komora SOPK s pôsobnosťou pre južné 
okresy kraja a v apríli 1997 Banskobystrická regionálna 
komora SOPK pre asi 5-tisíc firiem severnej časti Bansko-
bystrického kraja. Od 1. januára 2010 bola jej pôsobnosť 
rozšírená na celé územie Banskobystrického kraja, v Lučenci 
zostala len jej kancelária. 

Obchodné a priemyselné komory sú prirodzenou súčas-
ťou podnikateľského prostredia v každom štáte. Ich hlavným 
poslaním je zastupovanie a presadzovanie záujmov podni-
kateľskej sféry voči vláde, parlamentu a ďalším inštitúciám, 
zastupovanie záujmov vlastnej ekonomiky voči zahraničiu  

a vytváranie podmienok na rovno-
cenné zaobchádzanie so svojimi 
členmi v zahraničí. A, samozrejme,  
aj starostlivosť o rozvoj a etiku pod-
nikania. Všade na svete ide o inštitú-
ciu vlastnú podnikateľskej sfére, ňou 
riadenú a kontrolovanú. Jej veľkou 
výhodou je, že pôsobí celoplošne  
v rámci celosvetovej siete. To vytvára 
jej univerzálnosť a medzinárodný 
kredit na najvyššej úrovni a je vše-
obecne akceptovaná tak podnikateľmi, ako aj vládami  
a parlamentmi jednotlivých krajín.

Význam obchodných a priemyselných komôr nám ukazu-
je aj prerušenie činnosti komory v roku 1948, ktoré bolo však 
len dočasné. Chýbala totiž inštitúcia uznávaná v zahraničí, 
ktorá by mala oprávnenie na vystavovanie dokladov potreb-
ných na vývoz tovaru do vtedajších nesocialistických štátov. 
Preto bolo ministerstvo zahraničného obchodu nútené 
opätovne oživiť činnosť komory založením Československej 
obchodnej a priemyselnej komory so sídlom v Prahe.

Pre SOPK a samozrejme pre každú regionálnu komoru 
bolo najdôležitejším míľnikom zrušenie povinného členstva 
v SOPK, ktoré ich inančne veľmi oslabilo. Na toto politické 
rozhodnutie doplatili najmä regionálne komory pôsobiace  
v zaostalejších regiónoch, medzi ktoré patrí aj náš kraj.

Na záver môjho príhovoru chcem zdôrazniť, že 25. výročie 
založenia SOPK  je aj výročie nás podnikateľov, ktorí svojou 
prácou, nápadmi a odhodlaním tvoríme hodnoty, poskytu-
jeme prácu iným a sme ochotní formovať a meniť prostredie 
okolo nás. Preto sa vám chcem v mene Banskobystrickej 
regionálnej komory SOPK poďakovať. Ale zároveň vyjadriť 
presvedčenie, že úloha našej regionálnej komory nie je pre 
podnikateľskú sféru zanedbateľná – plní úlohu sprostredko-
vateľa, ktorý spája potenciál, zanietenosť a informácie s po-
žiadavkami a potrebami trhu, či už tu na Slovensku, alebo  
v zahraničí. Má svoju neochvejnú pozíciu už 25 rokov a bo-
juje za záujmy podnikateľov prostredníctvom jej skúsených 
zamestnancov. Sila Banskobystrickej regionálnej komory 
SOPK a jej budúcnosť však závisí od nás, od podnikateľov.

 Július Kriváň

predseda Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK

Vážení podnikatelia,  členovia SOPK,

príloha

Sídlo Banskobystrickej RK SOPK na Nám. Š. Moysesa 4. Pôvodnú budovu 
regionálnej komory spolu s budovami obchodných komôr v Bratislave a Košiciach 
po druhej svetovej vojne znárodnili. Dodnes sa ich nepodarilo získať späť.



 
  
 
 
  Pri príležitosti 25. výročia vzniku SOPK sme oslovili niektorých dlhoročných členov 

a funkcionárov SOPK s otázkou, čím je členstvo v SOPK pre ich irmy osožné.

S poločnosť Küster – automobilová technika bola 
jedným z prvých zahraničných investorov, ktorý 
sa rozhodol etablovať v Banskobystrickom kraji. 

Vznikla v roku 1992 spojením časti Vlkanovských 
strojární a firmy Küster GmbH & Co. Bolo to v rokoch, 
kedy na Slovensku došlo k reštrukturalizácii celého 
hospodárstva, konverzii priemyslu, rozpadu koncernu 
Závody ťažkého strojárstva (ZTS). Pod ZTS patrilo  
v našom kraji 9 výrobných firiem, ktorých mnohí pra-
covníci prišli vtedy o prácu. Príchod tohto investora im 
dal šancu uplatniť svoje skúsenosti a zručnosti  
v renomovanej zahraničnej firme.

Výrobný program Küster – automobilová technika 
je od začiatku orientovaný na automobilový priemysel. 
Firma vyrába široký sortiment ovládacích tiahel pre 
ručné brzdy, plyn, ovládanie okien, dverí a sedadiel, 
radenia, vetrania, atď.

Spoločnosť je od jej založenia stálym členom SOPK  
a aktívne sa zapája do práce v orgánoch Komory –  
či už je to Zhromaždenie delegátov SOPK, alebo Pred-
stavenstvo Banskobystrickej RK SOPK. Pri príležitosti  
25. výročia pôsobenia firmy v našom regióne sme počas 
osláv odovzdali spoločnostiam Küster Holding a Küster 
– automobilová technika Pamätné medaily Banskobys-
trickej regionálnej komory SOPK za zásluhy o rozvoj 
podnikania, zahraničného obchodu a zamestnanosti  
v našom regióne.

Želáme spoločnosti Küster – automobilová technika 
veľa úspechov v jej ďalšom pôsobení na slovenskom  
a zahraničných trhoch, priaznivé podnikateľské 
prostredie a, samozrejme, kvalifikovanú a technicky 
zručnú pracovnú silu, ktorá bola vždy silnou stránkou 
nášho regiónu.  n

Predstavenstvo  
Banskobystrickej RK SOPK

Významný nemecký investor Küster – automobilová technika spol. s r.o. so sídlom vo Vlkanovej oslávil v auguste 25. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Spoločnosť je dlhoročným členom Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, preto sme na oslave nemohli chýbať.

Küster – automobilová  technika spol. s r.o.  je na Slovensku  už 25 rokov

Na snímke zľava Marína Spírová, riaditeľka Banskobystrickej  

RK SOPK, Knuth Küster, Dieter Küster a Vladimír Horváth,  

konateľ spoločnosti Küster – automobilová technika spol. s r.o.

Čo mi prináša členstvo v SOPK

Členom SOPK som od roku 1995. Myslím si, že všade na svete sú podnikateľské subjekty 
členmi obchodných komôr z dôvodu, že obchodné komory sú jediné organizácie, ktoré 
skutočne zastupujú záujmy podnikateľskej sféry. Obchodné komory vo svete majú vyše 
tristoročnú tradíciu, na Slovensku viac než 160-ročnú tradíciu. Členstvo v SOPK, účasť 
na rôznych obchodných, odborných, spoločenských podujatiach, veľtrhoch, seminároch, 
konferenciách a misiách organizovaných SOPK do rôznych krajín sveta mi poskytli nielen 
cenné rady pri mojich podnikateľských aktivitách, orientovaní sa vo svete obchodu, práva 
a podnikania, pri hľadaní vhodných a spoľahlivých obchodných partnerov, ale i pri riešení 
rôznych situácií, s ktorými som sa pri svojej už pomerne dlhodobej podnikateľskej činnosti 
stretol. Nadväzovanie a otváranie spolupráce SOPK s obchodnými komorami na svete 
prispieva k zviditeľneniu Slovenska, slovenskej podnikateľskej sféry, a tým podporuje 
zlepšenie obchodného prostredia i obchodných podmienok aj pre slovenských podnikateľov. 
Som toho názoru, že členstvo v SOPK je pre každého racionálne uvažujúceho podnikateľa 
nevyhnutnosťou a verím, že tento trend bude na Slovensku i naďalej pokračovať.

Ing. Pavol Antalič, majiteľ a konateľ spoločnosti EXIMA, spol. s r.o.,
člen Predstavenstva SOPK a Rozhodcovského súdu SOPK,  
predseda Slovensko-čínskej podnikateľskej rady SOPK

S pojmom SOPK som sa, paradoxne, stretla prvýkrát v Kanade pri návšteve rodiny, keď tele-
vízia vysielala rozhovory s ľuďmi o rozdelení Československa pokojnou cestou a medzi inými 
na otázky moderátora vo francúzskom jazyku odpovedal aj náš pán predseda docent Mihók. 
Boli to pre naše Slovensko významné udalosti a ja som bola veľmi hrdá na prejav a spontánnosť 
odpovedí pána predsedu SOPK. Takže môj vstup do SOPK sa datuje od roku 1996. Čo oceňu-
jem aj s odstupom času, je rovnosť príležitostí pre všetky spoločnosti a regióny, ktoré SOPK 
zachováva do dnešných čias, v začiatkoch to bola neoceniteľná pomoc pri rozbiehaní zahra-
ničnoobchodných vzťahov aj vďaka misiám, ktoré SOPK organizovala a organizuje dodnes  
s náležitým servisom. V súčasnosti navyše oceňujem všetky písomné alebo ústne pripomienky, 
návrhy, resp. sprostredkovanie názorov podnikateľskej obce smerom k exekutíve za účelom 
dosiahnutia konsenzu. SOPK je rešpektovaným partnerom.

Ing. Jaroslava Maceková, členka predstavenstva SLZ Nova a.s.,
podpredsedníčka Dozornej rady SOPK

Ing. Eugen Eiben, spoločník a konateľ EIBEN s.r.o.,
dlhoročný funkcionár SOPK
Pri 25. výročí založenia SOPK, ako aj našej Banskobystrickej regionálnej komory SOPK je príležitosť 
si zaspomínať na veľké zmeny, ktoré nastali po roku 1989 a po vzniku samostatnej Slovenskej repub-
liky. Medzi dôležité podniky strojárskeho priemyslu v našom kraji patrili aj Vlkanovské strojárne. 
V nich bolo ale potrebné doslova „za pochodu“ zmeniť výrobný program a zaviesť výrobu nových 
výrobkov, ktoré by boli schopné predaja na vyspelé západné trhy v Európe. K tomuto sme si vybrali 
zahraničných partnerov a po založení spoločných podnikov s nemeckými firmami Küster  
a Witzenmann sme tento prechod spoločne zvládli. 
Ako zakladajúci členovia Banskobystrickej RK SOPK sme v procese nevyhnutných ekonomických, 
obchodných a organizačných zmien prenášali poznatky a skúsenosti zo spoločného podnikania so  
zahraničnými subjektmi aj na ostatné firmy z Banskobystrického kraja. Členstvo v SOPK sme vždy 
brali zodpovedne a videli sme tu veľký priestor na vzájomné odovzdávanie technických, ekonomic-
kých, právnych a organizačných informácií medzi členmi v kraji, ako aj od nás smerom k ústrediu.  
Za veľmi užitočnú 25-ročnú prácu jednotlivých členov a vedenia regionálnej komory je potrebné 
vysloviť úprimné poďakovanie. S dosiahnutým stavom sa však nedá uspokojiť. Je tu doba rýchlejšieho 
presadzovania digitalizácie, automatizáciem a robotizácie do výrobných a riadiacich procesov. 
SOPK musí stáť na ich čele. Náš spoločný cieľ musí byť presadenie podstatne väčšieho významu 
SOPK z celospoločenského hľadiska v rámci Slovenska.



 

 
Banskobystrická RK SOPK pripravuje novú súťaž pre podnikateľov „ZELENÝ MERKÚR“

S úťaž je určená pre organizácie, 
najmä pre malé a stredné podniky 
rozvíjajúce svoje hospodárske alebo 

spoločenské aktivity v Banskobystrickom 
kraji. Môžu to byť fyzické osoby – pod-
nikatelia alebo právnické osoby registro-
vané v SR, ktoré vyrábajú výrobky alebo 
poskytujú služby v SR a súčasne využívajú 
postupy alebo technológie podporujúce 
princípy obehového hospodárstva.

Prečo obehové hospodárstvo?
Podnikanie lineárnym spôsobom, čiže 
výroba, spotreba, následná tvorba odpadu 
a jeho zneškodnenie, je z dlhodobého 
hľadiska neudržateľné pre našu planétu, 

ktorá nestačí vytvárať toľko zdrojov, koľko 
spotrebujeme. V organizáciách sa preto 
vynára otázka, ako byť zodpovedný k našej 
planéte a zároveň byť aj naďalej úspešný. 
Jedna z možností je nechať sa inšpirovať 
prírodou, v ktorej všetky procesy prebieha-
jú v uzavretých cykloch. Prechod na obe-

hové hospodárstvo si vyžaduje komplexnú 
zmenu zmýšľania v podnikaní. Je potrebné 
prehodnotiť svoje správanie, úroveň nasta-
venia používaných procesov a technológií 
od „a“ po „z“. 

Súťaž „ZELENÝ MERKÚR“ bude 
vyhlásená v priebehu novembra 2017. 
Propozície a všetky potrebné tlačivá 
budú k dispozícii na stránkach Sloven-
skej obchodnej a priemyselnej komory  
a jej Banskobystrickej regionálnej komo-
ry (BBRK SOPK) www.bb.sopk.sk a tiež 
Slovenskej agentúry životného prostre-
dia (SAŽP) www.sazp.sk. n

Marína Spírová, BBRK SOPK
Alena Adamkovičová, SAŽP 

„ZELENÝ MERKÚR“ je súťaž, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Lineárne hospodárstvo:

Vyhlasovateľ súťaže:

Ò

Banskobystrická regionálna komora

Partner:

Obehové hospodárstvo: ✔


