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Akceptačná zápisnica 
 

zo slávnostného zasadania, týkajúceho sa ôsmeho 3-ročného volebného obdobia Izraelskej 
obchodnej komory na Slovensku  v zmysle právoplatných stanov, zaregistrovaných na MV SR, číslo 
spisu: VVS/1-900/90-18363-6 

.................................................................... 
 
Dátum zasadania                                        Dňa 02. júna 2022 
Miesto zasadania                                       GBC 5, Galvaniho 19,821 04 Bratislava 
 
 
 
P r o g r a m  
 

1. Otvorenie 

- prítomných privítal dovtedajší predseda predstavenstva Miloš Žiak 

Izraelská obchodná komora na Slovensku existuje už dvadsaťjeden rokov. 02. júna 2022 
končí 3-ročné volebné obdobie. Na nové obdobie jún 2022 – jún 2025 je potrebné 
menovať funkcie: predsedu predstavenstva, členov predstavenstva, členov dozornej rady 
keďže ich funkčné obdobie skončilo dňom 30. mája 2022. 

2. Kontrola uhradenia členských príspevkov za rok 2022 

Tajomníčka Komory Veronika Kopčoková podala správu o kontrole uhradenia členských 
príspevkov za rok 2022 (povinnosť uhradiť členské za rok 2022 do konca mája 2022). 
Spočítala prítomných členov na volebnom Valnom zhromaždení členov Izraelskej 
obchodnej komory na Slovensku.  
Počet: 19 členov + 6 členov, ktorí delegovali svoje hlasovacie práva v ich neprítomnosti 
na zasadnutí.  

3. Informácia o účtovnej závierke a výsledku auditu za rok 2021 

Člen Dozornej rady Michal Kukula informoval prítomných, že nemá výhrady k účtovnej 
závierke za rok 2021 a k predloženému auditu za rok 2021. 

4. Prijímanie nových členov komory 
 

firma GHS Legal, s.r.o., Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava zastupuje: Erik Schwarcz 
Garanti: Miloš Žiak, Martin Krekáč 
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firma CNC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava zastupuje: Miroslav Strečanský  
Garant: Miloš Žiak, Vladimír Dóša 

 
Priebeh hlasovania: za 100 % prítomných hlasov, proti 0 % prítomných hlasov, zdržal 
sa hlasovania 0 % prítomných hlasov 
 

5. Zmeny v členských prihláškach 

p. Andrej Alexiev požiadal o zmenu firmy, ktorú bude zastupovať v komore na spoločnosť 
TUFIN, Ltd. 5 Shoham Street, Ramat-Gan 52521, Israel 
p. Martin Kohút bude zastupovať Envirovia, s.r.o., Prokopa Velkého 5, 811 04 Bratislava.  
 
Priebeh hlasovania: za 100 % prítomných hlasov, proti 0 % prítomných hlasov, zdržal 
sa hlasovania 0 % prítomných hlasov 

 
6. Správa o činnosti IOK v SR v období od mája 2019 do mája 2022 

Predseda predstavenstva Miloš Žiak informoval prítomných o činnosti IOK v SR v období 
máj 2019 – máj 2022. IOK na Slovensku ukončila k 31.12.2021 členstvo v Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komore. 
 

7. Voľby do 3-ročného obdobia 02.júna 2022 – 02. júna 2025 

Navrhnutý bol za predsedu predstavenstva Patrik Zoltvány 

 
Členská základňa Komory jednohlasne zvolila za predsedu predstavenstva Izraelskej 
obchodnej komory na Slovensku Patrika Zoltványho. 

 
 

Patrik Zoltvány 
 
 

sa zároveň stáva štatutárnym predstaviteľom  Izraelskej obchodnej komory na 
Slovensku, a to na obdobie od 02.06.2022 do 02.06.2025.  

 

 

 

 

 

Deleted: 2022
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Návrh orgánov predsedu predstavenstva Patrika Zoltványho pre volebné obdobie 
jún 2022 – jún 2025 

 
 

Predstavenstvo  

1. Andrej ALEKSIEV 
2. Anton BIELIK 
3. Peter LUKEŠ 
4. Martin KIŇO 
5. Jozef KLEIN 
6. Martin KOHÚT 
7. Martin KREKÁČ 
8. Michal KUKULA 
9. Martin ŠAMAJ 
10. Leo VOJČIK 

 
Priebeh hlasovania: za 100 % prítomných hlasov, proti 0 % prítomných hlasov, zdržal sa 
hlasovania 0 % prítomných hlasov 
 
 
Dozorná rada  

1. Martin Čižmárik – predseda 
2. Slavomír Mladý 
3. Erik Schwarcz 

 
Priebeh hlasovania: za 100 % prítomných hlasov, proti 0 % prítomných hlasov, zdržal sa 
hlasovania 0 % prítomných hlasov 

 

 

Čestný predseda 

1. Miloš Žiak 

 

Priebeh hlasovania: za 100 % prítomných hlasov, proti 0 % prítomných hlasov, zdržal sa 
hlasovania 0 % prítomných hlasov 

8. Návrh na vytvorenie poradných orgánov predstavenstva Izraelskej 
obchodnej komory – „Čestného predsedu“ a  „Rady starších“.  

 

Deleted: ¶
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Z diskusie vyplynuli návrhy na zriadenie nových, poradných orgánov komory a to i) 
čestného predsedu a ii) rady „starších“. Zhromaždenie členov poveruje predstavenstvo 
vypracovaním nového znenia stanov IOK, ktoré bude zohľadňovať prijaté zmeny.  

Priebeh hlasovania: za 100 % prítomných hlasov, proti 0 % prítomných hlasov, zdržal 
sa hlasovania 0 % prítomných hlasov 

 

9. Vízia ďalšieho rozvoja Izraelskej obchodnej komory na Slovensku 

Predseda predstavenstva Patrik Zoltvány predstavil víziu ďalšieho rozvoja IOK na Slovensku.  
IOK na Slovensku už pôsobí 21 rokov. Z jej činnosti vyberieme niekoľko najvýznamnejších 
udalostí, či aktivít počas tejto histórie: 
- vytvorenie partnerstva medzi mestami Piešťany a Eilat 
- projekt Park ušľachtilých duší vo Zvolene 
- projekt Stratené mesto v Bratislave 
- historicky prvá delegácia s ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským v 

Izraelskom štáte, kde sa podpísalo Memorandum o spolupráci v oblasti vedy 
a aplikovaného výskumu medzi SR a štátom Izrael. 

- ďalej komora podporila mnoho kultúrnych aktivít a má bohatú publikačnú činnosť.  
 

V súčasnosti dochádza k zmene globálnych obchodných trás a hlavne kapitálových 
a investičných tokov. Jednou z krajín pre veľké investície bude určite Ukrajina aj vplyvom 
prebiehajúcej vojny a Slovensko ako susediaca krajina môže pri obnove krajiny zohrať 
významnú úlohu. Na základe uvedeného by sa mala činnosť IOK v najbližšej budúcnosti 
zamerať: 
 

1. Rozvoj európskych vzťahov a ekonomická diplomacia, ktoré prinesú obchodné 
príležitosti pre našich členov 

• Vybudovanie väzieb na Brusel (EU inštitúcie, izraelské organizácie V EU) 
• Rozvoj a posilnenie väzieb  na Izraelské obchodné komory v zahraničí (Izrael, 

susedne krajiny) 
• Budovanie vzťahov s americkými-židovskými organizáciami - potenciálnymi 

investormi;  
2. Rozvoj vzťahov so slovenskými vládnymi inštitúciami – Ministerstvom zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky  

3. Rozvoj spolupráce s izraelskou ambasádou na Slovensku 
4. V oblasti kultúry – spolupráca s novootvoreným Slovenským Inštitútom v Jeruzaleme 
5. Pokračujúca podpora aktivít, ktoré vznikli vďaka našej iniciatíve (napr. Park 

ušľachtilých duší, Stratené mesto, pôsobenie rabína Zeva Stiefela na Slovensku ...) 
6. Podpora publikačnej činnosti   
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7. Rozšírenie členskej základne ( v sektoroch ktoré zatiaľ nemáme zastúpené v komore, 
prilákanie nových členov napr. Izraelských firiem, ktoré majú záujem o pôsobenie na 
Slovensku) 

 
V nadväznosti na predstavenú víziu ďalšieho smerovania komory sa členovia Valného 
zhromaždenia dohodli a poverili Predstavenstvo na prípravu návrhu nového znenia predmetu 
činnosti stanov. 
 
 
 
 

10. Rôzne 

Tajomníčka Komory Veronika Kopčoková informovala o potrebe zmeny správcu 
webstránky www.ilcham.sk. Podporu so spravovaním a navrhnutím novej webstránky 
pripraví Andrej Aleksiev. 
 
11.  Záver 

Predseda predstavenstva Patrik Zoltvány,  poďakoval prítomným za účasť a ukončil valné 
zhromaždenie členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. 

 
Zapisovateľ 02.06.2022 

 Veronika Kopčoková  
 
 
Akceptoval 02.06.2022 

 Patrik Zoltvány 


