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Vážení členovia SOPK,
blíži sa koniec roka 2020, ktorý bol iný ako ktorýkoľvek pred ním
a ktorý priniesol do našich životov, pracovných, ale aj súkromných,
mnoho zmien a výziev.
Príchod pandémie COVID-19 nás prinútil zamyslieť sa nad dlhodobo
nastavenými systémami a zaužívaným fungovaním. Svet sa zmenil
a je pravdepodobné, že aj po návrate do „normálnych” koľají už
nebude taký, na aký sme boli zvyknutí. A v tomto duchu sa musíme
zamýšlať aj pri nastavovaní budúceho rozvoja našich firiem, našich
miest, regiónov či ekonomík ako takých.
Aj my ako zástupcovia SOPK v Košickom kraji chodíme do regiónov
s cieľom dozvedieť sa o konkrétnych problémoch, prekážkach a výzvach, s ktorými sa stretávate, a pretavujeme ich do výstupov, ktoré
reflektujú stav podnikateľského prostredia na východnom Slovensku.
Intenzívne vnímame nálady v jednotlivých firmách, ale tiež zvýšenú
snahu o priamu komunikáciu s občanmi a podnikateľskou obcou či
už na úrovni miest, alebo kraja. Práve v tomto mimoriadne dôležitom
čase, kedy sa nastavuje programové obdobie na roky 2021 – 2027, sme
dôležitou súčasťou diskusie a prepájame práve tieto dva svety.
O Košiciach sa už niekoľko rokov hovorí ako o meste charakterizovanom vysokou koncentráciou IT firiem, čo podčiarklo aj založenie
štátnej IT firmy práve u nás. Mesto Košice pracuje na stratégii rozvoja
na ďalšie roky. Ponúka spleť socio-ekonomických faktorov, ktoré vo
vysokej miere ovplyvňujú prítomnosť investorov a mieru rozvoja
podnikateľského prostredia. Vízia mesta okrem iného podporuje
transformáciu Košíc z mesta ťažkého priemyslu na mesto nových
a udržateľných ekonomických odvetví. Košice získali v posledných
rokoch niekoľko prívlastkov – mesto kultúry, športu, dobrovoľníctva
a pripravujú prihlášku do výzvy o titul European Green Capital Award.
Mimoriadne nás teší, že aj pri nastavovaní stratégie kraja sa konajú
konzultácie s odbornou verejnosťou a jednotlivé programy majú
potenciál reflektovať reálne potreby podnikateľov, preto vám prinášame víziu vybraných zástupcov rôznych oblastí, ktorých názor
je aplikovateľný v reáliách nielen Košického kraja.

Milé podnikateľky, milí podnikatelia,
nové programové obdobie na roky 2021 – 2027 prináša so
sebou sľubnú pozitívnu zmenu pre regióny. Zatiaľ čo v aktuálnom programovom období sa čerpanie eurofondov
zameriava na jednotlivé projekty, po novom chce Európska
komisia riešiť problémy regiónov komplexne. Podporí veľké
projektové zámery a vízie. Integrované územné investície (IÚI)
budú implementované prostredníctvom regionálnej integrovanej územnej stratégie (IÚS). Zjednodušene povedané, naše
územie sa má rozvíjať vďaka investíciám rôzneho charakteru,
ktoré sa budú navzájom prepájať a dopĺňať. Bude vytvorený
jeden operačný program s názvom Slovensko (OP Slovensko).
Čo to znamená v praxi? Ak by ste chceli v súčasnosti zatepliť
svoj objekt, museli by ste podať žiadosť o príspevok v príslušnom operačnom programe. V prípade, že by ste mali záujem
aj o zelenú strechu alebo zriadenie dažďovej záhrady, museli
by ste čakať na vyhlásenie novej výzvy a podať ďalšiu žiadosť.
V budúcom programovom období je potrebné tieto požiadavky zjednotiť, vytvoriť veľké integrované investície, ktoré bude
možné financovať naraz a súbežne.
Príležitosť pre podnikateľov získať financie v novom programovom období predstavuje aj koncepcia udržateľného
mestského rozvoja (UMR). Dve najväčšie mestá v kraji, Košice
a Michalovce, ako aj ich priľahlé obce budú mať unikátny
prístup k 8,12 mld. €, ktoré pre Slovensko vyčlenil Európsky
fond regionálneho rozvoja (EFRR). K zlepšeniu podnikateľského prostredia prispejú aj plánované investície v oblasti
cestovného ruchu, projekt udržateľnej mobility, verejnej
integrovanej dopravy, cezhraničná spolupráca či fond malých
projektov. Subjekty z Košického kraja budú čerpať aj z Fondu
spravodlivej transformácie, ktorý je novým nástrojom navia
zaným na Európsku zelenú dohodu. Podporiť má investície
do transformácie priemyslu znečisťujúceho životné prostredie, tak aby sa výrazne znížili emisie, ale zachovali existujúce
pracovné miesta.
Milé podnikateľky, milí podnikatelia, nasledujúce programové
obdobie s vami ráta. Aj vďaka vašim nápadom sa Košický kraj
môže posunúť dopredu a znížiť regionálne rozdiely. Prajem
vám, aby ste túto šancu pevne uchopili a aj s vašou pomocou
Košický kraj opäť o niečo vyrástol.

Ďakujeme, že môžeme reprezentovať vaše záujmy už 170 rokov
a prajeme vám úspešné ukončenie roku 2020!

1

PRÍLOHA KOŠICKÁ RK SOPK

Cieľ: Zmeniť fungovanie
štátneho IT v prospech
občanov
Východ opäť raz ukázal, že je rozvinutým regiónom,
ktorý má čo ponúknuť. Ukázal, že aj tu žijú ľudia, ktorí
vedia posunúť celé Slovensko dopredu. Konkrétnym
príkladom sú Košice, ktoré môžeme úplne oprávnene
nazvať IT centrom našej krajiny.
Od roku 2007 sa v meste postupne
vďaka združeniu Košice IT Valley
budovala silná základňa špičkových
odborníkov. Dnes môžeme povedať,
že v našom regióne pracuje viac ako
15-tisíc IT-čkárov, ktorí tvoria a spravujú produkty po celom svete, pričom
úzko spolupracujú s univerzitami.

Nadstavbou košickej IT základne,
ktorá tu má svoje zázemie a nezastupiteľné miesto, je nová štátna akciová
spoločnosť Slovensko IT. Trúfnem si
povedať, že stojíme na prahu novej
éry a historickej príležitosti. Ako lokálpatriot som veľmi rád, že Slovensko vložilo dôveru práve do Košíc.
S takým veľkým množstvom kvalitných programátorov a IT odborníkov
vôbec nepochybujem o jej úspechu.
Mám pri sebe ľudí, ktorí pracovali na
veľkých a dôležitých IT systémoch
a produktoch a majú široké spektrum
rôznorodých a potrebných skúseností
a schopností. Najviac ma teší, že títo
skvelí ľudia majú veľmi silnú motiváciu zmeniť veci k lepšiemu.
Naším hlavným cieľom je zásadne
zmeniť fungovanie štátneho IT v pro-

spech občanov. Štátne informačné systémy totiž musia byť kvalitnejšie, modernejšie a hlavne flexibilnejšie, taká
je naša vízia. Riešenia musia v prvom
rade fungovať bezproblémovo, pretože
rôzne životné situácie sú každodennou
súčasťou života každého jedného z nás
a bez spoľahlivej pomoci systémov sa
nezaobídeme. Chceme preniesť ich
vybavovanie do virtuálnej roviny cez
mobil z pohodlia domova.
Tento inovačný a technologický potenciál východu našej krajiny treba
využívať v oveľa väčšej miere. Svoje
miesto si v Košiciach našiel kreatívny
inovatívny priemysel, sídlia tu tri prestížne vysoké školy. Čo je najdôležitejšie, práve z východu našej krajiny dokážeme doručiť veľmi kvalitnú vedu
a výskum. Na Technickej univerzite je
rozbehnuté startupové centrum, ktoré
pomáha s rozvojom inovatívnych nápadov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika zase ponúka výskum a programy
v oblasti prírodných vied. Spolu s IT
sektorom tak tento ekosystém vytvára
pridanú hodnotu, ktorá posúva vpred
celé Slovensko.
Pôsobnosť novej akciovej spoločnosti má v tomto kontexte aj veľmi silný
regionálny rozmer. Nepísaným pravidlom totiž je, že všetky významné inštitúcie sídlia v hlavnom meste. Šikovnosť a kvalita ľudí sú však mimoriadne
dôležitým aspektom, pre ktorý dostali
Košice šancu ukázať celému Slovensku,
prečo im dôverujú mnohé zahraničné
a nadnárodné spoločnosti.
n
Pavol Miroššay
Interim CEO a predseda
predstavenstva Slovensko IT, a.s.
https://slovenskoit.sk/
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Smart riešeniami
zvyšujeme komfort
našich občanov
Mesto Košice si právom zaslúži titul slovenské Silicon Valley. Začiatkom tohto storočia začali v metropole východu
vznikať prvé IT centrá. Nielen Technická
univerzita, ale aj ďalšie školy začali prispôsobovať svoje odbory požiadavkám
spoločností, ktoré si zvolili za svoje pôsobisko Košice. V súčasnosti pracuje v tomto sektore takmer 15-tisíc ľudí a mnohí

z nich sú hrdí absolventi vysokých alebo
stredných škôl v našom meste. Uvedomujem si prínos všetkých IT spoločností
pre rozvoj nášho mesta. Môžem s radosťou povedať, že aj Mesto Košice ponúka
viaceré inovatívne a smart riešenia pre
všetkých našich obyvateľov.
Spolu s občanmi budeme zabezpečovať
odpratávanie snehu ako prvá samospráva na Slovensku cez mobilnú aplikáciu.
Aplikáciu Zimná údržba v spolupráci
s mestom vyvinula IT spoločnosť z Košíc.
Pri rekonštrukciách priechodov pre chodcov aplikujeme rôzne smart riešenia, čím
rapídne zvyšujeme bezpečnosť všetkých
účastníkov dopravy. Okrem toho sme rozbehli aj transformáciu IT infraštruktúry
na magistráte a v ďalších mestských organizáciách. Cieľom je nielen zlepšiť tieto
procesy, ale aj zvýšiť komfort občanov pri
akejkoľvek ich požiadavke adresovanej na
mestské inštitúcie.
n
Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
www.kosice.sk
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Strategický rozvoj
slovenských regiónov
Spišská Nová Ves

Sobrance

Košice

Košice – okolie

Kohézna
politika Európskej únie prispieva významným
spôsobom
Rožňava
Michalovce
k podpore regionálneho rozvoja na Slovensku. V súčasnosti prebieha
Trebišov na základné ciele
programovanie nového obdobia, ktoré je naviazané
Európskej únie na roky 2021 – 2027. Tými sú: inteligentnejšia Európa,
zelenšia Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa
a Európa bližšie k občanom.
Komplikovaný prístup k európskym peniazom v novom programovom období
nahradia integrované územné investície
pretavené do regionálnej integrovanej
územnej stratégie (IÚS). Pripravovať
a schvaľovať ich bude Rada partnerstva kraja, ktorá združuje starostov,
primátorov, odborníkov, podnikateľov
či zástupcov občianskej spoločnosti.
Rada partnerstva sa vytvára s cieľom
zabezpečiť integrovaný územný rozvoj
Košického kraja, ktorý bude založený
najmä na princípoch partnerstva a na
efektívnej vzájomnej spolupráci a ktorý
bude zohľadňovať požiadavky subregionálnych teritórií i územných partne-

rov na rôznych úrovniach a pôsobiacich
v rozmanitých oblastiach hospodárskej
praxe. Rada partnerstva sa spolupodieľa
na príprave, schvaľovaní a implementácii Integrovanej územnej stratégie Košického kraja.

rokmi zamestnával IT sektor v Košiciach zhruba tisíc ľudí, dnes je to už
15-tisíc. Stal sa kľúčovým článkom
v rozvoji východného Slovenska. Nie
je náhoda, že štátna akciová spoločnosť Slovensko IT, ktorá patrí pod
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR, sa rozhodla stavať práve na tomto personálnom potenciáli a za svoje sídlo si
zvolila metropolu východu. 
n

Príležitosťou pre región je efektívna
podpora inovácií, ktorá ráta s úzkou
spoluprácou s IT odvetvím, univerzitami a podnikateľmi. Pred desiatimi

Odbor regionálneho rozvoja,
územného plánovania
a životného prostredia
Košický samosprávny kraj
www.vucke.sk

NÁZORY ČLENOV SOPK
V rámci prílohy venovanej vízii rozvoja Košického kraja z pohľadu podnikateľov
v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027 sme sa opýtali vybraných
zástupcov podnikateľskej sféry a významných organizácií pôsobiacich v regióne:

„Riešenie ktorých
výziev považujete
za najdôležitejšie
v rámci efektívneho
využitia alokovaných
finančných
prostriedkov
EÚ z pohľadu
podnikateľskej
obce a iných
kľúčových oblastí
v Košickom kraji?

“

KATEGÓRIA MSP

ALFOPA, spol. s r.o.
Košice

Ľudmila Čintalanová,
konateľka
Z nášho pohľadu je predovšetkým
potrebné zamerať sa na zlepšenie
nastavenia podmienok na využívanie eurofondov a lepšiu dostupnosť
praktických informácií o aplikácii
pravidiel v praxi. Ak napríklad
firmu účasť v jednej výzve viaže
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k udržaniu na ňu viazaných novovytvorených pracovných miest,
nemôže využiť inú výzvu, kde by
výsledkom bolo zvyšovanie efektivity cez technológiu na úkor počtu
pracovníkov. Za účelom podpory
zvyšovania úrovne inovácií a technológií na východnom Slovensku
a znižovania rozdielov medzi
regiónmi by pomohlo nastavenie
adekvátnejších pravidiel pri ich
obstarávaní z prostriedkov Európskej únie. Ak musí byť hlavným
kritériom cena a nemožno vybrať
konkrétne zariadenie len preto, že
sa musí vysúťažiť najlacnejšie, tak
spoločnosť často nekupuje to, čo je
pre ňu ideálne.

➔

PRÍLOHA KOŠICKÁ RK SOPK
KATEGÓRIA VEĽKÝ PODNIK

ŠKOLSTVO

TURIZMUS

COLAS Slovakia, a.s.

Stredná priemyselná
škola technická
Spišská Nová Ves

Košice Región
Turizmus

Marek Kozlay, obchodný riaditeľ
pre rozvoj verejného sektora

Ladislav Ruttkay, riaditeľ

Považujem za dôležité zamerať sa na
niekoľko prioritných oblastí. Jednou
z nich je prevencia klimatických rizík
cez vodozádržné a protipovodňové
opatrenia. Ďalšou je odpadové hospodárstvo, a to znižovanie environmentálnej
záťaže či dobudovanie vodovodnej
a kanalizačnej siete.
Čo sa týka dôležitej infraštruktúry pre
rozvoj kraja, je to modernizácia letiska,
rozšírenie leteckého spojenia, dokončenie diaľnice a siete rýchlostných komunikácií a modernizácia ciest II. a III.
triedy, ako aj rekonštrukcia mostov.
Ak sa chceme stať modernou krajinou
21. storočia, je potrebné tiež rozšírenie
siete cyklochodníkov, vybudovanie
integrovaného systému dopravy (prepojenie železničnej a mestskej hromadnej
prepravy) a podpora cestovného ruchu
vrátane obnovy a rekonštrukcie kultúrnych a historických pamiatok.

Za najväčšiu výzvu pokladám zabrániť
odchodu mladých, schopných, ďalej vzdelávateľných ľudí z regiónov. Už mnoho
rokov mám možnosť sledovať absolventov
našej školy, kam smerujú za štúdiom na
vysokých školách. Mnohí odchádzajú
do Žiliny, Bratislavy, Brna a ďalej. Veľká
časť z nich sa už nevráti späť.
Investujme do transformácie našich
vysokých škôl na jednu špičkovú univerzitu, ktorá poskytne nielen kvalitné
vzdelanie v rôznych oblastiach, ale aj výskum a vývoj. Vybudujme zázemie tejto
univerzity (moderné internáty), tak aby
na nej mali záujem študovať nielen mladí
ľudia zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

ŠPORT

Košice CROWS
Filip Fabišík, prezident klubu

KULTÚRA

Východoslovenská
galéria
Dorota Kenderová, riaditeľka

Na to, aby sme sa priblížili európskym
a svetovým štandardom, je v rámci
nehnuteľného majetku a kultúrneho
dedičstva a tiež vzhľadom na možné
dopady klimatických zmien nutná
investícia do ochrany zbierkových
fondov, debarierizácia kultúrnych
inštitúcií a modernizácia budov
a depozitárov. Kľúčovým faktorom
je však do všetkých rozhodnutí
o využívaní finančných prostriedkov
zapájať kultúrnych operátorov
pôsobiacich na danom území a nerobiť
rozhodnutia o investíciách bez otvorenej komunikácie a akceptovania
odborných názorov.

Jednoznačnou prioritou je vybudovanie
športovej infraštruktúry spĺňajúcej medzinárodné štandardy na usporadúvanie
turnajov a zápasov, ktorá by zároveň
okrem športovcov dokázala kapacitne
slúžiť aj verejnosti. Zastarané a kapacitne nevyhovujúce športoviská vnímajú
ako veľký problém nielen napríklad
volejbalisti, vodnopólisti, ale aj hádzanári, ktorí si na vlastné náklady museli
sfunkčniť tréningovú halu.
Adekvátna infraštruktúra je kľúčová
nielen pre profesionálnych športovcov,
ale aj pre deti a mládež, čo v konečnom
dôsledku prispeje k upevňovaniu telesnej zdatnosti, fyzického a duševného
zdravia a do budúcna nám tak
zabezpečí zdravú a životaschopnú
generáciu mladých ľudí.
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Lenka Vargová Jurková,
riaditeľka

Práve prebiehajúca zmena paradigmy v cestovnom ruchu je príležitosťou pre „neobjavené destinácie“,
ktoré nikdy nemali predpoklady či
ambície stať sa územiami masového turizmu, ale usilovali sa zaujať
svojou neporušenou krajinou
a autentickým zážitkom.
To sú devízy, ktorými destinácia
Košický kraj už dnes disponuje
a my ďalej intenzívne pracujeme na
tom, aby sa ponuka a kvalita našich
turistických produktov dostala na
úroveň, ktorá natrvalo osloví práve
prívržencov udržateľného turizmu.
Investovanie verejných financií do
našej destinácie bude preto ešte
viac zohľadňovať aktuálne trendy
v digitálnych technológiách,
rozvoj smart mobility či plnohodnotné využívanie existujúcej
infraštruktúry a ľudských zdrojov.
Toto všetko vnímame aj ako investíciu do ľudí, ktorí v Košickom
kraji žijú a pracujú. Lebo destinácia
je len taká úspešná, ako šťastný je
jej obyvateľ.
n

Štátne divadlo Košice
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170 ROKOV

OBCHODNEJ KOMORY V KOŠICIACH
Necelých osem mesiacov po vzniku obchodnej komory v Bratislave
bola 14. novembra 1850 založená obchodná komora v Košiciach.
Obidve, a od roku 1890 tiež spolu s obchodnou komorou v Banskej Bystrici,
sa zaslúžili o spriemyselňovanie Slovenska, podieľali sa na budovaní železníc,
cestnej siete, zveľaďovaní remesiel, podpore exportu, na rozvoji výstavníctva,
zakladali a podporovali odborné školy. Tieto ciele sledujú dodnes.
Košická obchodná a živnostenská komora vznikla v rámci územnej pôsobnosti vtedajšieho cisársko-kráľovského
miestodržiteľstva s dosahom na župy Abov, Turňa, Šariš,
Špiš, Gemer, Zemplín, Ung, Bereg, Ugoča a Marmaroš.
Bola spravodajským a poradným orgánom ministerstva
obchodu a predstavovala jednu z najvýznamnejších komôr
v Rakúsko-Uhorsku. V sociálno-politickej oblasti pôsobila ako rozhodcovský súd v sporoch medzi zamestnancami
a zamestnávateľmi.

1940 – založenie Vysokej školy obchodnej (predchodkyňa
dnešnej Ekonomickej univerzity v Bratislave)
• na činnosť spočiatku prispievali výlučne len komory –
podľa poplatkového kľúča hradila OPK v Prešove približne
9 % jej výdavkov
1945 – prestáva pôsobiť OPK v Prešove
• bol to dôsledok udalostí z konca roka 1944 (bombardovanie Prešova a priblíženia sa frontu), kedy sa činnosť komory
obmedzila prakticky na minimum, a rozhodnutia ministra
hospodárstva o rozpustení správnych komisií všetkých troch
slovenských komôr začiatkom roka 1945

Roky monarchie 1850 – 1918
1871 – významný zlom v činnosti obchodnej

a priemyselnej komory (OPK)
• komora sa stala skutočným reprezentantom hospodárskych
kruhov v regióne a upevnila postavenie remeselníkov a obchodníkov v hospodárskom, politickom i kultúrnom živote

1880 – po vzniku OPK v Miškolci prišla košická komora
o župy Boršod a Gemer
1890 – vznik OPK v Banskej Bystrici
• košická komora prichádza o župu Liptov

Roky československé 1918 – 1938

1919 – novými štátnymi hranicami sa mení aj územná
pôsobnosť komory
• strata polovice Abovsko-turnianskej a Zemplínskej župy
a zároveň opätovné získanie bývalých žúp Berehovo, Ugoča
a Marmaroš
1923 – košická komora sa po pripojení Podkarpatskej
Rusi stala, čo sa týka rozlohy, najväčšou komorou
• jej obvod pozostával z 24 politických okresov na území východného Slovenska a 18 okresov na území Podkarpatskej
Rusi

Sídlo Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach
v rokoch 1897 – 1930

Roky vojnové 1938 – 1945

Roky obnovy 1945 – 1948

• aj OPK v Košiciach pravdepodobne v rovnakom čase
tiež prestala vykonávať svoju činnosť

1938 – začiatkom novembra sa OPK v Košiciach rozdelila
na 2 časti – slovenskú a maďarskú
• slovenská časť bola na základe rozhodnutia ministra
hospodárstva premiestnená do Prešova
• maďarská časť ostala v Košiciach

1945 – opätovné spojenie rozdelenej komory
• nariadením Povereníctva pre priemysel, živnosti a zásobovanie z 29. marca 1945 sa rozhodlo o opätovnom spojení
Viedenskou arbitrážou rozdelenej komory. Jej staronovým
sídlom sa stali Košice
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PRÍLOHA KOŠICKÁ RK SOPK
o obchodných a priemyselných komorách, Slovenská obchodná a priemyselná komora začala svoju činnosť 1. júla
1992

1948 – 31. decembra – OPK v Košiciach zanikla
• vládnym nariadením z decembra 1948 sa rozhodlo
o zániku pôsobnosti obchodných a priemyselných komôr
v celom štáte a o prechode časti ich kompetencií na
krajské národné výbory, resp. iné vládnym nariadením
stanovené orgány

1998 – na zasadnutí Predstavenstva SOPK bolo schválené zriadenie Regionálnych komôr SOPK v Bratislave, Košiciach, Prešove a Trnave, ktoré boli dovtedy regionálnymi
kanceláriami

Retrospektíva rokov 1948 – 1990

1949 – vládne nariadenie stanovilo: „Pôsobnosť komôr,
súvisiaca so zahraničným obchodom, prechádza dňom
1. januára 1949 na spolok Československá obchodná
komora.“

Od roku 2017
2017 – 25. výročie založenia SOPK
• Košická regionálna komora SOPK zameriava svoju činnosť
na rozvoj podnikateľského prostredia v regiónoch, spoluprácu s partnerskými komorami na Slovensku i v zahraničí. Jej
prioritnými partnermi naďalej ostávajú komory z krajín V4,
pohraničných regiónov Maďarska, Poľska, Ukrajiny či OPK
v Karpatskej oblasti, ale tiež nové partnerské OPK z projektu
Ulysseus, a to konkrétne v Innsbrucku, Nice, Janove, Seville
a Helsinkách.

1981 – nový názov komory: Československá obchodná
a priemyselná komora (ČSOPK)
1989 – zriadenie regionálnych kancelárií ČSOPK
• v Brne, Plzni, Českých Budějoviciach, Hradci Králové,
Ostrave, Liberci, Banskej Bystrici a Košiciach
• úlohou nových regionálnych kancelárií komory bolo
pripraviť všetky podmienky na zriadenie samostatných
komôr, akonáhle bude zavŕšená príslušná legislatívna
úprava

• Košická regionálna komora SOPK úzko spolupracuje s organizáciami podporujúcimi rozvoj obchodu a podnikania,
zmiešanými obchodnými komorami, univerzitami, klastrami a združeniami, ale najmä so samosprávou a inštitúciami
sídliacimi v Košickom kraji.

1990 – ustanovenie ČSOPK zákonom
• sídlom bola Praha
• v Bratislave pôsobilo oblastné riaditeľstvo a v ďalších 8 mestách regionálne kancelárie

Po roku 1991

• Neodmysliteľnou súčasťou činnosti Košickej regionálnej
komory SOPK je spolupráca s diplomatickými zastupiteľstvami, zahraničnými na Slovensku i slovenskými v zahraničí, ako aj s honorárnymi konzulátmi.

27. 3. 1991 – zriadenie Regionálnej kancelárie ČSOPK
v Košiciach
• do funkcie riaditeľa bol menovaný na základe konkurzu
Ing. Ľudovít Korotnoky
• do pôsobnosti jej regiónu patrili okresy: Košice-mesto, Košice-vidiek, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa

• Košická regionálna komora SOPK smeruje svoju pozornosť na podporu malých a stredných podnikov, a to najmä
v jednotlivých okresoch Košického kraja, ktoré sú definované ako Najmenej rozvinuté okresy. Svoju činnosť tiež zameriava na hľadanie možností podpory tradičných odvetví
prinášajúcich hodnotu pre jednotlivé regióny.
n

1992 – Začiatok modernej histórie SOPK
• Slovenská národná rada schválila v decembri 1991 zákon

Monika Kočiová
riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK
www.ke.sopk.sk

Košická obchodná komora sa v roku 1872
zaslúžila o vznik dnešnej Strednej priemyselnej školy
strojníckej v Košiciach, prvej priemyselnej školy
v Rakúsko-Uhorsku a najstaršej školy svojho druhu v strednej
Európe. V roku 1878 ju navštívil aj cisár František Jozef.
Vyučovanie na pôvodne trojročnom Vyššom strojníckom
učilišti sa začalo v roku 1872 s 19 žiakmi, po prvom mesiaci
ich bolo 31. O dva roky neskôr mala škola tri triedy a vlastných
profesorov. Na svoje webovej stránke škola uvádza, že počas jej
doterajšej existencie ju absolvovalo 14 782 žiakov.
Ďalším jej unikátom je od roku 1972 školské múzeum, jediné
vo východoslovenskom regióne, v ktorom sú i vzácne exponáty
z 19. storočia. Sú obrazom doby a dôkazom, že SPŠ strojnícka
v Košiciach začínala s kachľovými pecami a petrolejovými lampami
a v súčasnosti sa nachádza v „priestore“ počítačov a internetu.
Na snímke je pôvodná budova školy z roku 1872.
www.priemyslovka.sk

6

