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Za prezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska po štvrtý raz zvolili Martina Krekáča 
 
 

Na výročnom zasadnutí Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 
14. októbra 2008 v Bratislave, vedúci predstavitelia jej členskej základne po štvrtý raz za 
prezidenta PAS zvolili Martina Krekáča, spolupredsedu Správnej rady JENEWEIN 
GROUP. Viceprezidentmi sa stali Ladislav Mikuš, riaditeľ spoločnosti Interim 
Management, s. r. o., a Ivan Harant, konateľ spoločnosti MIP, s. r. o. Výkonným 
riaditeľom aliancie zostáva Róbert Kičina.  

 
 „Za uplynulé tri funkčné obdobia som vo funkcii prezidenta PAS získal bohaté 

profesijné i osobné skúsenosti nielen z domáceho prostredia, ale aj počas pôsobenia v Bruseli, 
kde alianciu zastupujem v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore. V najbližšom 
funkčnom období budem pokračovať v rozbehnutých myšlienkach, víziách a aktivitách, pričom 
mojím osobným programom je rozvíjanie podnikateľského zmýšľania. V tejto súvislosti sa 
chcem venovať projektom a osvete napomáhajúcim zvyšovaniu schopnosti meniť myšlienky na 
skutky s dôrazom na rozvoj podnikavosti mladých. Aj ako prezident PAS totiž ako dôležité 
vnímam sústrediť sa na ľudí, ktorí sa nechcú v profesionálnom živote spoliehať na druhých, ale 
majú chuť a schopnosť spoliehať sa sami na seba,“ povedal Martin Krekáč krátko po 
znovuzvolení.  

Členovia PAS na výročnom zasadnutí diskutovali o aktivitách PAS realizovaných počas 
uplynulých dvanástich mesiacov a o smerovaní PAS v nasledujúcom období. Rokovali tiež 
o aktivitách, ktorým by sa aliancia mala v budúcom roku venovať, pričom hlavnými témami boli 
optimalizácia sociálneho systému vedúca k sprehľadneniu a znižovaniu odvodového zaťaženia, 
pokračovanie v aktivitách prepájania vzdelávania s trhom práce, elektronizácia verejnej správy, 
sprehľadnenie a administratívne zjednodušenie verejného obstarávania a podnikateľská etika. 

V súvislosti s aktivitami na európskom poli PAS bude pokračovať v realizácii projektu 
Sledovanie a ovplyvňovanie eurolegislatívy, v ktorého rámci pre potreby aliancie a jej členov 
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funguje vlastné EÚ zastúpenie v Bruseli. „Na európskej úrovni má PAS efektívnu platformu, 
ktorá je dostatočnou bázou pri sledovaní najnovších trendov a legislatívnych noriem a 
presadzovaní záujmov v Bruseli. Tieto aktivity chceme  naďalej rozvíjať, čo celkom určite 
prispeje k tomu, aby PAS zostala profesionálnou organizáciou vplývajúcou na kvalitu a rozvoj 
podnikateľského prostredia a zvyšovanie životnej úrovne,“ dodal Martin Krekáč. 

V rámci programu výročného zasadnutia diskutovali členovia PAS s analytikom ING 
Bank Jánom Tóthom o globálnej finančnej kríze a jej dopadoch na ekonomiku SR 
a hospodárenie podnikov. Podľa J. Tótha dôsledky krízy by mali na Slovensku kulminovať 
v lete budúceho roka, pričom najciteľnejšie sa dotkne tzv. cyklických odvetví, ku ktorým patrí 
najmä automobilový priemysel a stavebníctvo. Sekundárne dopady krízy pocítia slovenskí 
exportéri, no jej dopady pomôže zmierniť zavedenie eura v budúcom roku, ktoré zminimalizuje 
predovšetkým kurzové riziko týchto podnikov.  

V závere výročného zasadnutia opätovne zvolený prezident PAS Martin Krekáč 
slávnostne odovzdal Podnikateľskú cenu roku 2008 poslankyni Národnej rady SR Lucii 
Žitňanskej, ktorá podľa dlhodobého monitoringu vplyvu hlasovaní poslancov na podnikateľské 
prostredie a voľby členov PAS pri prijímaní kľúčových zákonov v NR SR hlasovala 
najprínosnejšie z hľadiska kvality podnikateľského prostredia a verejným vystupovaním sa 
výrazne zasadzovala o zlepšovanie podmienok na podnikanie na Slovensku.  
 
Profil Martina Krekáča, prezidenta PAS, možno nájsť na adrese: 
 http://www.alianciapas.sk/menu_o_nas_prezident.htm 
 
PAS združuje predstaviteľov podnikateľskej sféry na Slovensku, ktorí uprednostňujú celoplošné 
skvalitňovanie podnikateľského prostredia pred napĺňaním subjektívnych individuálnych a 
rezortných záujmov. Podnikateľské subjekty združené v PAS sa snažia presadzovať princípy 
zákonnosti, etickosti, solidárnosti a transparentnosti v podnikaní. Podniky združené v PAS 
dosahujú ročné tržby na úrovni 367 mld. Sk a zamestnávajú približne 64-tisíc pracovníkov. 
 
 
Kontakt: 
 
Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS, tel.: 0907 706 112 
kicina@alianciapas.sk,  
www.alianciapas.sk 
 
Martin Krekáč, prezident PAS 
krekac@jeneweingroup.com, Martin.Krekac@eesc.europa.eu 
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