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PAS oslavuje 10. výročie vzniku 
(tlačová správa) 
 
Podnikateľská aliancia Slovenska dnes oslavuje 10. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa 
uskutočnilo Výročné zasadnutie, na ktorom členovia PAS diskutovali o aktivitách aliancie 
realizovaných v uplynulom období a ďalšom smerovaní PAS. Členovia súhlasili s pokračovaním 
dlhodobých projektov monitoringu podnikateľského prostredia prostredníctvom Indexu 
podnikateľského prostredia a Správy o globálnej konkurencieschopnosti ako aj s ďalšími 
pravidelnými aktivitami, ktorým sa PAS venuje už viacero rokov.  
 
Za najdôležitejší projekt tohto roku označili členovia PAS iniciatívu Zamedzenie nekalého 
podnikania, ktorej cieľom bolo identifikovať najčastejšie sa vyskytujúce podvodné praktiky 
v podnikateľskom prostredí a navrhnúť opatrenia na ich obmedzenie. Výsledkom projektu je súbor 
36 opatrení na potláčanie nekalého podnikania a etický kódex podnikateľov proti nekalému 
podnikaniu. Členovia PAS zdôraznili potrebu presadzovania navrhovaných odporúčaní do praxe 
v predvolebnom období a po zostavení novej vlády. Ako ďalšie priority označili zlepšovanie 
vymáhateľnosti práva, znižovanie byrokracie, obmedzovanie korupcie a zintenzívňovanie spolupráce 
medzi podnikmi a vzdelávacími inštitúciami.  
 
Na výročnom zasadnutí PAS vedúci predstavitelia jej členskej základne po siedmy raz zvolili za 
prezidenta PAS Martina Krekáča, predsedu Správnej rady JENEWEIN GROUP. Viceprezidentom PAS 
sa stal Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ spoločnosti Soitron, a. s., výkonným riaditeľom aliancie 
zostáva Róbert Kičina.  
 
V rámci spoločenskej časti programu výročného zasadnutia diskutovali členovia PAS so 
spoluzakladateľom PAS a súčasným ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugenom 
Jurzycom o stave vzdelávacieho systému na Slovensku a aktivitách ministerstva na zlepšenie kvality 
vzdelávania na Slovensku. Minister vo svojom príhovore vyzdvihol nadpriemernú efektívnosť 
výdavkov na školstvo, no priznal aj rezervy v kvalite vzdelávacích programov, čo chce riešiť 
znižovaním informačnej nerovnosti medzi školami a záujemcami o štúdium. 
 
 
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. 
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