SLOVENSKÁ
OBCHODNÁ
A PRIEMYSELNÁ
KOMORA
Nezávislý reprezentant
všeobecných záujmov
slovenskej ekonomiky

SLOVENSKÁ
OBCHODNÁ
A PRIEMYSELNÁ
KOMORA
Nezávislý reprezentant
všeobecných záujmov
slovenskej ekonomiky

Obsah
O slovenskej ekonomike
Postavenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spoločnosti
Štruktúra SOPK
Úrad SOPK
Regionálne komory SOPK
Výbory SOPK
Sekcie SOPK
Medzinárodná spolupráca
Spolupráca so zahraničnými obchodnými komorami
Hospodárske výbory/podnikateľské rady SOPK
Zmiešané obchodné komory
Služby
Legislatívne služby
Poradenské a konzultačné služby
Certifikačné služby
ATA karnety
Organizovanie odborných seminárov
Organizovanie podnikateľských misií
Organizovanie spoločných účastí na zahraničných veľ trhoch a výstavách
Projekty
Vydavateľská činnosť
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Nezávislý reprezentant všeobecných záujmov slovenskej ekonomiky
Vydala: Slovenská obchodná a priemyselná komora ©
Autor/zostavovateľ: Bibiána Gunišová
1. vydanie
Náklad: 2 555 kusov
Tlač: POLYGRAFICKÉ CENTRUM, s.r.o., Bratislava
ISBN 978-80-89105-73-1

Veľká cena SOPK
Rozhodcovský súd SOPK

3

O slovenskej ekonomike
Slovenská republika je príkladom ekonomiky, ktorá dokázala pozitívne využiť príležitosti vyplývajúce z politických a ekonomických zmien na prelome posledných dvoch
dekád minulého storočia a tiež z pokojného rozdelenia pôvodného spoločného štátu
s Českou republikou. V krátkom čase dokázala svoju ekonomiku transformovať na trhový systém a úspešne smerovať produkciu na zahraničné trhy, v dôsledku čoho sa
stala jednou z najotvorenejších ekonomík Európskej únie. Podľa veľkosti prírastku
hrubého domáceho produktu patrí Slovensko v posledných rokoch pravidelne k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám v Únii. Hrubý domáci produkt na obyvateľa napríklad
v roku 2017 dosiahol cca 17 500 €. Na tvorbe HDP sa rozhodujúcou mierou podieľa priemyselná výroba, jej podiel je výrazne vyšší, ako je priemer Európskej únie.
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Dominujúcim priemyselným odvetvím je výroba automobilov a nadväzujúcich výrobkov. Na Slovensku, kde sa ešte v roku 1990 prakticky nevyrábali osobné autá, sa dnes
vyrába v prepočte na jedného obyvateľa najviac automobilov na svete. Jednoznačne
pozitívny vplyv na vysoký a stály ekonomický rast malo prijatie Slovenska do Európskej únie a následný vstup do eurozóny a aj možnosť využívania voľného pohybu tovarov a služieb v rámci Schengenského priestoru.
V makroekonomickej oblasti Slovensko plní základné požiadavky, ktoré mu umožnili
vstúpiť do eurozóny, t. j. nízku mieru inflácie, klesajúci deficit verejných financií a celkový dlh, ktorý je pod priemerom členských krajín Európskej únie.
Na udržanie stáleho vysokého rastu stoja výzvy smerom k zlepšeniu kvality verejnej
správy, vyrovnávaniu regionálnych rozdielov a skvalitneniu vzdelávania a výskumu.
Tieto kroky majú zároveň potenciál zlepšiť podnikateľské prostredie, a tým aj hodnotenie Slovenska v rebríčkoch konkurencieschopnosti ekonomiky.

Postavenie Slovenskej
obchodnej a priemyselnej
komory v spoločnosti
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá
vznikla na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pôvodne s povinným členstvom. Pôsobí na celom území Slovenska (v každom krajskom
meste je zriadená regionálna komora SOPK) a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti
v tuzemsku i v zahraničí.
Členmi SOPK sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo ktoré majú svojím zameraním vzťah
k podnikateľskej činnosti. Od roku 1996 je členstvo v Komore dobrovoľné.
SOPK má zastúpenie aj v medzinárodných komorách, a to v Združení európskych obchodných a priemyselných komôr Eurochambres so sídlom v Bruseli a v Medzinárodnej obchodnej komore so sídlom v Paríži.
Z odvetvového hľadiska sú členmi SOPK podnikateľské subjekty naprieč celým hospodárstvom – výrobné, obchodné firmy, banky, poisťovne, spoločnosti poskytujúce
služby, poľnohospodárske a potravinárske subjekty – a tiež stredné odborné školy.
Z hľadiska veľkosti sú členmi SOPK veľké firmy so slovenským i zahraničným kapitálom, holdingy, akciové spoločnosti až po menšie spoločnosti s ručením obmedzeným.
Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 percentami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.
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Štruktúra SOPK
SOPK je jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku, ktorá má vytvorené regionálne štruktúry pokrývajúce celé Slovensko. V Bratislave sídli Úrad SOPK a v každom krajskom meste vyvíja činnosť jedna regionálna komora SOPK.
Slovenská obchodná a priemyselná komora je zriaďovateľom Rozhodcovského súdu
SOPK. Okrem toho zriaďuje tiež odvetvové sekcie a odborné poradné výbory.

Úrad SOPK
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Úrad SOPK vedie administratívu a zabezpečuje bežný chod Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory, koordinuje legislatívnu činnosť vo vzťahu k podnikateľským
subjektom a k štátnej správe a samospráve, pripravuje podklady na rokovanie orgánov SOPK, vedie evidenciu jej členov, vystavuje osvedčenia o významných právnych
skutočnostiach formou verejných listín a vykonáva ostatnú agendu hospodárskej
správy.
Kontakt:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Grösslingová 4 n 816 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5413 1228 n Fax: +421 2 5413 1159
E-mail: sopkurad@sopk.sk n www.sopk.sk

Regionálne komory SOPK
Na Slovensku pôsobí osem regionálnych komôr SOPK (Bratislava, Banská Bystrica,
Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina) a dve kancelárie (Ružomberok, Lučenec).
Regionálne komory SOPK vyvíjajú činnosť v kraji, v ktorom pôsobia, poskytujú konzultačné, poradenské služby podnikateľom, organizujú pre nich odborné semináre,
podnikateľské misie, spoločné účasti na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a vyvíjajú
i mnohé ďalšie aktivity v prospech podnikateľskej sféry.

Banskobystrická regionálna komora SOPK
Banskobystrická regionálna komora SOPK pôsobí v kraji v južnej časti stredného
Slovenska. Zastupuje podnikateľské subjekty, stredné odborné školy, univerzity,
presadzuje a chráni ich podnikateľské záujmy.
Ekonomický potenciál Banskobystrického kraja najvýraznejšie ovplyvňuje priemysel.
Dominujúcim odvetvím je hutníctvo (z hľadiska objemu tržieb aj zamestnanosti). Ďalej
prevláda potravinársky, drevársky, strojársky priemysel. Významný je aj elektrotechnický, chemický, farmaceutický a celulózovo-papierenský priemysel a ťažba magnezitu.
Hlavne z týchto priemyselných odvetví pochádzajú aj členovia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Jednou z jej priorít je podpora inovačného rozvoja v regióne
prostredníctvom prepájania vedy a výskumu s praxou s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Na propagáciu inovačných aktivít firiem pravidelne organizuje súťaž
o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr“. Realizuje aj vlastné projekty s partnerskými
zahraničnými obchodnými komorami, ktoré sú tematicky relevantné k činnosti SOPK.
Veľkým bohatstvom Banskobystrického kraja sú lesy, ktoré zaberajú skoro 49 % jeho
územia a množstvo prírodných pozoruhodností. Vysoká lesnatosť, veľké zásoby dreva,
ťažba dreva, početné prevádzky drevospracujúceho priemyslu, existencia výskumných
inštitúcií v regióne – Národné lesnícke centrum Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene – a dlhodobé tradície sú veľkým potenciálom rozvoja drevospracujúceho priemyslu
a lesníctva v kraji. Nadregionálny význam má aj množstvo prírodných minerálnych
a liečivých prameňov a geotermálnych vôd využívaných v liečebných kúpeľoch Dudince, Brusno, Sliač, Kováčová, Číž a Sklené Teplice.
Krajom prechádzajú dva významné cestné ťahy, a to severojužný E77 (Varšava – Krakov – Banská Bystrica – Zvolen – Šahy – Budapešť) a západovýchodný E571 (Bratislava
– Košice). Letecké spojenie zabezpečuje letisko Sliač, ktoré sa nachádza medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen a je zaradené do siete medzinárodných letísk.

Banskobystrická regionálna komora

Kontakt:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
Nám. Š. Moysesa 4 n 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4125 633
E-mail: sopkrkbb@sopk.sk n www.bb.sopk.sk
Kancelária Lučenec
Nám. Republiky 315/26 n 984 01 Lučenec
Tel.: +421 47 4333 938
E-mail: sopkklc@sopk.sk n www.bb.sopk.sk
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Bratislavská regionálna komora SOPK

Košická regionálna komora SOPK

Bratislavská regionálna komora SOPK pôsobí v ekonomicky najsilnejšom regióne
Slovenska, kde sa stretávajú všetky druhy biznisu. Región vyniká hlavne v oblasti
služieb, avšak silno je zastúpený aj priemysel strojársky, chemický či potravinársky. Typická je aj koncentrácia zastúpení veľkých medzinárodných spoločností
s pôsobnosťou v širšom stredoeurópskom regióne. Ďalším špecifickým znakom
ekonomickej charakteristiky regiónu je koncentrácia centier zdieľaných služieb
a množstvo veľkých IT firiem. Významnou črtou je tiež veľký počet start-upov zameraných hlavne na služby v oblasti IT.

Košická regionálna komora SOPK je regionálnym zastúpením SOPK v Košickom
kraji v juhovýchodnej časti Slovenska, s počtom obyvateľov 800-tisíc druhom najväčšom kraji na Slovensku.

Tomu zodpovedajú aj širokospektrálne aktivity Bratislavskej regionálnej komory
SOPK na podporu a rozširovanie podnikania všetkých členských subjektov a ostatných
spolupracujúcich subjektov. Dôraz sa kladie aj na úzku spoluprácu so samosprávou
v snahe reagovať na dianie v regióne a spoluvytvárať tie najvhodnejšie podmienky na
rozvoj podnikania v regióne. Samozrejmosťou je kvalitne vybudovaná infraštruktúra
so všetkými druhmi dopravy – cestnou, železničnou, leteckou, ako aj vodnou.

Z pohľadu priemyselnej štruktúry sú najvýznamnejšími sektormi v kraji hutnícky, strojársky, elektrotechnický, potravinársky a IKT priemysel. Dominujúce je bezpochyby hutníctvo, ktoré tvorí 60 % priemyselnej produkcie regiónu a 50 % jeho exportu.
V tomto odvetví pôsobí aj najväčšia spoločnosť v kraji U. S. Steel Košice. Košický kraj disponuje 18 priemyselnými parkami rozmiestnenými vo všetkých okresoch. Najvýznamnejší priemyselný park je pri obci Kechnec, 18 km od Košíc, v ktorom má prevádzku
približne 10 podnikov pôsobiacich v oblasti automobilového, strojárskeho priemyslu
a v oblasti logistiky.

Jednou zo špecifických činností regionálnej komory je oblasť odpadového hospodárstva, ktorej sa venuje sekcia odpadového hospodárstva. Ponúka záujemcom byť v kontakte s aktuálnym stavom legislatívy a možnosť ovplyvňovať v spolupráci s tvorcami
legislatívy vývoj v tejto oblasti v celoslovenskom meradle.
Ďalšou špecifickou oblasťou činnosti regionálnej komory je Platforma „Žena v podnikaní“. Už roky vytvára na odbornej pôde obchodnej komory priestor na komunikáciu,
networking, nápady, inšpirácie, motiváciu a odborné diskusie žien – podnikateliek
a manažérok.
Okrem pravidelnej elektronickej komunikácie s jej členmi je prostriedkom Bratislavskej regionálnej komory SOPK na komunikáciu aj printový mesačník „Prešporský podnikateľ“. Samozrejme, najväčšou devízou je osobný kontakt s členmi, či už na organizovaných networkingových akciách, alebo vo forme osobných návštev u členov so
zámerom osobne poznať ich individuálne potreby.

Bratislavská regionálna komora

Kontakt:
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6 n 826 73 Bratislava
Tel.: +421 2 4829 1257 n Fax: +421 2 4829 1260
E-mail: sopkrkbl@sopk.sk n www.basopk.sk

Medzi najdôležitejšie výhody kraja patrí jeho priemyselný charakter, ponuka kvalifikovanej pracovnej sily, dynamicky rastúci inovačný potenciál, bohaté prírodné a kultúrne
dedičstvo, medzinárodné letisko v Košiciach či prekládka medzi širokorozchodnou
a úzkorozchodnou železnicou.

Administratívnym, priemyselným, obchodným, ekonomickým a kultúrnym centrom
kraja je mesto Košice, ktoré získalo v roku 2013 titul Európske hlavné mesto kultúry,
vďaka čomu došlo k významnému rozvoju v oblasti kreatívnej ekonomiky a cestovného ruchu. Košice sú i významným univerzitným centrom, sídlom troch univerzít a jednej
vysokej školy, fakúlt a detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl a tiež
ôsmich ústavov Slovenskej akadémie vied či troch vedeckých parkov a výskumných centier.
Košická regionálna komora SOPK sídli v dynamicky sa rozvíjajúcom meste, ktoré sa
profiluje predovšetkým ako centrum spoločností so zameraním na špičkové informačné a telekomunikačné technológie. Vzhľadom na narastajúci význam IKT priemyslu
a dôraz kladený na rozvoj inovačného potenciálu východného Slovenska a výskumnovývojovej infraštruktúry v regióne je jednou z jej priorít prepájanie podnikateľov pôsobiacich v tradičných odvetviach so svetom inovácií.

Kontakt:
Košická regionálna komora SOPK
Bencúrova 13 n 040 01 Košice
Tel.: +421 55 6220 633 n +421 55 6220 640
E-mail: sopkrkke@sopk.sk n www.ke.sopk.sk
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Nitrianska regionálna komora SOPK

Prešovská regionálna komora SOPK

Nitrianska regionálna komora SOPK pôsobí pre teritórium siedmich okresov
Nitrianskeho kraja, ktorý sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, kde hraničí s Maďarskou republikou.

Región Prešovského samosprávneho kraja patrí z hľadiska „prírodnej hodnoty“
k najvzácnejším na Slovensku a je predurčený na rozvoj turizmu. Plošne doňho zasahuje 5 národných parkov (Tatranský národný park – TANAP, Pieninský
národný park – PIENAP, Národný park Poloniny a národný park Nízke Tatry –
NAPANT, ako aj Slovenský raj), nachádzajú sa tu dve chránené krajinné oblasti
a 180 chránených území menšieho plošného rozsahu.

Medzi ťažiskové odvetvia kraja patrí strojársky, automobilový, chemický, elektrotechnický a potravinársky priemysel, významné zastúpenie má tiež stavebníctvo. Vo
viacerých mestách Nitrianskeho kraja vznikli rozsiahle priemyselné parky, v ktorých
vybudovali svoje výrobné závody mnohí významní zahraniční investori.
Nitriansky kraj je dobre prepojený cestnými komunikáciami medzi okresmi a tiež medzinárodnými cestnými ťahmi. Územím prechádza aj medzinárodná magistrálna trať
železničnej dopravy. V meste Komárno sa na rieke Dunaj nachádza významný riečny
prístav, ktorý je napojený na európsku riečnu magistrálu Rýn – Mohan – Dunaj.
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Nitrianska regionálna komora SOPK je dnes profesionálnym pracoviskom, ktoré poskytuje komplexný servis služieb vyplývajúcich z jej poslania a funkcií a o ktorom sú
firmy a podnikatelia pravidelne a dostatočne informovaní a podľa potreby ho využívajú. Základom pre bohaté aktivity v zahraničnoobchodnej činnosti sú veľmi dobre vybudované partnerské vzťahy so zahraničnými komorami v Európe i vo svete, na základe
ktorých sa uskutočňujú obchodné misie a medzinárodné podnikateľské stretnutia.

Územie kraja (predovšetkým oblasť Vysokých Tatier) je predurčené na cezhraničnú spoluprácu. V Prešovskej regionálnej komore SOPK vnímajú turizmus ako jedno
z hospodárskych odvetví, ktoré môže mať veľký vplyv na regionálny rozvoj, pokiaľ
je správne uchopený destinačný marketing. Prešovská regionálna komora SOPK sa
aktívne angažuje v oblasti turizmu – snaží sa sieťovať dôležitých aktérov, podporovať cezhraničnú spoluprácu a prezentovať úspešné zahraničné projekty v turizme.
V minulých rokoch zorganizovala viacero úspešných študijných ciest, prezentácie zahraničných expertov (doma i v zahraničí) a podieľala sa na organizácii viacerých konferencií. Je iniciátorom podpisu Memoranda o spolupráci obchodných komôr pod
Tatrami, ako aj podpisu deklarácie o vzájomnej spolupráci miest Poprad – Zakopané
– Vysoké Tatry a tento „networking“ už prináša prvé ovocie.

Vzhľadom na svoju lokalizáciu v centre výstavníctva na Slovensku sa Nitrianska regionálna komora SOPK etabluje aj v oblasti prezentácie členských firiem na vybraných
výstavách a veľtrhoch.

Rozvoj podnikania vo všeobecnosti, ale hlavne v kontexte zahraničných trendov, je
možný, iba ak funguje stredné odborné školstvo. Prešovská regionálna komora SOPK
sa dlhodobo angažuje v projektoch na regionálnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na podporu efektívnej spolupráce stredných odborných škôl a firiem, ako aj pri
vytváraní regionálnej komunikačnej platformy všetkých zúčastnených strán.

Prioritou činnosti je však individuálny prístup ku každej firme, nakoľko mimo štandardného servisu služieb je záujmom Komory hľadať pomoc a podporu pri riešení konkrétnych špecifických potrieb firiem a podnikateľov.

V rámci prijatej Stratégie Prešovskej regionálnej komory SOPK sú jasne zadefinované
dve priority činnosti: podpora turizmu v Tatrách a podpora spolupráce firiem so strednými odbornými školami.

Dôležitou oblasťou pôsobenia Komory je tiež dlhodobá spolupráca s Nitrianskym samosprávnym krajom, ako aj efektívna komunikácia na úrovni jednotlivých mestských
samospráv pri vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia v nitrianskom regióne.
Kontakt:
Nitrianska regionálna komora SOPK
Akademická 4 n 949 01 Nitra
Tel.: + 421 37 6535 466 n Fax: + 421 37 7336 739
E-mail: sopkrknr@sopk.sk n www.nr.sopk.sk

Kontakt:
Prešovská regionálna komora SOPK
Vajanského 10 n P.O. Box 246, 080 01 Prešov
Tel.: + 421 51 7732 818 n Fax: + 421 51 7732 413
E-mail: sopkrkpo@sopk.sk n www.po.sopk.sk
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Trenčianska regionálna komora SOPK
Trenčiansky kraj čo do rozlohy patrí medzi menšie kraje Slovenska. Člení sa na
deväť okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom,
Partizánske, Prievidza, Považská Bystrica, Trenčín a Púchov.
Z hľadiska ekonomickej štruktúry má Trenčiansky kraj charakter priemyselno-poľnohospodársky. Z hospodárskeho hľadiska má dve výrazne odlišné oblasti, a to
priemyselne rozvinuté Považie a horné Ponitrie. Horné Ponitrie je charakteristické
banským priemyslom, ktorý je postupne utlmovaný a transformovaný na nové ekonomické činnosti. Z pohľadu cestovného ruchu významnými centrami sú Trenčín,
kúpeľné lokality Bojnice, Trenčianske Teplice a Nimnica.
Trenčianska regionálna komora SOPK si v svojej dlhodobej stratégii stanovila päť záujmových priorít: SMART spoločnosť, inteligentný priemysel, duálne a celoživotné vzdelávanie, zlepšenie podnikateľského prostredia a rozvoj inštitucionálnej spolupráce.
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Hlavné hospodárske oblasti, v ktorých regionálna komora poskytuje podporu podnikateľom, sú strojárstvo, elektrotechnika, mechatronika, sklárstvo, spracovanie plastov, obranný a bezpečnostný priemysel, výroba odevov, kože a obuvi.
Trenčianska regionálna komora SOPK živo komunikuje so samosprávnym krajom,
okresnými mestami s cieľom rozvíjať spoluprácu škôl a podnikov. Je zakladajúcim
členom Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, Združenia pre rozvoj regiónu Hornej Nitry.
Trenčianska regionálna komora SOPK zastupuje Veletrhy Brno a výstavy pre medzinárodné veľtrhy módy a obuvi STYL – KABO, veľtrh inteligentných riešení pre mestá
a obce a stavebné veľtrhy.

Trnavská regionálna komora SOPK
Trnavský región je bohatý na svoju históriu, náboženský a kultúrny život, má
úrodné nížiny, rieky i pohoria. Rozprestiera sa v juhozápadnej časti Slovenska.
Hlavné mesto Bratislava je vzdialené približne hodinu cesty autom a medzinárodné letisko vo Viedni približne dve hodiny autom. Región má veľmi dobre rozvinutý cestný a železničný dopravný systém.
V trnavskom regióne sa nachádza veľké množstvo technických odborných škôl zameraných na strojárstvo, dopravu, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, chemický, elektrotechnický priemysel, ako aj na iné druhy vzdelávania, napríklad obchod a služby.
Región je aj centrom univerzít. Materiálovotechnická fakulta Slovenskej technickej
univerzity ponúka vzdelávanie v priemyselných technológiách, ekológii, manažmente
a v aplikovaných informačných systémoch. Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave umožňujú štúdium humanitných a prírodných vied.
Trnavský región má bohatú históriu v priemyselnej výrobe aj v poľnohospodárstve.
Priemyselná výroba zahŕňa strojárstvo, automobilový, elektrotechnický, chemický,
tlačiarenský priemysel. Priemyselné centrá sú mestá Trnava, Skalica, Senica, Galanta,
Piešťany, Hlohovec. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú sústredené hlavne v južných okresoch Galanta a Dunajská Streda. V trnavskom regióne sa nachádza jadrová
elektráreň Jaslovské Bohunice, ako aj vodná elektráreň Gabčíkovo, ktoré sú významným zdrojom energie pre celé Slovensko.
Okrem štandardných služieb, ktoré regionálna komora denne poskytuje svojim členom, sa usiluje pôsobiť v prospech podnikateľského stavu predovšetkým prostredníctvom celoštátnych odborných sekcií, ktoré majú v nej sídlo. Aj pre charakter regiónu sa
takto sústreďuje hlavne na agrosektor a tiež pomáha výrobcom obranného priemyslu,
pre ktorých vyvíja aktivity smerujúce k podpore domáceho zbrojárskeho priemyslu.
Trnavský región i zásluhou Trnavskej regionálnej komory SOPK je jedným z najdynamickejších regiónov Slovenska a teší sa záujmu zahraničných i domácich investorov.

Trenčianska regionálna komora

Kontakt:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2 n 911 01 Trenčín
Tel.: + 421 32 6523 834 n Fax: + 421 32 6521 023
E-mail: sopkrktn@sopk.sk n www.tn.sopk.sk

Trnavská regionálna komora

Kontakt:
Trnavská regionálna komora SOPK
Trhová 2 n 917 01 Trnava
Tel.: +421 33 5512 588 n Fax: +421 33 5512 603
E-mail: sopkrktt@sopk.sk n www.tt.sopk.sk
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Žilinská regionálna komora SOPK
Žilinská regionálna komora SOPK poskytuje služby v regiónoch Liptov, Orava, Turiec, Považie, Kysuce. Z hľadiska počtu členov patrí medzi najväčšie regionálne
komory SOPK. Jej členovia pochádzajú z priemyselných odvetví strojárstva, hutníctva, stavebníctva, automobilového, drevárskeho, papierenského, chemického, textilného, potravinárskeho, elektrotechnického priemyslu, energetiky,
informačných technológií, ekológie, služieb v cestovnom ruchu, atď. Žilinský kraj
je vstupnou bránou do štyroch národných parkov, kúpeľov a lyžiarskych centier.
Žilinská regionálna komora SOPK napomáha zlaďovať záujmy svojich členov, rozširuje
poznatky o obchodno-politických, právnych, colných, ekologických podmienkach a za
týmto účelom realizuje projekty pre členov. Podporuje stredné odborné školstvo. Podieľa sa na úpravách učebných plánov podľa požiadaviek firiem.
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V rámci SOPK pracujú s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Žiline dve odborné sekcie, Slovensko-kórejský hospodársky výbor SOPK, Kontaktné centrum pre východné
trhy a Slovensko-poľská obchodná komora. Pri regionálnej komore pôsobí tiež Výbor
pre dopravnú infraštruktúru a logistiku Žilinského kraja.
Agendou Žilinskej regionálnej komory SOPK okrem štandardných aktivít je presadzovanie priorít výstavby diaľnic podľa intenzity dopravy a požiadaviek podnikateľov,
aby sa znížili logistické náklady firiem. Krajom prechádzajú „Core European Corridors
TEN-T“, E50, E75 a R3: Dolný Kubín – Martin – Zvolen – Budapešť. Regionálna komora
presadzuje ekologicky vhodné formy výstavby dopravnej infraštruktúry s prihliadnutím na ochranu zásob podzemnej vody. Preto spolupracuje s mestami a obcami kraja,
ktorých sa výstavba diaľnic a rýchlostných ciest týka, pretože ich spoločným cieľom je
na jednej strane kvalitná dopravná infraštruktúra a na strane druhej dostatok pitnej
vody pre firmy a kraj. Ďalšou prioritou je úsek D3/E75 Brodno – Kysucké Nové Mesto
a rýchlostná cesta R6/D49 Púchov – Zlín. Letecká doprava je zabezpečená cez Schengenské medzinárodné letisko v Žiline.

Žilinská regionálna komora

Kontakt:
Žilinská regionálna komora SOPK
Hálkova 31 n 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 7235 655 n Fax: +421 41 7235 653
E-mail: sekrza@za.scci.sk n www.za.sopk.sk n www.viator.sk
Kancelária Ružomberok
Scota Viatora 4 n 034 01 Ružomberok
Tel./Fax: +421 44 321 606
E-mail: sopkrbk@za.scci.sk n www.za.sopk.sk

Výbory SOPK
Slovenská obchodná a priemyselná komora sa prostredníctvom svojich piatich
odborných poradných orgánov – výborov – zapája do pripomienkovania právnych
predpisov v oblasti podnikania vychádzajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR
v súlade so zaradením SOPK ako neopomenuteľného pripomienkovacieho miesta
pri medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.sopk.sk.

Ekonomický výbor SOPK
Organizuje odborné semináre na aktuálne témy v oblasti podnikania a popri posudzovaní predkladaných koncepčných materiálov v oblasti ekonomiky a hospodárskej politiky vlády Slovenskej republiky sa sústreďuje najmä na skvalitnenie podnikateľského
prostredia a na podporu ekonomického rastu na Slovensku. Pripravuje základné koncepčné materiály na rokovania Predstavenstva SOPK.
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Výbor SOPK pre vzdelávanie
Spolupracuje s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a so samosprávnymi krajmi pri skvalitňovaní prípravy odborného vzdelávania v stredných
odborných školách, podieľa sa na príprave riešení potrieb trhu práce, na úpravách
učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov. Zúčastňuje sa na
kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania. Zaoberá sa aj otázkami duálneho vzdelávania, zapájania sa firiem do systému duálneho vzdelávania, celoživotného
vzdelávania a vysokoškolského vzdelávania pre potreby praxe.

Výbor SOPK pre priemyselnú politiku
V úzkej spolupráci s ostatnými výbormi a sekciami SOPK sa vyjadruje k problematike
hospodárskej politiky a pripravuje pripomienky, stanoviská a návrhy východísk k aktuálnym problémom týkajúcim sa sektora priemyslu.

Výbor SOPK pre regionálny rozvoj
Orientuje sa najmä na aktivity, ktoré umožnia zmierňovať regionálne rozdiely
v úrovni rozvoja podnikania.

Zahraničnoobchodný výbor SOPK
Svoje zasadnutia venuje vyhodnoteniu zahraničného obchodu, jeho tovarovej a teritoriálnej štruktúre a stavu podpory zahraničného obchodu zo strany vlády s dôrazom
na plnenie stratégie zahraničných ekonomických vzťahov, ako aj obchodnej politiky.
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Sekcie SOPK

Medzinárodná spolupráca

Pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore pôsobí 17 odborných sekcií s celoslovenskou pôsobnosťou. Sekcie sú zriadené podľa odvetvového kritéria, ich
členmi sú firmy z celého Slovenska pôsobiace v danom odvetví a sídla majú pri
Úrade SOPK a pri regionálnych komorách SOPK. Organizujú semináre a odborné
konferencie, pripravujú stanoviská a pripomienky k návrhom právnych predpisov.
Počet sekcií nie je daný raz navždy, vznikajú na základe záujmu a požiadaviek
členských firiem.
Podrobný prehľad sekcií SOPK s kontaktnými údajmi nájdete na stránke www.sopk.sk.

Spolupráca so zahraničnými obchodnými komorami

Sekcia

Sídlo sekcie

Sekcia cestovného ruchu

Úrad SOPK

Sekcia logistiky a zasielateľstva

Úrad SOPK

Sekcia veľtrhov a výstav

Úrad SOPK

Sekcia výskumu a vývoja

Úrad SOPK

Sekcia bánk a poisťovní

Úrad SOPK

Sekcia energetiky

Úrad SOPK

Sekcia nerudných surovín

Banskobystrická regionálna komora SOPK

Sekcia odpadového hospodárstva

Bratislavská regionálna komora SOPK

Sekcia výrobných strojov a náradia

Trenčianska regionálna komora SOPK

Sekcia dodávateľov investičných celkov

Trenčianska regionálna komora SOPK

Sekcia textilného, odevného,
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

Trenčianska regionálna komora SOPK

Agropotravinárska sekcia

Trnavská regionálna komora SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora má vybudované dlhoročné vzťahy s obchodnými komorami v zahraničí. Spolupráca s nimi je podložená aj zmluvne a vďaka nej pomáha SOPK podnikateľom nachádzať nových zahraničných partnerov na
výrobnú a obchodnú spoluprácu alebo prehlbovať a rozširovať už existujúcu spoluprácu.
So zahraničnými obchodnými a priemyselnými komorami spolupracuje nielen Slovenská obchodná a priemyselná komora ako celok, ale aj regionálne komory SOPK,
pričom najviac spoločných aktivít realizujú s komorami, ktoré sú im regionálne blízke.
S mnohými zahraničnými obchodnými komorami je spolupráca podporená zmluvami, ale aj bez nich regionálne komory rozvíjajú intenzívne kontakty s partnerskými
komorami v zahraničí.
Prehľad zmlúv SOPK uzatvorených so zahraničnými partnermi je na stránke
www.sopk.sk.

Hospodárske výbory/podnikateľské rady SOPK
V rámci spolupráce so zahraničím sú vytvorené bilaterálne hospodárske výbory alebo
podnikateľské rady, ktoré pomáhajú slovenským podnikateľom rozvíjať spoluprácu
s partnermi v konkrétnych krajinách.
S partnerskými obchodnými komorami z krajín Európskej únie má SOPK vytvorené
tri bilaterálne hospodárske výbory:
Slovensko-český hospodársky výbor
Slovensko-rumunský hospodársky výbor
n Slovensko-portugalský hospodársky výbor
n
n

Sekcia cestnej dopravy

Trnavská regionálna komora SOPK

Elektrotechnická sekcia

Trnavská regionálna komora SOPK

Sekcia výrobcov obranného
priemyslu Slovenskej republiky

Trnavská regionálna komora SOPK

Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania

Žilinská regionálna komora SOPK

Sekcia kultúry a podpory
podnikania v kultúre

Žilinská regionálna komora SOPK

S partnerskými obchodnými komorami z krajín mimo Európskej únie má SOPK vytvorených jedenásť bilaterálnych podnikateľských rád/ hospodárskych výborov:
Slovensko-čínska podnikateľská rada
n Slovensko-izraelská podnikateľská rada
n Slovensko-kubánska podnikateľská rada
n Slovensko-ukrajinská podnikateľská rada
n
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Slovensko-turecký hospodársky výbor
Slovensko-taiwanský hospodársky výbor
n Slovensko-indický hospodársky výbor
n Slovensko-srbský hospodársky výbor
n Slovensko-iránsky hospodársky výbor
n Slovensko-kórejský hospodársky výbor
n Slovensko-kazašský hospodársky výbor
n
n

Slovenská obchodná a priemyselná komora poskytuje podnikateľskej verejnosti
celý rad služieb na podporu ich ekonomických, predovšetkým obchodných aktivít.
Tieto služby sú poskytované všetkým firmám bez ohľadu na členstvo v SOPK. Výhodou členstva v SOPK však je, že členom sú služby poskytované za výhodnejších
podmienok.

Zmiešané obchodné komory

Legislatívne služby

S cieľom podporovať spoluprácu so susednými krajinami boli vytvorené dve zmiešané
obchodné komory:

SOPK pravidelne predkladá pripomienky a odborné stanoviská k návrhom právnych noriem a opatreniam v oblasti podnikateľského sektora. Týkajú sa napríklad
znižovania administratívnej náročnosti podnikania, oblasti energetiky, bankovníctva a poisťovníctva, odborného vzdelávania a prípravy a pod. a vypracúvajú a koordinujú sa v spolupráci s členskou základňou SOPK.

Slovensko-poľská obchodná komora (sídlo má v Žilinskej regionálnej komore SOPK)
Slovensko-maďarská obchodná komora (sídlo má v Dunajskej Strede)
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Konzultačno-poradenské služby
Zamestnanci SOPK poskytujú záujemcom z radov podnikateľov konzultácie a poradenstvo v mnohých oblastiach, ako sú napr. obchodné záväzkové vzťahy, pracovné
právo, podmienky podnikania na zahraničných trhoch, colno-certifikačná agenda,
atď. Regionálne komory SOPK organizujú aj samostatné konzultačné dni zamerané
na konkrétne témy podľa záujmu podnikateľov vo svojom regióne.

Certifikačné služby
Súčasťou podpory exportu sú aj certifikačné služby SOPK, ktoré sa týkajú osvedčovania skutočností dôležitých v právnych vzťahoch v medzinárodnom obchode
medzi súkromnými spoločnosťami.
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SOPK je výlučnou certifikačnou autoritou na osvedčovanie nepreferenčného pôvodu tovaru v Slovenskej republike. Vďaka kvalite a profesionalite služieb bola prijatá
do Akreditačného reťazca Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej
komory v Paríži (International Chamber of Commerce World Chambers Federation
– ICC WCF) a používa akreditačný znak na každom vydanom osvedčení.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o pôvode možno podať v papierovej forme na vopred
zakúpenom certifikačnom tlačive alebo elektronicky:

Karnet ATA umožňuje bezcolný dočasný vývoz/dovoz tovaru najmä v týchto kategóriách:
n tovar určený na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách,

n prostredníctvom webovej stránky SOPK

http://comm1.sopk.sk/sopkdbs/ adresar.nsf/co alebo
n prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka verejnej správy – IS CEP,

https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/sk-sk/obchodníci.
aspx
Vydávanie osvedčení o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch v medzinárodnom obchode, ktorými môžu byť:

prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach,
n obchodné vzorky,
n zariadenia na výkon povolania.
Tovar dočasne dovezený na karnet ATA do krajiny určenia musí byť z tejto krajiny
vyvezený späť v nezmenenom stave a v určenej lehote.
Na druhej strane, na karnet ATA sa nemôže dovážať tovar podliehajúci skaze alebo
určený na spotrebu, ako aj tovar určený na prepracovanie, spracovanie alebo opravu.

n osvedčenia o voľnom predaji / Free Sale Certificate a osvedčenia o výrobe

a voľ nom predaji / Manufacture and Free Sale Certificate
n osvedčenia o zásahu vyššej moci / Force Majeure Certificate

Držitelia karnetu cestujúci do zahraničia s tovarom, vybavení karnetom ATA, môžu:
n zariadiť si colné formality za vopred známe náklady spojené s tranzitom
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Osvedčovanie obchodných dokumentov, vydaných súkromnými spoločnosťami, ich vidovaním alebo certifikáciou za účelom superlegalizácie

a dočasným dovozom v krajine určenia,
n navštíviť na jeden karnet ATA viac ako jednu krajinu pri svojej zahraničnej ceste,
n použiť jeden karnet (tzv. viacnásobný karnet) na niekoľko zahraničných ciest

n Týmito dokumentmi môžu byť obchodná a konzulárna faktúra, obchodné

zmluvy (kúpna, agentúrna, sprostredkovateľská, distribútorská), splnomocnenie
distribútora, cenníky výrobkov a služieb, vysielací list a žiadosť o biznis víza pre
zastupiteľské úrady a pod.
SOPK zabezpečuje, na základe žiadosti a za úhradu, aj sprievodné služby pre žiadateľov, ktorým vydala osvedčenia alebo osvedčila listiny, vyššie overenie (super
legalizácia) listín na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave, ako aj konzulárnu legalizáciu listín na konzulátoch zahraničných zastupiteľských úradov akreditovaných pre Slovenskú republiku.

KARNET ATA – váš „pas na tovar“
do viac ako 75 krajín sveta
Karnet ATA je medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez platenia cla a iných
dovozných poplatkov (DPH), bez obchodno-politických obmedzení a bez splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín. Doba
platnosti karnetu je maximálne jeden rok (12 mesiacov).

počas ročnej platnosti karnetu.
Na území Slovenskej republiky karnety vydáva výhradne Slovenská obchodná a priemyselná komora vo svojich regionálnych komorách. SOPK je súčasťou medzinárodného záručného reťazca pre karnety ATA (WATAC).

Organizovanie odborných seminárov
Semináre, ktoré Slovenská obchodná a priemyselná komora organizuje, sú určené
pre podnikateľov z celého Slovenska bez ohľadu na to, či sú členmi Komory, alebo
nie. Zamerané sú na aktuálne témy z legislatívy, ako aj na témy, ktoré sú dôležité
pre každodennú podnikateľskú činnosť.
Okrem seminárov organizujú regionálne komory SOPK rôzne kooperačné stretnutia, konzultačné dni či okrúhle stoly na konkrétne témy, najčastejšie zamerané na
možnosti spolupráce s konkrétnou krajinou alebo krajinami.
Obľubu medzi podnikateľmi si získali aj menej formálne stretnutia, tzv. Kluby SOPK,
kde je hlavným hosťom významná osobnosť ekonomiky alebo osobitá téma, prípadne je to viac spoločenské stretnutie podnikateľov a predstaviteľov štátnej správy
a samosprávy v regióne a pod.
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Organizovanie podnikateľských misií
Slovenská obchodná a priemyselná komora pomáha podnikateľom v prieniku na zahraničné trhy, osvedčenou formou sú podnikateľské misie.
Tie sa organizujú buď ako súčasť sprievodu cesty ústavných činiteľov, alebo samostatne
na úrovni SOPK. Na základe Memoranda o spolupráci medzi SOPK a Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podpísaného začiatkom roka 2019 je úlohou Komory zostavovať skupiny podnikateľov, ktorí sa na cestách do konkrétnych krajín zúčastnia. Misie, ktoré organizuje samotná SOPK, smerujú do krajín podľa záujmu
členských firiem Komory.

Organizovanie spoločných účastí na zahraničných
veľtrhoch a výstavách
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Veľtrhy a výstavy, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, sú pre podnikateľov výbornou
príležitosťou prezentovať svoje výrobky alebo služby odbornej i laickej verejnosti. Nie
vždy a nie pre každého je možné, z rôznych dôvodov, zúčastniť sa na viacerých počas
roka. I tu pomáha SOPK. Organizuje tzv. spoločné účasti, to znamená, že v jednom
stánku pod „hlavičkou“ SOPK sa môžu prezentovať viaceré firmy. Je to pre ne jednoduchšie a v konečnom dôsledku i lacnejšie.

Projekty
Slovenská obchodná a priemyselná komora sa neustále snaží rozširovať a skvalitňovať služby, ktoré poskytuje podnikateľom. Na tento účel slúžia aj projekty, ktoré realizuje s partnerskými obchodnými komorami v zahraničí, na niektorých projektoch
sa podieľajú aj viaceré regionálne komory SOPK spolu. Mnohé projekty sa realizujú
v rámci programov cezhraničnej spolupráce.
Projekty sú zamerané prakticky na všetky oblasti podnikania, od cestovného ruchu,
cez podporu start-upov, inovácie, až po podporu a rozvoj duálneho vzdelávania, atď.

Vydavateľská činnosť
Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne informuje členské firmy aj
širšiu občiansku verejnosť o svojej činnosti a aktivitách v prospech podnikateľského
sektora. Využíva na to nielen svoju webovú stránku či sociálne siete, ale aj mesačník

Obchod Priemysel Hospodárstvo, ktorý vychádza od roku 1992, keď SOPK vznikla.
Úlohou mesačníka je poskytovať podnikateľom kvalitný servis. Dozvedia sa o dianí v ekonomike, v legislatíve, o aktivitách SOPK nielen smerom k exekutíve, ale aj
k samotným podnikateľom – aké odborné semináre, konzultačné dni, podnikateľské
misie či Kluby a iné podujatia pre nich pripravuje.
Informačnú atraktivitu zvyšuje každý mesiac príloha jednej z regionálnych komôr,
ktorá predstavuje svoju činnosť v regióne, úspešné firmy a ďalšie aktivity.

Veľká cena SOPK
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako jediná podnikateľská inštitúcia na
Slovensku oceňuje etické správanie sa podnikateľov, a to už od roku 2002. Každý rok
vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
Víťazné firmy majú právo používať vo svojej komunikácii logo súťaže a aj takýmto
spôsobom dávajú najavo, že sú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných
partnerov, svojich spotrebiteľov a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, pre príslušné orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale napokon aj vzorom pre svojich konkurentov.
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Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory
Slovenská obchodná a priemyselná komora je zriaďovateľom Rozhodcovského súdu
SOPK.
Prednosti rozhodcovského konania pre podnikateľov:
n rozhodcovské konanie je na rozdiel od súdneho konania neverejné,

čím sa zabezpečuje jeho diskrétnosť,
n rozhodcovské konanie je časovo rýchlejšie, lehoty na vydanie rozhodnutia

sa počítajú v mesiacoch,
n rozhodcovské konanie je menej formálne ako súdne,
n rozhodcovské rozhodnutie je konečné (možno ho zrušiť len výnimočne),
n z hľadiska medzinárodných arbitrážnych sporov je dôležité, že v zahraničí je
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ľahšie dosiahnuť vykonateľnosť rozhodcovského rozhodnutia ako vykonateľnosť
cudzieho súdneho rozsudku.
Poplatky za rozhodcovské konanie sú v zásade porovnateľné so súdnymi poplatkami.
Náklady rozhodcovského konania znášajú účastníci konania.
Právnym titulom rozhodovania sporu pred Rozhodcovským súdom SOPK je rozhodcovská zmluva, resp. rozhodcovská doložka. V praxi sa častejšie využíva rozhodcovské doložka ako súčasť zmluvy (napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod.), ktorá má
byť predmetom eventuálneho sporu medzi zmluvnými stranami. Spor následne, podľa rozhodnutia zmluvných strán, bude riešiť jeden rozhodca alebo senát. Rozhodcovský súd SOPK vedie Zoznam rozhodcov, z ktorého si účastníci vyberú konkrétnych
rozhodcov, ktorí majú rozhodnúť ich spor.
Rozhodcovské súdy sú súdmi nezávislými od štátnej moci. Vykonateľnosť rozhodcovských rozsudkov je rovnaká ako súdnych rozsudkov. Vykonateľný rozhodcovský rozsudok, teda aj rozsudok Rozhodcovského súdu SOPK, je exekučným titulom a proti
dlžníkovi je možné na jeho základe viesť exekučného konanie.
Kontakt:

Rozhodcovský súd SOPK
Grösslingová 4 n 816 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5413 1168 n Fax: +421 2 5441 8439
E-mail: rozsud@sopk.sk n www.sopk.sk
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