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Tlačová správa 

„Peter Lazar zvolený za prezidenta Slovensko-

nemeckej obchodnej a priemyselnej komory“  

 

(Bratislava, 14.6.2019) Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) zvolila včera  

na svojom riadnom valnom zhromaždení za svojho prezidenta Petra Lazara.  

 

Doterajší viceprezident Peter Lazar tak prevezme funkciu po Jürgenovi Kniem, ktorý kvôli práci odchádza 

do Nemecka. Jürgen Knie stál na čele SNOPK ako prezident dva roky. Peter Lazar je skúsený manažér, 

ktorý od roku 2008 pôsobí ako konateľ spol. Scheidt & Bachmann Slovensko. V predstavenstve SNOPK 

sa angažuje už od roku 2012.   

 

Za nových členov predstavenstva zvolilo členské zhromaždenie konateľku spol. Boehringer Ingelheim 

Evelyn Fahrenkrug a konateľa T-Systems Slovakia Daniela Giebela. V činnosti pre predstavenstvo 

SNOPK zhromaždenie na celé funkčné obdobie potvrdilo taktiež Karen Kutzner, členku predstavenstva 

spol. Volkswagen Slovakia pre oblasť financií. Stephan Eger, člen predstavenstva SNOPK od roku 2017, 

odstúpil z predstavenstva taktiež z dôvodu zmeny v povolaní. 

 

Peter Lazar pri príležitosti svojho zvolenia za prezidenta Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej 

komory vyhlásil: „Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy sú na vynikajúcej úrovni. Bilaterálny obchod 

dosiahol v roku 2018 svojím objemom vo výške cca. 31 mld. eur znovu rekordnú úroveň. Nemecké firmy 

na Slovensku minulý rok preinvestovali takmer ďalších 300 mil. eur a počet zamestnancov rozšírili  

na 140 000 osôb.“ Lazar považuje za mimoriadnu česť, že do funkcie nastupuje v deň 14. výročia založenia 

SNOPK. „V roku 2005 SNOPK začínala s približne 90 členmi, dnes je vďaka 440 členským firmám najväčšou 

bilaterálnou obchodnou komorou na Slovensku.“  

 

SNOPK bola založená v roku 2005 v Bratislave a predstavuje fórum pre slovenské a nemecké firmy. 

Komora zastupuje záujmy svojich 440 členov, ktorí na Slovensku zamestnávajú 122 000 pracovníkov  

a dosahujú obrat vo výške 27 miliárd eur. SNOPK patrí k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných 

obchodných komôr. 
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