
 

l V sledovanom období (k 15. 6.) komora celkovo 
poskytla 14 060 služieb v hodnote 666 tis. € pre  
1 605 podnikateľských subjektov. Niektoré služby 
poskytuje komora členom bezplatne, resp. so zľavami.

l V predchádzajúcom období zaviedla komora 
tzv. „Balíček služieb“, v rámci ktorého niektorí 
členovia komory zapojení do tejto aktivity poskytujú 
zľavy zo služieb, prípadne i z vlastnej produkcie iným 
členom komory. Ku koncu júna 2013 komora eviduje 
35 členov zapojených do tejto aktivity.

l V roku 2013 v rámci SOPK pôsobí 5 odborných 
poradných orgánov – výborov, a to: 
 ekonomický, zahraničnoobchodný, priemyselný, 
pre regionálny rozvoj a výbor pre vzdelávanie. 

l Pri SOPK pôsobí tiež 17 odborných celoštát-
nych sekcií 
 napr. sekcia bánk a poisťovní, obchodu, energetiky, 
logistiky a zasielateľstva, cestovného ruchu, veľtrhov  
a výstav, výskumu a vývoja, agropotravinárska sek-
cia, životného prostredia a ďalšie. 

V tomto roku bola zriadená Sekcia cestnej dopra-
vy a Sekcia informačných a komunikačných techno-
lógií, umelej inteligencie, robotiky. 

l V rámci spolupráce so zahraničím pôsobia aj 
zmie šané hospodárske výbory, ktoré boli 
vytvorené s Českou republikou, Portugalskom, 
Ukrajinou, Tureckom, Taiwanom, Indiou, Srbskom, 
Iránom, Kóreou a Kazachstanom. 

V roku 2013 vznikla Slovensko-čínska podnika-
teľská rada a Slovensko-ruský hospodársky výbor.

V rámci komory sú vytvorené zmiešané obchod-
né komory – Slovensko-poľská OK a Slovensko-ma-
ďarská OK.

Okrem toho má komora uzavretých 100 dohôd  
o spolupráci so zahraničnými obchodnými 
komorami na národnej úrovni a ďalších 137 dohôd 
majú uzatvorené regionálne komory SOPK s regionál-
nymi komorami v zahraničí.

l SOPK má svoje zastúpenie aj v me dzinárodných 
komorách, a to v Medzinárodnej obchodnej 
komore, kde predseda SOPK zastáva od začiatku  
t. r. funkciu predsedu Svetovej komorovej federácie  
v rámci Medzinárodnej obchodnej komory,  
a v Eurochambres, kde predseda SOPK zastáva 
funkciu viceprezidenta.

l Na zasadaní Zhromaždenia delegátov SOPK  
v apríli 2013, kde boli schválené komorové dokumen-
ty, bol vyhodnotený už 11. ročník súťaže „Veľká 
cena SOPK“ za uplatňovanie etických princípov  
v podnikaní za rok 2012. Veľkú cenu SOPK získala 
spoločnosť  AGROFINAL, s. r. o., Hlohovec a spo -
ločnosť KIA Motors Slovakia, s. r. o., Teplička 
nad Váhom. Ďalších 9 spoločností, ktoré splnili pod-
mienky a kri  tériá súťaže, získalo čestné uznanie  
za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.  n
 Ing. Ján Vlčko
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SlovenSko má najvyšší počet vydaných bezkontaktných 
kariet na obyvateľa a skončilo na 2. mieste v podiele takýchto 
platobných terminálov v Európe. Mesačne klienti slovenských 
bánk urobia viac ako milión bezkontaktných transakcií, v celej 
EÚ to napr. v máji tohto roka bolo 25 miliónov.

kontrolné orgány budú mať od budúceho roka ľahší prístup 
k účtovným údajom firiem. Umožní im to novela zákona o použí-
vaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorú schválila vláda. 

Bankový odvod by sa mal znížiť, inak bude ohrozené úvero-
vanie firiem aj tvorba kapitálových rezerv bánk, tvrdí Slovenská 
banková asociácia. Podľa nej boli slovenské banky vlani najviac 
z celej EÚ zaťažené bankovým odvodom – celkovo odviedli  
169,8 mil. €, pričom na dani z príjmov zaplatili 96,7 mil. €. Podľa 
SBA tak efektívna daňová sadzba (zahŕňa daň z príjmu, bankový 
aj mimoriadny odvod) vzrástla pre bankový sektor takmer dvoj-
násobne z 19 % na 36 %. 

novela zákona o dani z príjmov, ktorú schválila vláda, má znížiť 
administratívnu záťaž pre podnikateľov a zjednodušiť určenie 
daňovej povinnosti. Platiť by mala od januára 2014.

poiSťovňa metlife amSlico, zameraná primárne na životné 
poistenie, vykázala za rok 2012 hrubý predpis poistného 120,5 mil. 
€, medziročne viac o 1 %. Dosiahla čistý zisk vyše 18,7 mil. €, hru-
bý zisk 23,65 mil. € a vlastné imanie navýšila medziročne o 12 % 
na 147 mil. €. Jej podiel na trhu životného poistenia bol vlani viac 
ako 10 % a podľa Slovenskej asociácie poisťovní jej tým patrí cel-
kovo 3. priečka zo všetkých 22 poisťovní združených v asociácii. 

premena vinohradu na stavebný pozemok môže stáť  
až 100 eur/m². Tento mimoriadny odvod má zabrzdiť staveb-
né zámery developerov pri premene vinohradov na stavebné 
pozemky, najmä v okolí Bratislavy, tvrdí minister pôdohospo-
dárstva Ľubomír Jahnátek.

počet pracovníkov ecB vzrastie v roku 2014 o vyše 1 000 
vysokokvalifikovaných finančných expertov. Dôvod – od roku 
2014 bude Európska centrálna banka (ECB) dohliadať na úverové 
ústavy EÚ. Vytvárajú sa tak pracovné príležitosti pre bývalých 
investičných bankárov, ktorí sa po vypuknutí finančnej krízy na 
sklonku roku 2008 museli rozlúčiť s dobre platenými miestami 
v bankách a možnosti na prežitie si našli ako majitelia bistier, 
chatári či dokonca ako speváci.

medzi milionármi vo Svete prevládajú muži. Aj v stovke naj-
bohatších ľudí planéty podľa magazínu Forbes majú až 90-% za-
stúpenie muži. Podľa spoločnosti BMO Private Bank ženy tvoria 
menej ako 10 % svetových miliardárov. Štatistiky Svetovej banky 
dokonca ukazujú, že ženy kontrolujú len 1 % svetového bohatstva. 
Americké prieskumy však prekvapujúco tvrdia, že ženy sú bohat-
šie ako muži. Harward Business Review pred 4 rokmi uviedol, že 
kontrolujú až 51,3 % amerických aktív. Hoci sa štatistiky inštitúcií 
ohľadne podielu mužov a žien na svetovom bohatstve rozchá-
dzajú, prevažne sa zhodujú v tom, že počet milionárok porastie 
rýchlejšie ako počet milionárov. V 21. storočí už nie sú len ženami  
v domácnosti, ale majú rovnaké vzdelanie, postavenie a príle-
žitosti ako muži. Analýza americkej univerzity The America 
College of Financial Services dokonca prognózuje, že v roku 2030 
budú ženy kontrolovať až dve tretiny amerického majetku. 
 (tasr)
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