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Akceptačná zápisnica
zo slávnostného zasadania, týkajúceho sa siedmeho 3-ročného volebného
obdobia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku v zmysle právoplatných
stanov, zaregistrovaných na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-18363-5

.....................................................................
Dátum zasadania
Miesto zasadania

Dňa 30. mája 2019
ART VINOTÉKA, Stromová 9,Bratislava

Program
1. Otvorenie
-

prítomných privítal dovtedajší predseda predstavenstva Miloš Žiak

Izraelská obchodná komora na Slovensku existuje už osemnásť rokov. 30. mája 2019 končí
3-ročné volebné obdobie. Na nové obdobie 30. mája 2019 – 30.mája 2022 je potrebné
menovať funkcie: predsedu predstavenstva, členov predstavenstva, členov dozornej rady
keďže ich funkčné obdobie končí dňom 30. mája 2019.

2. Kontrola uhradenia členských príspevkov za rok 2019
Tajomníčka Komory Veronika Kopčoková podala správu o kontrole uhradenia členských
príspevkov za rok 2018 (povinnosť uhradiť členské za rok 2018 do konca mája 2019).
Spočítala prítomných členov na volebnom Valnom zhromaždení členov Izraelskej obchodnej
komory na Slovensku. Počet: 15 členov + 6 členov, ktorí delegovali svoje hlasovacie práva
v ich neprítomnosti na zasadnutí.

3. Informácia o účtovnej závierke a výsledku auditu za rok 2018
Člen Dozornej rady Slavomír Mladý informoval prítomných, že nemá výhrady k účtovnej
závierke za rok 2018 a k predloženému auditu za rok 2018.

4. Správa o činnosti IOK v SR v období od mája 2016 do mája 2019
Predseda predstavenstva Miloš Žiak informoval prítomných o činnosti IOK v SR v období
máj 2016 – máj 2019. 19. mája 2016 bola vytvorená pod záštitou SOPK Slovensko-Izraelská
podnikateľská rada. V nej získala IOK v SR dve miesta z troch. Predsedom je Martin Hrivík,
generálny sekretár SOPK, členmi sú Miloš Žiak, predseda predstavenstva IOK v SR a Martin
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Krekáč, člen predstavenstva IOK v SR. Od roku 2016 vyšla už tretia výzva R&amp; D
programu, vychádzajúca zo Zmluvy o bilaterálnej spolupráci vlády Slovenskej republiky a
vlády štátu Izrael v oblasti experimentálneho výskumu a vývoja (implementáciou bola
poverená agentúra SIEA, pôsobiaca pod Ministerstvom hospodárstva SR), ktorej vznik a
podpis bol iniciovaný členmi IOK v SR.
V rámci knižnej edície IOK v SR sme vydali:
1. Antológiu Mišny v preklade hebraistu Valéra Trabalku
2. V 1. polovici roku 2017 sme ako poctu pri príležitosti 50. výročia udelenia filmovej ceny
Oscar, ktorú v roku 1966 získal československý film Obchod na korze, natočený podľa
predlohy scenáristu a spisovateľa Ladislava Grossmana, rodáka z Humenného vydali
reedíciu bilingválnej slovensko-anglickej knihy historika Jána Hlavinku Dejiny židovskej
komunity v Humennom.
3. V roku 2018 sme vydali v rámci edície IOK v SR Stratené mesto rukopis historikov prof.
E. Nižňanského a B. Jakobyovej s názvom Židia v Dolnom Kubíne (bilingválne, v jazyku
slovenskom a anglickom)
4. V roku 2018 sme vydali Stručnú správu o činnosti členov IOK v SR za roky 2001 až 2018
s priloženým cd hudobnej skupiny Mojše band Tfilos un Nigunim. CD sa stretlo s
mimoriadny ohlasom.
V priebehu rokov 2016 až 2019 bol pamätník Park ušľachtilých duší rozšírený o Múr cti, na
ktorom sa každoročne v pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia odhaľujú mená
slovenských záchrancov rasove prenasledovaných židovských spoluobčanov, ocenených
izraelským štátnym vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi.
V roku 2018 sme podporili vznik webovej stránky p. Dagmar Mozolovej, redaktorky RTVS,
ktorá v relácii Rádia Slovensko spracovala a odvysielala viac ako 110 príbehov o osudoch
statočných Slovákov, ktorí v čase nacizmu a fašistickej zvole pomáhali rasove
prenasledovaným židovským spoluobčanom. Zhruba polovica príbehov mapuje osudy ľudí,
ktorí z takého alebo onakého dôvodu utajovali svoj príbeh v úzkom kruhu rodiny a na
verejnosť sa informácia dostala len vďaka záslužnej práci pani redaktorky Mozolovej.
Stránka vzniká súčasne v jazyku slovenskom aj anglickom. Vo februári roku 2019 bola v
Jeruzaleme uvedená do života bilingválna kniha Slovensko a Izrael – prvých 25 rokov, v
ktorej autori Pavol Demeš a Katarína Nováková zdokumentovali okrem iného aj činnosť
členov IOK v SR, čím sa naše dnes už 18 ročné pôsobenie stalo neoddeliteľnou súčasťou
dejín bilaterálnych slovensko-izraelských vzťahov. Jej uvedenie do života na Slovensku sa
následne konalo 2. apríla v Bratislave.
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5. Voľby do 3-ročného obdobia 30.5.2019 – 30.5.2022
Navrhnutý bol za predsedu predstavenstva Miloš Žiak.
Členská základňa Komory jednohlasne zvolila za predsedu predstavenstva
Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloša Žiaka.

Miloš Žiak
sa zároveň stáva štatutárnym predstaviteľom Izraelskej obchodnej komory na
Slovensku,a to na obdobie od 30.5.2019 do 30.5.2022.
Návrh orgánov predsedu predstavenstva Miloša Žiaka pre volebné obdobie 2019 – 2022
Predstavenstvo
Brhel Jozef
Czucz Štefan
Jozef Klein
Kiňo Ivan
Kohút Martin
Krekáč Martin
Miček Jozef
Mladý Slavomír
Smerek Ján
Šamaj Martin
hlasovalo za : 21 proti : 0 zdržal sa: 0
Dozorná rada
Čižmárik Martin– predseda
Kukula Michal
Strapko Radovan
hlasovalo za : 21 proti : 0 zdržal sa: 1
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6. Zmeny v členských prihláškach
Štefan Holý požiadal o zmenu firmy, ktorú bude zastupovať v komore na spoločnosť
NOESIS Strategies, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava (garanti: Slavomír
Mladý a Miloš Žiak)
Martin Krekáč bude zastupovať Jenewein Group, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04
Bratislava. (garanti: Michal Kukula a Martin Kohút)
hlasovalo za : 21 proti : 0 zdržal sa: 0
Patrik Zoltvány bude zastupovať spoločnosť FIPRA SLOVAKIA, s.r.o.
Martin Jacko bude zastupovať spoločnosť Lansky Ganyger & Partner Rechtsanwälte, spol.

7. Rôzne
Slovenská Maccabi Organizácia je občianske združenie, člen EMC / European Maccabi
Confederation/ a MWU / Maccabi World Union. Zabezpečuje športové a spoločenské
podujatia pre židovskú komunitu. Okrem organizácie podujatí na Slovensku reprezentuje
židovskú komunitu Slovenska na podujatiach v zahraničí.
European Maccabi Games budú tento rok v Budapešti v termíne 30.7.-8.8.2019.
Finančná podpora vo výške 990 EUR,- na úhradu registračného poplatku strelkyne Denisy
Ronecovej, ktorá nás reprezentovala už na EMG vo Viedni r.2011 a získala pre Slovensko
bronzovú medailu. P. Ronecova.
hlasovalo za : 21 proti : 0 zdržal sa: 0
Finančná podpora vo výške 2000 EUR,- bude poskytnutá Občianskemu združeniu Dobrí
umenie na pozvánky, na pozvánky, City light, „Vygravírovanie 12 mien s menami
záchrancov ocenených „Spravodliví medzi národmi“, a na „Označenie na hnedých
tabuliach pri cestách „Židovský cintorín-Park ušľachtilých duší“ na židovskom cintoríne vo
Zvolene.

hlasovalo za : 21 proti : 0 zdržal sa: 0
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Na Slovensku vznikla Aliancia pre Izrael (ďalej len „API“) - je voľným združením inštitúcií či
osobností, ktoré spája snaha podporiť aktivity vedúce k prehĺbeniu spojenectva Slovenska
s Izraelom, ako jedinou demokraciou na Blízkom východe. Zakladajúci členovia API –
slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ –
International Christian Embassy Jerusalem), B´nai B´rith Tolerancia a Izraelská obchodná
komora na Slovensku majú záujem združovať spoločenské autority s cieľom včasného
varovania pred prejavmi antisemitizmu, s konzekvenciami ktorého má Slovensko tragickú
skúsenosť vo svojej histórii.

8. Záver
Miloš Žiak, predseda predstavenstva poďakoval prítomným za účasť a ukončil valné
zhromaždenie.
Zapisovateľ 30.5.2019

Veronika Kopčoková

Akceptoval 30.5.2019

Miloš žiak
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