Dôvodová správa ku Konceptu na podporu realizácie veľkých exportných projektov
Určené pre: Rada vlády na podporu exportu a investícií
Vypracoval: SARIO
Pozadie:
Na zasadnutí Pracovnej skupiny na koordináciu aktivít Rady vlády na podporu exportu
a investícií, ktorá sa konala 16. októbra 2014 na Ministerstve zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR, sa diskutovalo o Združení dodávateľov investičných celkov
(ZDIC) ako o novej samostatne právnej entite.
V nadväznosti na túto diskusiu agentúra SARIO predkladá dôvodovú správu
Združenie dodávateľov investičných celkov (ZDIC)
História vzniku a vývoj:
Potreba založenia Združenia dodávateľov investičných celkov ZDIC (ďalej len „Združenie“
alebo „ZDIC“) vzišla okrem iného zo záverov stretnutí dodávateľov investičných celkov,
Ministerstva hospodárstva SR a agentúry SARIO, ktoré boli prvýkrát deklarované na
seminároch „Ponuka exportu investičných celkov a zariadení slovenského stavebného
priemyslu“ dňa 13. 3. 2014. Požiadavka vzniku samostatného subjektu, akým by ZDIC
malo byť, predstavovala jedno zo základných opatrení na zvýšenie exportnej výkonnosti
slovenských
podnikateľských
subjektov
prostredníctvom
organizovanej
štruktúry
dodávateľov aj za účasti spoločností z bankového sektora a štátnej správy.
Na základe týchto požiadaviek bola dohodnutá a pripravená základná organizačná štruktúra
združenia, členstvo a zakladajúce dokumenty, ako Zakladateľská zmluva a Stanovy
združenia, ktoré upravujú jeho činnosť.
Popis združenia:
Združenie ZDIC bude otvoreným združením dodávateľov a všetkých spoločností z verejného
a súkromného sektora, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa a podporovať export slovenských
subjektov v zahraničí. Členstvo v združení nebude obmedzené na vybrané spoločnosti
a jediným predpokladom bude splnenie základných požiadaviek osobného postavenia
a spôsobilosti.
Subjekty, ktoré iniciovali založenie ZDIC:
1. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), so sídlom Trnavská
cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika; (bude alebo priamym členom
alebo bude iba systematicky spolupracovať so ZDIC)
2. Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) Grösslingová 1 813
50 Bratislava,
3. Sberbank Slovensko, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
4. VUJE, a.s., so sídlom Okružná 5, 918 64 Trnava,
5. ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 3176/4, 934 01 Levice,
6. PIO KERAMOPROJEKT a.s. , Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín,
7. BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Rybničná 9959/40, 831 07 Bratislava,
8. ENERGO CONTROL s.r.o. Pri plynárni 2 040 01 Košice,
9. PS Energia a.s., Svätoplukova 2 902 01 Pezinok,
10. ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s., Cintorínska ulica 1473/5, 949 01 Nitra,
11. ProCS, s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa,
12. SEZ Krompachy, a.s. Hornádska 1, 054 42 Krompachy
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Záujem o členstvo prejavilo viacero spoločností, z ktorých konkrétnu písomnú požiadavku
zaslali:
1. EGP INVEST, spol. s r.o. - inžiniersko-projektová činnosť, J. Bottu 2, Trnava
2. Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Štúrova 2, 059 21 Svit
3. Gastroservis, spol. s r.o. Strojnícka 8, 82105 Bratislava
4. GPT, s. r. o.. Sídlo: Železničiarov 767/16, 028 01 Trstená
5. ARICO s.r.o. Pod vŕškom 18 900 31 Stupava
6. SLOVUNIT Energy s.r.o Špitálska 29 811 08 Bratislava
Aktuálny stav:
Predpokladom pre vznik Združenia ZDIC je tiež súhlas Ministerstva hospodárstva SR,
o ktorý požiadala agentúra SARIO Ministerstvo hospodárstva dňa 9. 7. 2014.
Združenie bude podľa pripravených zakladajúcich dokumentov samostatným právnym
subjektom, ktorý bude mať vlastné práva a povinnosti, vlastné financovanie a harmonogram
svojich činností. Predmetom činnosti ZDIC bude najmä efektívna spolupráca členov
združenia pri dodávaní investičných celkov, propagácia podnikateľských a iných aktivít
riadnych a zakladajúcich členov
ZDIC, podpora rozvoja podnikateľského prostredia
v Slovenskej republike a
konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v zahraničí pri
dodávaní investičných celkov a zariadení v jednotlivých sektoroch priemyslu. Ako
samostatný subjekt majúci právnu formu záujmového združenia právnických osôb nebude
združenie vykonávať podnikateľskú činnosť s cieľom dosiahnuť zisk.
Jedným z dôvodov založenia ZDIC bolo na základe vzoru okolitých krajín vytvoriť platformu,
kde sa jednotliví členovia budú pravidelne stretávať a zúčastňovať sa konkrétnych projektov
so snahou vzájomne sa podporovať, hľadať riešenia a možnosti spolupráce za účelom
úspešnej realizácie projektov v zahraničí.
Príklady vývozných aliancií zo zahraničia:
Česká republika: Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC)
Združenie bolo založené v roku 1986 a od roku 1991 má právnu subjektivitu.
SDIC predstavuje platformu na obhajobu a presadzovanie spoločných záujmov svojich
členov pri dodávkach investičných celkov pre export aj pre český trh. Súčasťou združenia je
ponuka pomoci pri riešení individuálnych problémov jednotlivých členov SDIC a podpora ich
obchodných aktivít.
Vrcholným riadiacim orgánom združenia je valné zhromaždenie SDIC, kontrolným orgánom
je revízna komisia, ktorá dohliada na finančné hospodárenie združenia a základným
organizačným dokumentom združenia sú stanovy SDIC.
Členmi sú právnické osoby, ktoré sú dodávateľom investičných celkov alebo sa podieľajú na
ich príprave a realizácii. Členovia združenia svojím pôsobením predstavujú rôzne postavenia
v dodávateľskej štruktúre v procese investičnej výstavby.
Združenie má etický kódex, ktorý má zabezpečiť kvalitnejšiu formu vzťahov medzi členmi
združenia, ktorá vytvorí stabilnú základňu pre vzájomnú prospešnú spoluprácu.
Zoznam členov SDIC:
AF POWER agency a.s.; Express-Interfracht Czech s.r.o.; FANS, a.s.; JSP, s.r.o.;
KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.; KOVOFINIŠ s.r.o.; PSG – International a.s.; SIGMA GROUP
a.s.; ZVU POTEZ a.s.; ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
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Juhoafrická republika: SA Capital Equipment Export Council
Reprezentuje záujmy vlády a priemyslu v oblasti vývozu. Poskytuje informácie svojim
členom pre manažérske rozhodovanie.
SACEEC pomáha členom v prístupe na globálne trhy prostredníctvom zabezpečovania
národných pavilónov na výstavách a veľtrhoch, obchodných misií a pod.
Má vyvinutý efektívny program verejnej politiky a pôsobí ako obhajca záujmov členov
v nasledovných odvetviach- ťažobnom, poľnohospodárskom a stavebnom.
Poskytuje platformu na vytváranie spoločných marketingových stratégií, uľahčuje
spoluprácu medzi členmi, medzi odvetviami a v rámci celého dodávateľského reťazca.
SACEEC ma vyše 100 členov.
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