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Tlačová správa SIOK z návštevy v Jakarte 
 
Delegácia Slovensko – indonézskej obchodnej komory (SIOK) v zložení Milan 
COMPEĽ – prezident, Tomáš ŽIAK – viceprezident a Zuzana SUŠKOVÁ – 
tajomníčka  navštívila  v dňoch 18. – 25. októbra 2008 výstavu 23. Trade Expo 2008  
v Jakarte a uskutočnila tu oficiálne stretnutia. Účelom stretnutí bolo informovať 
zástupcov indonézskej vlády, polovládnych a súkromných spoločností o novej výzve 
a pokuse vylepšiť slovensko – indonézske vzťahy vo všeobecnosti a predovšetkým 
slovensko – indonézske hospodárske prepojenia. Na základe dlhoročných vzťahov 
zakladateľov SIOK s indonézanmi, hlavne s indonézskymi diplomatmi na Slovensku 
sa títo rozhodli založiť Slovensko – indonézsku obchodnú komoru ako neziskovú 
organizáciu, ktorá bude zoskupovať veľkoobchodníkov, maloobchodníkov, 
podnikateľov a prominentných predstaviteľov podnikateľskej komunity obidvoch 
krajín, ktorí sú pripravení podporiť zosilnenie a zintenzívnenie slovensko – 
indonézskych ekonomických vzťahov a ľudí, ktorí si želajú vidieť tieto vzťahy 
ozdravené na takej úrovni, ako to bolo pred 2 – 3 desaťročiami. 
 
Pán Compeľ stručne predstavil ciele, zámer, štruktúru SIOK a zdôraznil dôležitosť jej 
sídla v Bratislave, teda medzi štyrmi stredoeurópskymi hlavnými mestami (Viedeň – 
juh, Praha – západ, Budapešť – východ, Varšava – sever) s intenzívnou 
medzinárodnou dopravnou križovatkou spájajúcou “Európsku úniu s Otvoreným 
priestorom” s východnou Európou, pobaltskými štátmi, Ukrajinou a Ruskom, čo  
dodáva SIOK regionálnu dôležitosť a vplyv. Ako bolo spomínané na zasadaniach 
SIOK, v dlhodobom meradle sa musí vytvoriť reprezentačná a veľmi exkluzívna 
kancelária, ktorá by zahŕňala širokú škálu aktivít, vrátane kultúry, vzdelávania, 
knižnice, reštaurácie a pod., toto posilní uvedomenie si sily tejto inštitúcie. Na 
dosiahnutie takéhoto cieľa SIOK plánuje v roku 2009 zorganizovať 2 – 3 obchodné 
misie do Indonézie, ktoré budú pozostávať z vybraných odborných oblastí ako 
poľnohospodárstvo, strojárstvo, nábytkárstvo, automobilový priemysel, energie, ropa 
a plyn, financie a bankovníctvo, generálny obchod, medicína, kozmetika, textil, 
ochrana a bezpečnosť pod. a očakáva významnú podporu zainteresovaných 
slovenských ako aj indonézskych spoločností.       
 
Stretnutie na Ministerstve zahraničných vecí vedené generálnou riaditeľkou 
Agentúry rozvoja a plánovania p. Artauli R.M. Panggabean Tobingovou malo veľkú 
dôležitosť a nadväzovalo na marcový seminár 2008 pani Tobingovej v Bratislave. 
Pani Tobingová vysoko ocenila myšlienku, vynaložené úsile a čas na založenie SIOK 
a vyzdvihla dôležitosť v pokračovaní osobných a kultúrnych kontaktov medzi dvoma 
entitami a dvoma národmi. Zdôraznila dôležitosť návštevy na výstave Trade Expo 
2008 z cieľom nadviazať kontakty s potenciálnymi obchodnými partnermi a 
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zozbierať informácie pre budúcich členov SIOK. Dôležité informácie sa týkali 
rozvoja jednotlivých individuálnych regiónov Indonézie okrem Jakarty. Tento projekt 
vyselektuje alebo vyšpecifikuje sektory, ktoré sa potrebujú rozvinúť v každom 
regióne a toto by mohlo vytvoriť jeden, ale veľmi realistický krok k vzájomnej 
spolupráci. Pripravený plán bude zaslaný SIOK a v závislosti od neho sa budú 
pripravovať obchodné „matching“ misie. SIOK recipročne zašle plán pre rok 2009 
pani Tobingovej. Okrem toho sa indonézska strana pokúsi zorganizovať extra 
obchodnú misiu na Slovensko, ktorá by pozostávala z generálnych riaditeľov rôznych 
spoločností. Oceňuje sa pripravenosť ministerstva naštartovať a rozvinúť vzťahy 
a obchod s rybami, predovšetkým s produktami z morských rýb. 
Nakoniec pán Compeľ odovzdal pani Tobingovej Certifikát čestného člena Slovensko 
- indonézskej obchodnej komory. Obidvaja potvrdili snahu zostať vo vzájomnom 
kontakte aj do budúcnosti. 
 
Stretnutie na pôde Indonézskej obchodnej a priemyselnej komory (KADIN) sa 
konalo za účasti pánov Budi Sarosa, Witjaksana Soegardu, Nur Yasina, Admirála 
Makkyho, Abdillaha  a Faturrachmana Djamaluddina. Pán Soegarda predstavil 
KADIN, jej štruktúru a fungovanie. Zástupcovia KADIN ocenili založenie Slovensko 
- indonézskej obchodnej komory ako potenciálneho partnera špecializovaného len na 
Indonéziu. Pán Nur Yasin informoval delegáciu SIOK o súčasnej obchodnej situácii 
a spolupráci medzi Slovenskom a Indonéziou spomenúc niektoré nekalé praktiky 
medzi spoločnosťami obidvoch krajín. V tomto zmysle ponúkol pomoc pri 
obchádzaní takýchto praktík do budúcnosti. Dôležitá bola informácia o obchodnej 
misii na Slovensko v marci 2009, ktorá by mala pozostávať z odborníkov 
z vybraných oblastí. Pán Žiak potvrdil pripravenosť SIOK sústrediť úsilie na určité 
sektory, tak aby sa dosiahol úspech čo najskôr, čo by znamenalo míľnik v účinkovaní 
SIOK. 
Nakoniec bolo konštatované, že KADIN zostáva jedným z najdôležitejších partnerov 
SIOK-u v jeho aktivitách do budúcnosti.   
 
Ministerstvo obchodu, generálna riaditeľka pre medzinárodný obchod pani 
Diah Maulida, MA: Pani Diah Maulida vyzdvihla dôležitosť založenia SIOK 
a vyjadrila pripravenosť pre spoluprácu so SIOK. Takisto označila za nevyhnutné 
rozvíjať nové netradičné trhy v snahe oživiť do blízkej budúcnosti tradičné obchodné 
prepojenia. Ako pani Diah spomenula, noví členovia Európskej únie vrátane 
Slovenska, Maďarska, Českej republiky a pod. s rastúcim ekonomickým potenciálom 
sú považovaní za dôležité destinácie v tomto projekte. Napriek tomu, že aktivity 
SIOK nie sú pod priamou zodpovednosťou pani Diah Maulidy, prisľúbila informovať 
kompetentného riaditeľa pre obchodnú spoluprácu a jej excelenciu ministerku 
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obchodu. Takisto špecifikovala oblasti s najväčším potenciálom obchodnej výmeny 
a očakávané prekážky, ktoré treba prekonať.  
Nakoniec p. Compeľ vysoko ocenil príležitosť stretnúť sa s pani Diah Maulida, jej 
pripravenosť pomôcť SIOK a slovenským firmám v prípade problémov s registráciou 
v Indonézii a výslovným prianím pokračovať v stretnutiach na Slovensku alebo 
v Indonézii. 
 
Najvyššia národná rada Zväzu indonézskych farmárov (ZIF), predseda 
Prabowo Subianto: Stretnutiu s pánom Prabowom predchádzalo rokovanie s pánom 
Auliom Bonanzom, predsedom výboru lesného hospodárstva ZIF počas ktorého 
informoval predstaviteľov SIOK o prípravách pána Prabowa na voľby prezidenta 
republiky. Následne pán Compeľ informoval pána Prabowa o založení „Komory“, jej 
zameraní, cieľoch práve prebiehajúcej cesty členov SIOK v Indonézii a plánoch 
SIOK na budúci rok. Pán Prabowo vyjadril myšlienke zintenzívnenia bilaterálnych 
ekonomických vzťahov všestrannú podporu a ochotu stretnúť sa s predstaviteľmi SR 
z oblasti poľnohospodárstva v prípade ich návštevy Indonézie. Súčasne vyzdvihol 
široké možnosti spolupráce hlavne pri rozvoji vidieka a provincií spojenej s potrebou 
komplexnej výstavby infraštruktúry, zásobovaniu čistou pitnou vodou, mechanizácie 
poľnohospodárstva atď.  
 
Ministerstvo pre námorné otázky a rybolov: Rokovanie za hosťujúcu stranu viedol 
riaditeľ odboru zahraničného obchodu pán Saut P. Hutagalung M.Sc. a zúčastnilo sa 
ho ďalších 11 príslušníkov ministerstva a podriadených zložiek. Pán Saut podrobne 
vysvetlil zloženie ministerstva, systém jeho riadenia, sieť a vysokú úroveň laboratórií 
rozmiestnených na území celej krajiny ako povinnú podmienku prispôsobenia sa 
požiadavkám kontroly kvality na americkom, japonskom a európskom trhu. Pán 
Compeľ vzhľadom na ochotu ministerstva a profesionálny prístup k potenciálnym 
obchodným partnerom, vyjadril vážny záujem o spoluprácu založenú na báze jednaní 
„tvárou v tvár“ alebo na báze organizovania obchodných stretnutí spoločností, ktoré 
už pôsobia v danom obchode. Forma bude predmetom ďalšieho hodnotenia 
pripravenosti trhu Strednej Európy, realizovateľnosti a vzájomnej konzultácie 
s kompetentnými indonézskymi odborníkmi. Okrem toho pán Compeľ informoval 
vážených partnerov o pripravenosti SIOK nájsť najvhodnejšiu a najjednoduchšiu 
cestu ako prezentovať indonézske firmy zaoberajúce sa exportom rýb na výstavách 
organizovaných na Slovensku akými sú GASTRO, DANUBIUS GASTRO, 
GASTRO COBA,  v Českej republike ako SALIMA alebo iných v celom regióne. 
 
Zároveň bolo spomenuté, že v snahe rozvinúť nové, netradičné trhy, ktoré rozšíria 
tradičné indonézske obchodné väzby s Amerikou a Japonskom o nových členov 
Európskej únie vrátane Slovenska, Maďarska, Českej republiky atď., ktoré majú 
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rastúci ekonomický potenciál a sú považované za dôležité importné oblasti, prišlo 
rozhodnutie  založenia SIOK ako jedinečné a dobre načasované. 
 
Ďakujeme pánom Sautovi P. Hutagalungovi, Nazori Djazuliovi a  Yuliantovi za 
stretnutie na Ministerstve pre námorné otázky a rybolov, ktoré prekročilo pôvodné 
očakávania delegácie SIOK a vytvorilo dobrý základ pre ďalšie stretnutia 
a spoluprácu. 
 
Na záver pán Compeľ  vysoko ocenil príležitosť stretnúť sa s pánom Sautom P. 
Hutagalungom a jeho ochotu podporiť SIOK a potenciálne slovenské spoločnosti, 
v prípade ich záujmu dovážať indonézske produkty z rýb, a usporiadať ďalšie 
stretnutia na Slovensku alebo v Indonézii. 
 
Okrem uvedených stretnutí predstavitelia SIOK rokovali s radou firiem z oblasti 
energetiky, ťažby ropy a plynu, výroby nábytku a bytových doplnkov, farmaceutickej 
výroby a výroby kozmetických prípravkov, rôznych druhov potravín, vrátane výroby 
derivátov z palmového oleja, textilnej výroby a módnych doplnkov 
a zástupcami bankového sektora. Bolo pozitívne zhodnotené, že Indonézia má 
obrovský potenciál, ktorý môže ponúknuť členom SIOK zo všetkých spomenutých 
priemyselných oblastí. Jedinečná pozícia vo svete patrí Indonézii v produkcii ručne 
vyrábaných výrobkov s pridanou hodnotou, ktoré sú v regióne Centrálnej Európy ešte 
stále dostupné v obmedzenom množstve a sortimente. Významné príležitosti pre 
vzájomnú spoluprácu pre slovenské spoločnosti a zahraničné spoločnosti založené na 
Slovensku sa ponúkajú taktiež  v rýchlo sa rozvíjajúcom priemysle Indonézie so 
sofistikovanými technológiami a výrobkami. Neobmedzené príležitosti ponúka 
spoluúčasť na projektoch orientovaných na rozvoj jednotlivých provincií Indonézie. 
Zvláštna pozornosť by sa mohla venovať potenciálnej pracovnej sile z Indonézie, 
ktorá spočíva vo všetkých skupinách pracovníkov, od robotníkov až po vysoko 
vzdelaných profesionálov. 
 
Všetky získané informácie, katalógy, brožúry a ponuky budú vyhodnotené a budú 
tvoriť databázu, ktorá bude k dispozícii členom SIOK.  
 
Vysoko hodnotíme, že každé stretnutie, diskusia a rokovanie boli vedené 
v priateľskej a produktívnej atmosfére, ktorá vytvára dobrú príležitosť podporiť 
SIOK v jej úsilí prelomiť existujúce bariéry v myslení potenciálnych členov. 
 
Medzi obzvlášť inšpiratívne stretnutie patrilo aj stretnutie s pánom Lutfim Raufom, 
bývalým veľvyslancom Indonézie na Slovensku, ktorého si ešte stále slovenskí 
politici, aristokrati, významná obchodná komunita, spoločenská komunita a študenti 
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pripomínajú ako jedného z najvýznamnejších diplomatov, ktorý kedy pôsobil na 
Slovensku. V súčasnej dobe zastáva dôležitú funkciu v štátnej správe Indonézie. 
Rovnako jemu bol odovzdaný certifikát čestného člena SIOK za jeho pomoc a 
spoluprácu počas jeho pôsobenia na Slovensku. 
 


