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Milí členovia a priatelia, 
 
predvianočný čas je vždy dobrou príležitosťou 
obzrieť sa a zrekapitulovať uplynulý rok. Pre 
SNOPK sa chýli ku koncu rok nabitý 
podujatiami a projektmi. Rekordný počet 
záverečných skúšok v odbornom vzdelávaní 
(144), viac ako 2 800 účastníkov na 
networkingových a odborných podujatiach, 
prvý Inovačný deň s vyše 130 B2B rozhovormi 
– myslím si, že SNOPK išla v roku 2017 opäť 
s dobou a svojim členom ponúkla 
nepopierateľne pridanú hodnotu.  
 
V tomto newslettri sa vyhliadky na 
prichádzajúci rok sústreďujú okolo témy 
veľtrhov. SNOPK je hrdá na to, že sa podieľa 
na nových slovenských národných pavilónoch 
na IGW - Medzinárodnom Zelenom týždni 
v Berlíne a veľtrhu Biofach v Norimbergu. Tž 
bol najvyšší čas, aby Slovensko mohlo na 
medzinárodnej úrovni prezentovať kvality 
svojho potravinárstva a poľnohospodárstva.  
 
Sieto výsledky a úspechy na veľtrhoch sú  
dôležité, SNOPK je však aj nenahraditeľným 
miestom stretávania ľudí a kultúr. Miestom 
diskusie a podnetov. A v neposlednom rade 
miestom, ktoré dáva impulzy pre budúcnosť 
Slovenska. Zapracujme spolu na tom, aby sa 
tieto kvality komory znovu uplatnili aj v novom 
roku.  
 
Želám Uám radostné prežitie vianočných dní 
a veľa zdravia a úspechov v novom roku!        
 
Uáš Jürgen Knie 
prezident SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

SNOPK podporila Vianočným  
pozdravom dobrý úmysel  

SNOPK chce zlepšovať komunikáciu a ponuku pre 
svojich členov. Z tohto dôvodu sme vytvorili  
prieskum, ktorý by nám mal poskytnúť nielen 
informácie o spokojnosti našich členov, ale 
predovšetkým by mal priniesť návrhy a podnety na 
zlepšenie našej činnosti.  
 
Dotazník môžete vyplniť on-line za cca. 10 minút. 
SNOPK vopred ďakuje všetkým členom za podporu.   
 

K dotazníku: www.dsihk.sk/sk/prieskum-spokojnosti 

PRACOVNÁ SKUPINA  
PRACOVNÉ PRÁVO  
 
Naša pracovná skupina 
Pracovné právo sa 
stretla 30. novembra 
2017 v spoločnosti 
Vacuumschmelze, 
pod vedením 
pána Pavla Raka. 
Sémou stretnutia bola 
novela Zákonníka 
práce a zamestnávanie 
cudzincov z tretích 
krajín.  

 NEWSLETTER 12/2017 

MY O NÁS 
Prieskum spokojnosti SNOPK  
- Váš názor sa počíta!  

 
  

 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

Kúpou obrázka na náš Uianočný pozdrav sme podporili  
hendikepovanú mládež v komunitnom centre Stefani  
v Žarnovici. Ich žiadosť o podporu sme našli na darcovskom 
portáli www.zalezinam.sk. Ak sme Uás inšpirovali a rozhodnete 
sa k podobnému činu, budeme vďační za všetkých, ktorým 

takto pomôžete. Ďalšie informácie o komunitnom centre Stefani: www.destigma.sk  
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http://www.dsihk.sk/sk/prieskum-spokojnosti
http://www.zalezinam.sk
http://www.destigma.sk
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MY O NÁS 
Vianočný Jour Fixe v grandióznej 
atmosfére  

Grandiózny výhľad na Dunaj a bratislavské Staré Mesto, pôsobivá hudba a skvelé 
rozhovory medzi členmi SNOPK – Uianočný Jour Fixe, 5. decembra 2017, ponúkol 
všetkým účastníkom výbornú atmosféru. Približne 200 účastníkov zažilo na eventovej 
lodi RIUERS Club príjemný networking a slávnostné ukončenie roka s SNOPK.  
  

Uianočný Jour Fixe plnil tentokrát aj dobrý úmysel  
a konateľ SNOPK Guido Glania (na fotografii vpravo) 
odovzdal v mene jej členov zástupcom dobročinnej 
organizácie PLAMIENOK (na fotografii v strede), ktorá 
podporuje nevyliečiteľne choré deti a smútiace rodiny, šek 
v hodnote 1 000 eur. 

  
Mimoriadnymi hosťami na tomto Jour Fixe boli zástupcovia podnikateľskej delegácie  
z Bádenska-Vürttemberska, ktorí mali možnosť predtým viesť kooperačné rozhovory 
s viacerými slovenskými firmami. 
 
Fotogaléria: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/vianocny-jour-fixe 
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BAVORSKÝ SNEM 
HOSŤOM SNOPK  
 
23. novembra 2017 
navštívila delegácia 
poslancov bavorského 
krajinského snemu 
SNOPK. Hlavnými 
témami diskusie boli 
hospodárske rámcové 
podmienky na Slo-
vensku a slovensko-
bavorské hospodárske 
vzťahy.  

Poslanci mali veľký 
záujem dozvedieť sa 
viac o hlavných 
faktoroch silnej 
dynamiky automo-
bilového sektora. 
Diskutovalo sa aj 
o problémových 
oblastiach, ako napr. 
výzvy verejnej správy 
a právneho systému.   
 

Delegácia poslancov 
bavorského krajinského 
snemu so zástupcami 
SNOPK a nemeckého 
veľvyslanectva  

http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/vianocny-jour-fixe
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MY O NÁS 
Energetická obnova budov:  
nemecké firmy s know-how  

Uyše 60 účastníkov navštívilo 21. novembra 2017 slo- 
vensko-nemeckú konferenciu v Bratislave, aby sa 
informovalo o energetickej obnove budov. Experti  
z odboru, z oboch krajín, predstavili aktuálne trendy  

a príklady z praxe, zatiaľ čo sa firmy z Nemecka venovali inovatívnym technologickým 
riešeniam. Projektu Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky, 
organizovaného v rámci exportnej iniciatívy Energie, ktorý pre Slovensko realizovala 
SNOPK, sa zúčastnili spoločnosti aluplast, Europsunenergy, IPS-solar, lehmorange, 
puren a SHES. Za účelom rozhovorov o možnej spolupráci sa firmy následne po 
konferencii stretli so slovenskými podnikmi. 

 
Podujatie sa u nemeckých účastníkov stretlo  
s pozitívnym ohlasom. „Mohli sme nadviazať 
zaujímavé a perspektívne kontakty“, hovorí 
Bernhard Böttcher, technický vedúci 
spoločnosti SHES, ktorá dodáva solárnu 
techniku. „Okrem toho teraz určite lepšie 
rozumieme trhu na Slovensku“, pokračuje 
Böttcher. „Seraz už vieme, aký druh úžitku sa 
tu od nás ako nemeckej technologickej 
spoločnosti očakáva.“ 
 
Aj Shorsten Speckmann, vedúci exportného 
oddelenia pre strednú a východnú Európu  
u dodávateľa tepelnej izolácie – spoločnosti 
puren, konferenciu zhodnotil pozitívne: 
„Podarilo sa nám získať prístup k novým 
firmám, ktoré sú z nášho pohľadu dôležité. 
Ueríme, že vďaka týmto stretnutiam 
dokážeme vytvoriť aktívny úspech“, verí 
Speckmann. „Su na Slovensku došlo práve  
v stavebníctve k vývoju, vďaka ktorému sa 
naše materiály stali zaujímavejšími pre 
množstvo podnikov.“   
 

Fotogaléria: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/energeticka-obnova-budov 
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DSIHK  MEETS  
RASTISLAV CHOVANEC 
 
Nový formát podujatí 
SNOPK, pri ktorom  
dáva niektorý  
z poslancov, v rámci 
raňajok, vysvetlenia  
a odpovede členom, 
mal 28. novembra 2017 
vydarený úvod. 
Rastislav Chovanec, 
štátny tajomník 
Ministerstva 
hospodárstva SR sa 
v rozhovore s členmi 
venoval konkrétnym 
otázkam problémov 
na pracovnom trhu, 
v energetike, ako aj 
problémom pri 
byrokratických 
procesoch a verejnom 
obstarávaní. 

DSIHK meets ... 
pokračuje ďalším 
kolom 15. februára 
2018. Hosťom SNOPK 
bude Jana Kiššová, 
predsedníčka Uýboru 
NR SR pre 
hospodárske 
záležitosti.   
 
Online prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/dsihk-meets-ms-
jana-kissova 
 
 

Bernhard Böttcher (SHES, vľavo)  
predstavuje riešenia zo solárnej techniky  

Shorsten Speckmann (puren, vľavo)  
počas živého rozhovoru 

Členovia SNOPK a štátny 
tajomník Rastislav Chovanec 
počas dialógu  

http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/energeticka-obnova-budov
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/dsihk-meets-ms-jana-kissova
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/dsihk-meets-ms-jana-kissova
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/dsihk-meets-ms-jana-kissova
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/dsihk-meets-ms-jana-kissova
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10 rokov členstva v SNOPK  
– dôvod na oslavu  

Každý štvrtý člen je SNOPK verný medzičasom už aspoň desať rokov. Na jeseň si 
SNOPK pri rôznych príležitostiach uctila ďalšie firmy za ich desaťročné členstvo:  

 
BINDER Slovakia s.r.o. 
EUROPIN, s.r.o. 
GEFCO SLOVAKIA s.r.o 
Gräper Europe s.r.o. 
Kabelschlepp-Systemtechnik, spol. s r.o. 
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 
Meile Elektrotechnik, k.s. 
myWood Polomka Timber s.r.o. 
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V ŽILINE SA STRETOL 
AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL  
 
V dňoch 14. a 15. 
novembra 2017 sa 
Žilina stala miestom 
stretnutia stredo-
európskeho 
automobilového 
sektora. Podujatie  
„CEE Automotive 
Supply Chain 2017“, 
ktoré organizoval Zväz 
automobilového 
priemyslu SR, spolu so 
SNOPK a ďalšími 
partnermi, navštívilo 
hneď 6 autovýrobcov. 
Podujatia sa zúčastnilo  
400 zástupcov firiem 
z 12-tich krajín. 
 
Počas prvého dňa -  
na konferencii mali 
účastníci možnosť 
informovať sa o aktu-
álnych trendoch 
v automobilovom 
odvetví, ktoré sa niesli 
v znamení Priemyslu  
4.0. Druhý deň 
podujatia poskytol 
dostatok príležitostí na 
nadväzovanie nových 
kontaktov. Celkovo sa 
uskutočnilo 669 
rozhovorov o možnej 
spolupráci.   

Katharina Getlik, 
odborníčka SNOPK pre 
trhové poradenstvo 
(vpravo), počas 
kooperačného rozhovoru  
v Žiline  

Pavol Gerát (Gräper Europe),  
Stanislava Kypus (SNOPK)  

Helmut Rettenmeier 
(myWood), Stanislava 
Kypus  

Michael Meile 
(Meile Elektro-
technik) 

Zľava: Jürgen Knie (SNOPK), Simon Hauf 
(BINDER Slovakia), Guido Glania (SNOPK)  

Zľava: Stanislava Kypus a Guido Glania 
(SNOPK), Lothar Lindenau (EUROPIN)  

Dušan Strašík (v strede) a jeho tím zo spol. 
Kabelschlepp-Systemtechnik  

Zľava: Guido Glania (SNOPK), Peter  
Gabalee (MAN Truck & Bus Slovakia)  
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NOVÍ ČLENOVIA 

Einsteinova 19, SK-851 01 Bratislava, Kontakt: office@LLconsulting.sk 
Tel.: +421 904 215 739, E-mail: office@LLconsulting.sk 
Internet: www.LLconsulting.sk 
 
Poradenská spoločnosť LL Consulting pôsobí v oblasti podnikových informačných 
systémov, projektového manažmentu a ponúka riešenia na platforme SAP.     

Hlavná 31, SK-917 01 Trnava, Kontakt: Lucia Drdúlová 
Tel.: +421 901 778 838, E-mail: office@ppak.sk 
Internet: www.prosman-pavlovic.sk 
 
Advokátska kancelária Prosman a Pavlovič ponúka právne služby nielen v rámci  
všeobecných odvetví práva, ale aj v špecializovaných právnych oblastiach, ako  
napríklad colné, daňové, resp. špedičné právo.   

Bratislavská 28/A, SK-841 06 Záhorská Bystrica, Kontakt: Martin Černý 
Tel.: +421 2 6428 2863, E-mail: info@qsr24h-group.com  
Internet: www.qsr24h-group.com 
 
QSR24h pôsobí ako spoločnosť v oblasti poskytovania služieb pre dodávateľov  
v automobilovom priemysle a pomáha odstraňovať nedostatky kvality.  

Ševčenkova 34, SK-851 01 Bratislava, Kontakt: Nikola Palušová 
Tel.: +421 2 43 411 940, E-mail: info@unicorn.com, Internet: www.unicorn.com 
 
Firma TNICORN SYSSEMS SK s.r.o. ponúka informačné systémy a riešenia v oblasti  
informačných a komunikačných technológií.  
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ČLENSKÉ SPRÁVY  
 
Prvá stavebná 
sporiteľňa (PSS) 
oslávila koncom 
novembra 25 rokov 
svojej existencie. Od 
roku 1992 uzatvorila so 
svojimi klientmi 4,5 mil. 
zmlúv o stavebnom 
sporení a úverových 
zmlúv, vďaka čomu 
získala dominantné 
postavenie na 
slovenskom trhu. 
K veľkému firemnému 
výročiu SNOPK 
srdečne gratuluje!  

 
Mesačník She Slovak 
Spectator zvolil 10 
najväčších právnických 
kancelárií roku 2017. 
Členským firmám 
SNOPK, Ružička 
Csekes a Allen & 
Overy Bratislava,  
sa podarilo v rebríčku 
obsadiť druhé, resp. 
tretie miesto. V TOP 
desiatke sa umiestnil aj 
ďalší člen SNOPK, a to 
Taylor Wessing e/n/
w/c advokáti. Ak sa 
meria len podľa obratu, 
štvrté miesto obsadila 
kancelária Kinstellar, 
a to za Allen & Overy 
(1.) a Ružička Csekes 
(3.).   
 
 

LL CONSULTING s.r.o.  

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o. 

QSR24h Slovakia s.r.o. 

UNICORN SYSTEMS SK, s. r. o.  

Imrich Béreš, predseda 
predstavenstva PSS, počas 
slávnostného príhovoru 

© Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 

Vynikajúca nemčina pomocou 
osvedčeného kurzu PWD 

Skúška z hospodárskej nemčiny - Prüfung Virtschafts-
deutsch International (PVD) je medzinárodne uznávaná 
skúška Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
(DIHK). Uykonáva sa po celom svete v súlade s jednot-
nými štandardmi. Skúškou PVD testujú kandidáti svoju 
schopnosť správne, slovom aj písmom, používať 
nemecký jazyk v oblasti pracovnej činnosti. SNOPK 

začína dňa 16. marca 2018 prípravný kurz v Bratislave pre PVD, ktorá sa uskutoční  
v júni 2018. Účasť na prípravnom kurze nie je pre účasť na skúške podmienkou.  

PWD ma 
dostane ďalej. 

© denisismagilov / Fotolia 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Ruskí odborníci majú záujem  
o duálne vzdelávanie 

Slovenský systém duálneho vzdelávania 
nepochybne stojí pred množstvom výziev. 
Napriek tomu je predmetom záujmu krajín 
východnej Európy, ktoré trápi nedostatok 
kvalifikovaných pracovných síl a zvažujú  
jeho zavedenie. Práve z toho dôvodu 
navštívila Slovensko v dňoch 11.-12. decembra 
2017 delegácia zástupcov inštitúcií z oblasti 
odborného vzdelávania z Ruskej federácie. 
 
 

Cieľom návštevy bolo získať informácie o doterajšom fungovaní systému duálneho 
vzdelávania na Slovensku. SNOPK pre delegáciu zorganizovala stretnutie  
s Ministerstvom školstva SR a Radou zamestnávateľov pre systém duálneho 
vzdelávania, ako aj návštevu pilotného projektu v Novom Meste nad Uáhom  
a Srenčianskeho samosprávneho kraja. Sým získali naozaj komplexný obraz o stave  
a výzvach, ktoré slovenský systém má. Cesta delegácie bola podporená nemeckým 
Spolkovým inštitútom pre odborné vzdelávanie BIBB. 
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VÝZVY PRE SYSTÉM 
VZDELÁVANIA   
 
Chcieť zvýšiť podiel 
náročných činností  
s vysokou tvorbou 
hodnôt v slovenskom 
hospodárstve je 
správne. Dôležitým 
predpokladom k tomu, 
aby sa to dosiahlo,  
z pohľadu SNOPK, je 
však rozsiahla 
modernizácia  
a zvýšenie úrovne  
školstva. Nevyhnutne 
potrebné je zlepšenie 
vybavenia modernými 
učebnými materiálmi, 
atraktívnejšie rámcové 
podmienky pre 
učiteľov, vrátane 
primeraného 
doškoľovania učiteľov 
a silnejšie prepojenie  
s obsahmi, relevant-
nými pre prax  
a pracovný trh.  
 
SNOPK zdôrazňuje,  
že ide aj o to, aby sa 
zlepšili rámcové 
podmienky pre duálne 
odborné vzdelávanie  
a univerzitné štúdium 
bolo organizované  
s väčšou orientáciou 
na prax a pracovný trh.   
 
   
 

Pozornosť spoločností aj univerzít 
zaostrená na duálne VŠ štúdium 

Aktivity v rámci duálneho vysokoškolského 
štúdia na Slovensku sa začínajú 
zintenzívňovať. Aj naša členská firma 
Volkswagen Slovakia (VWSK) usporiadala 
13. decembra 2017 konferenciu na tému 
„Duálne štúdium – best practice“, na ktorej 
zazneli príspevky k aktuálnemu stavu vo 
vysokoškolskom štúdiu s užším prepojením 
na prax. UVSK bližšie predstavil pilotný 
projekt profesijne orientovaného štipendij-

ného 4-ročného programu na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity  
(SjF SST), ktorého je partnerom. Jaroslav Holeček, podpredseda akreditačnej 
komisie, informoval o aktuálnom stave v legislatívnom procese akreditácie kritérií na 
profesijného bakalára. Po schválení budú môcť vysoké školy požiadať o akreditáciu 
takýchto nových profesne orientovaných bakalárskych študijných programov. Na 
záver konferencie bola taktiež predstavená časť informačno-edukačného videa, ktoré 
je jedným z výstupov projektu EDT-LAB na podporu tvorby nových profesne 
orientovaných študijných programov. Našimi partnermi v projekte EDT-LAB sú ZAP 
SR, TUKE a spolupracujúcimi stakeholdermi UVSK, SjF SST, T-Systems Košice, ako 
aj odbor vysokoškolského vzdelávania MŠUUaŠ SR. 

Ruská delegácia sa informuje o duálnom 
vzdelávaní na Slovensku 

Konferencia o duálnom UŠ štúdiu 





 
  

 
NEWSLETTER 12/2017  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

TÉMA MESIACA 
Slovenský potravinársky priemy-
sel zo svojej najlepšej stránky  

Aj keď Slovensko, ako krajina so silným exportom, tradične produkuje všeobecný 
prebytok zahraničného obchodu, bilancia v odvetví pôdohospodárstva  
a potravinárstva vychádza už roky negatívne. U roku 2016 narástol deficit 
zahraničného obchodu v tomto odvetví na takmer 1,3 mld. eur. S cieľom podporiť 
vyhliadky na exportných trhoch, budú mať slovenskí výrobcovia možnosť ukázať sa  
z tej najlepšej stránky už začiatkom roka 2018, na dvoch popredných medzinárodných 
veľtrhoch v Nemecku. Po dlhých rokoch sa Slovensko pod gesciou Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstaví vlastným národným stánkom na 
IGV (Grüne Voche - Medzinárodný zelený týždeň) v Berlíne a na BIOFACH-u  
v Norimbergu.  

 
„Úlohou agrorezortu je podporovať aj internacionalizáciu 
slovenského pôdohospodárstva a potravinárskeho 
priemyslu“, vysvetľuje angažovanosť štátu Branislav 
Borsuk, riaditeľ odboru potravinárstva a obchodnej 
politiky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR. Je presvedčený o tom, že Slovensko má v oblasti 
potravinárstva čo ponúknuť: „Aj keď nemôžeme 
konkurovať množstvom, naši výrobcovia rozhodne vedia 
konkurovať kvalitou i jedinečnosťou svojich produktov.“ 
Národnými stánkami v Berlíne a Norimbergu chce 
ministerstvo podporiť slovenských výrobcov presadiť sa 
na nemeckom trhu, pre ktorý je charakteristický záujem 
zákazníkov o vysoko kvalitné potraviny“, hovorí  
B. Borsuk. Na veľtrhoch, ako IGV, ktoré sa zameriavajú 
na širokú verejnosť a sú spojené s ochutnávkou  

a priamym predajom potravín, rovnako aj na odborných veľtrhoch, akým je 
celosvetovo významný veľtrh biovýrobkov BIOFACH, je dôležité návštevníkom 
sprostredkovať aj atmosféru krajiny. „Aby tu mohli spoznať nielen naše špeciality,“ 
pokračuje Borsuk, „ale i krajinu, kultúru a tradície, a tým iniciovať aj poznávací 
cestovný ruch.“  
 
Jozef Ševc, konateľ firmy na výrobu jogurtov značky Malý gazda, vidí pridanú hodnotu 
pre svoju spoločnosť predovšetkým v tom, že aj malé firmy sa môžu prezentovať na 
takom významnom veľtrhu, akým je Internationale Grüne Voche. „Zároveň sa 
môžeme poučiť, ako vystavujú iní“, dopĺňa Ševc. Úlohu pre neho zohráva aj národný 
aspekt. „Spoločný slovenský stánok nám dáva pocit nielen zodpovednosti, ale aj 
hrdosti a spolupatričnosti“, myslí si konateľ Malého gazdu.      
 
Ladislav Matyó, obchodný riaditeľ spoločnosti ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSSUO - BÚŠLAK, 
ktorá vyrába bio slnečnicový olej, dokáže oceniť možnosť prezentovať svoje produkty 
na BIOFACH-u priamo širokej cieľovej skupine potenciálnych klientov z oblasti retailu 
aj potravinárskeho priemyslu. „Národný stánok dodáva účasti na veľtrhu špeciálny 
nádych a vážnosť“, uvádza Matyó. Zároveň si je istý, že vystavovatelia profitujú vďaka 
spoločnej účasti aj z množstva ďalších synergických efektov.   
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VYSTAVOVATELIA 
V SLOVENSKÝCH 
NÁRODNÝCH 
STÁNKOCH   
 
Poľnohospodársky  
a potravinársky veľtrh  
Medzinárodný zelený 
týždeň - Grüne Woche 
sa koná od 19. do 28. 
januára 2018 v Berlíne. 
Národný stánok 
Ministerstva pôdohos-
podárstva a RU SR  
bude v hale č. 18/108,  
s nasledujúcimi sloven-
skými vystavovateľmi:     
 Urpiner  

- Banskobystrický 
pivovar a.s. 

 HO&PE Family, s.r.o.   
 Malý Gazda s.r.o. 
 PUTIFAR, s.r.o. 
 Tekmar Slovensko 

s.r.o. 
 Vanapo s.r.o.  
 
Ueľtrh pre bio potraviny  
BIOFACH sa koná 
spolu s veľtrhom  
VIVANESS od 14. do  
17. februára 2018  
v Norimbergu.  
U národnom stánku  
Ministerstva pôdo-
hospodárstva a RU SR, 
v hale 4A/105, budú 
zastúpení nasledujúci 
vystavovatelia:   
 HAPPYLIFE s.r.o. 
 McLLOYD'S s.r.o. 
 NOVOFRUCT SK, 

s.r.o. 
 Poľnohospodárske 

družstvo Svrdošovce  
 ŠKOLSKÉ 

HOSPODÁRSSUO - 
BÚŠLAK, spol. s r.o. 

 UÍNO NASTRAL 
Domin & Kušický  
s.r.o.  

Slovenský stánok na 
BIOFACH v Norimbergu 
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Súbor nástrojov pre úspešnú  
prezentáciu na veľtrhu 

Ueľtrhy plnia spomedzi všetkých marketingových 
nástrojov s odstupom najširšie spektrum funkcií: 
slúžia nadväzovaniu obchodov, rovnako ako 
rozvoju imidžu, vyhľadávaniu partnerov či 
prieskumu trhu.  
 
Ueľtrhy preto aj v čase internetu nestratili na 
význame. Mnoho vystavovateľov si dnes kladie 

dokonca viac cieľov, týkajúcich sa veľtrhov, ako ešte pred pár rokmi. Maximálny 
úspech na veľtrhu sa však docieli len pri optimálnej príprave a pri voľbe tých 
„správnych“ veľtrhov, teda tých, ktoré najlepšie zodpovedajú vlastným cieľom.   
 
Pre Uašu cestu všetkými fázami prípravy a sumarizácie veľtrhov poskytuje toolbox 
AUMA - Zväz pre nemecké veľtržné hospodárstvo, podrobné tipy: 

10 krokov k úspechu na veľtrhu 
Kontrolné zoznamy 
Nemecké veľtržné hospodárstvo 
 

K webplatforme AUMA Toolbox: www.toolbox.auma.de 

11 

HIHGLIGHTY  
VEĽTRHOV 2018 
 
Nemecko ponúka aj  
v roku 2018 široké 
spektrum medzi-
národných výstav  
a veľtrhov. Budúci rok  
to bude 447 veľtrhov 
medzinárodného alebo 
národného významu. 
SNOPK, ako oficiálne 
zastúpenie veľtrhov 
Berlín a Norimberg na 
Slovensku, predstavuje 
najvýznamnejšie 
podujatia roka. 
 
 Medzinárodný zelený 

týždeň - veľtrh 
poľnohospodárstva  
a potravinárstva 
Berlín, 19.-28.1. 

 BIOFACH & 
VIVANESS - veľtrh 
bioproduktov a prí-
rodnej kozmetiky 
Norimberg, 14.-17.2. 

 IWA OUTDOOR 
CLASISCS - veľtrh 
športových zbraní, 
aktivít v prírode, 
ochrana osôb 
Norimberg, 9.-12.3. 

 ILA Berlin - veľtrh 
letectva, obrany  
a kozmonautiky 
Berlín, 25.-29.4. 

 InnoTrans - veľtrh pre 
železničnú a koľajovú 
dopravnú techniku 
Berlín, 18.-21.9.     

 BRAU BEVIALE 
- veľtrh nápojového 
priemyslu 
Norimberg, 13.-15.11.  

 
Prehľad všetkých 
veľtrhov nájdete na:  
www.dsihk.sk/sk/
veltrhy/veltrhy-v-
nemecku 

Ivan Kubáň: „Stánok na veľtrhu  
je to, čo vidí zákazník ako prvé.“ 

Aký význam má Nemecko ako veľtržná lokalita?  
Zo skúsenosti vieme, že sa nemeckých veľtrhov zúčastňuje celý 
svet. Nie sú to štandardné výstavy, aké poznáme na Slovensku. 
Ide práve o kontraktačné výstavy, kde väčšina účastníkov hľadá 
konkrétny obchodný tovar. So vytvára veľký potenciál pre 
slovenských obchodných partnerov, kde vieme poskytnúť naše 
profesionálne výstavné služby a expozície. 
 
Čo charakterizuje dobrý veľtržný stánok? 
V dnešnej dobe nestačí mať dobrý produkt, ale je potrebné ho 
vedieť kvalitne predať. Stánok na veľtrhu je to, čo vidí náš potenciálny zákazník ako 
prvé. U prípade, že má firma reprezentatívny stánok, kde vystavuje svoje produkty, 
dokáže osloviť zákazníka a motivovať ho k pozitívnej reakcii.  
 
Ako hodnotíte skúsenosti slovenských vystavovateľov na zahraničných veľtrhoch?  
Slovenské spoločnosti nemajú žiaľ dostatok skúseností v oblasti medzinárodného 
výstavníctva, kde sa pod jednou strechou stretne celý svet. Trčite je tu potenciál na 
zlepšenie, kde vie byť nápomocná aj naša spoločnosť. 
 
Ivan Kubáň je konateľom spoločnosti EXPORT TEAM v Liptovskom Mikuláši.   

Ivan Kubáň  

© NürnbergMesse  

TÉMA MESIACA 

http://www.toolbox.auma.de
http://www.dsihk.sk/sk/veltrhy/veltrhy-v-nemecku
http://www.dsihk.sk/sk/veltrhy/veltrhy-v-nemecku
http://www.dsihk.sk/sk/veltrhy/veltrhy-v-nemecku
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TÉMA MESIACA 
Nemecké veľtrhy s najvyšším 
počtom slovenských firiem 

V roku 2016 sa v Nemecku konalo 81 veľtrhov (2015: 74) so slovenskou účasťou. Svoje 
produkty a služby prezentovalo na nemeckých veľtrhoch celkom 263 vystavovateľov 
zo Slovenska (2015: 222). Najobľúbenejšími veľtržnými miestami slovenských firiem 
boli Berlín, Kolín, Mníchov, Frankfurt nad Mohanom a Norimberg. Nasledujúca tabuľka 
uvádza dvanásť veľtrhov s najväčším zastúpením slovenských vystavovateľov. 
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NEMECKÉ VÝSTAVISKÁ 
INVESTUJÚ DO KVALITY   
 
Do roku 2022 chcú 
nemecké výstaviská 
investovať vyše 1,2 mld. 
eur do svojich 
veľtržných hál, 
predovšetkým do  
ich modernizácie  
a v menšom rozsahu  
aj do ich rozširovania. 
Ďalšie investície sú 
plánované do zlepšenia 
infraštruktúry a gastro-
nómie. Uyplynulo to  
z prieskumu AUMA -
Zväzu pre nemecké 
veľtržné hospodárstvo, 
realizovaného medzi  
25 výstaviskami.    
  
NürnbergMesse  
a Messe Berlin tiež  
stavili na rozširovanie 
výstavísk. U decembri 
oslávilo norimberské 
výstavisko dokončenie 
hrubej stavby novej 
haly 3C, ktorá svojím 
objemom vo výške cca. 
70 mil. eur predstavuje 
doposiaľ najväčšiu 
jednotlivú investíciu. 
Brutto výstavná plocha 
výstaviska tak dosiahne 
celkovo 170 000 m².    
Messe Berlin investuje 
cca. 55 mil. eur do 
stavby novej, flexibil-
nej, multifunkčnej haly 
č. 27, s plochou 10 000 
m², ktorá má byť do-
končená pred začiat-
kom InnoTrans 2018. 
Celková brutto halová 
plocha berlínskeho 
výstaviska tak dosiahne  
170 000 m².  
 
Tlačové správy zväzu 
AUMA, Messe Berlin,  
NürnbergMesse  

Veľtrh  Odvetvie  Veľtržné miesto,  
rok 

Počet  
slovenských  

vystavovateľov  
InnoTrans Železničná technika  Berlín, 2016 25 

ITB Turizmus  Berlín, 2016 17 

Anuga Potravinárstvo Kolín, 2015 13 

transport logistic Logistika Mníchov, 2015 12 

Frankfurter Buchmesse Slačové médiá  Frankfurt n.M., 2016 10 

BIOFACH & VIVANESS Bioprodukty  
a prírodná kozmetika 

Norimberg, 2016 9 

IDS Zubné lekárstvo  Kolín, 2015 9 

Light+Building Osvetľovacia technika   Frankfurt n.M., 2016 9 

electronica  Elektronika Mníchov, 2016 7 

Hannover Messe Priemyselná technika  Hannover, 2016 7 

IWA & Outdoor Classics Poľovníctvo a šport  Norimberg, 2016 7 

Medica Medicínska technika Düsseldorf, 2016 7 
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Katarína Kobzová: „FachPack 
považujeme za silnú výstavu.“ 

Spoločnosť SAVITS s.r.o. sa zaoberá hlavne výrobou plastových obalov, ktorá je 
špeciálnym segmentom v obalovej technológii. Spoločnosť z Hurbanova je aj 
skúseným vystavovateľom na FachPack, medzinárodnom veľtrhu obalových 
technológií v Norimbergu. SNOPK sa rozprávala s manažérkou kvality, Katarínou 
Kobzovou, o význame výstav pre ich spoločnosť.  
 
Pani Kobzová, do akej miery je prezentácia Vašej spoločnosti na výstavách 
súčasťou marketingového mixu? 
Ak by som chcela stručne zodpovedať otázku, povedala by 
som, že sa na výstave snažíme využiť všetky možné 
marketingové koncepcie. Podľa nás, je najsilnejším 
marketingovým a komunikačným nástrojom osobný predaj, 
ktorý dokážeme perfektne využiť na profesionálnych 
výstavách. Môžeme teda osobne aj fyzicky prezentovať 
niekoľko z našich výrobkov, ktorých existuje viac ako 800 
druhov. Na výstavách vieme riešiť aj jednania akýchkoľvek 
nových návrhov obalov podľa požiadaviek zákazníka. Máme 
vlastné výstavné zariadenia, s ktorými predstavujeme našu 
spoločnosť a výrobky. Náš stánok navrhujeme a realizujeme 
sami. 
 
Aké sú Vaše skúsenosti s výstavami? 
Naša spoločnosť považuje odborné výstavy za veľmi dôležité, či už sme 
vystavovatelia alebo návštevníci. Pomocou výstav sme našli veľa nových obchodných 
partnerov, a je to tiež veľká príležitosť na posilnenie obchodných vzťahov medzi nami 
a našimi existujúcimi obchodnými partnermi. Celkovo možno povedať, že máme 
pozitívne skúsenosti s odbornými výstavami.  
 
Aké máte očakávania na veľtrhu FachPack? 
Uýstava FachPack je organizovaná každé dva roky, preto ju považujeme za silnú 
profesionálnu výstavu. Jedným z našich očakávaní je rozšíriť naše podnikanie, keďže 
na výstavu prichádzajú vyslovene spoločnosti, ktoré sa snažia nájsť vhodné balenie 
pre svoje výrobky. Rozhodne chceme zvýšiť svoju prítomnosť na zahraničných trhoch, 
a preto očakávame, že sa cez tieto výstavy dostaneme do povedomia verejnosti. 
Koniec koncov, keď niekto chce obalový materiál, nech sa mu vybaví firma SAWIUS.  
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IWA OUTDOOR 
CLASSICS 2018   
 
IWA OutdoorClassics 
2018 je medzinárodný 
odborný veľtrh s viac 
ako 45 ročnou tradíciou 
v oblasti športových 
zbraní, aktivít v prírode 
a ochrane osôb. Okrem 
vybavenia pre lov  
a športovú streľbu, 
ponúka tiež širokú 
škálu outdoorových 
produktov. 
 
V termíne od 9. do  
12. marca 2018 sa na 
výstave odprezentuje 
viac ako 1500 
vystavovateľov. Každý 
rok veľtrh navštívi 
približne 50 000 
návštevníkov z celého 
sveta. Na výstave sa 
bude prezentovať 
sedem slovenských 
spoločností: B&B 
security commerce, 
TYRCHEM, Grand 
Power, Lovinterier, 
Lynx Optics Slovakia, 
Ukovmi, ZVX Impex.  
 
Návštevníci si 
vstupenky môžu 
objednať 
prostredníctvom 
uvedeného odkazu:  
www.iwa.info/en/
visitors/tickets. Ďalšie 
informácie ohľadom 
plánu areálu, hál  
a zoznamu 
vystavovateľov sú 
k dispozícii na  
webovej stránke  
www.iwa.info/en.   
 
 

Katarína Kobzová 

http://www.iwa.info/en/visitors/tickets
http://www.iwa.info/en/visitors/tickets
http://www.iwa.info/en
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Daniel Hajko: „Na InnoTrans prvý-
krát predstavíme našu značku“ 

Na InnoSrans Berlín - najväčšom odbornom medzinárodnom veľtrhu pre 
železničnú dopravnú techniku, sa úspešne prezentujú aj mnohé slovenské firmy.   
Na InnoSrans 2018 sa po prvýkrát predstaví ako vystavovateľ aj spoločnosť LOKO 
SRANS Slovakia, s.r.o., Šurany. Pre rozhovor sme oslovili Ing. Daniela Hajka, 
obchodného manažéra spoločnosti.    
 
Pán Hajko, mohli by ste nám bližšie predstaviť Vašu spoločnosť?  
Spoločnosť LOKO SRANS Slovakia, s.r.o. patrí medzi popredné 
slovenské spoločnosti a zaoberá sa komplexnými službami 
v železničnej oblasti. Značka LOKO SRANS Slovakia, s 20-ročnou 
tradíciou na trhu, poskytuje riešenia výroby, opráv, revízií 
a rekonštrukcií všetkých typov nákladných železničných vozňov, 
a to od samotného vývoja až po jeho finálnu realizáciu podľa 
požiadaviek svojich zákazníkov. Hlavným zámerom spoločnosti je 
poskytovanie služieb vysokej kvality a spokojnosť zákazníkov.  
U rámci všetkých aktivít prikladáme veľký význam upevňovaniu 
našej pozície, ako popredného výrobcu železničných koľajových vozidiel, 
a postupnému rozšíreniu v rámci celej Európy.   
 
Prečo je pre Vašu spoločnosť dôležitý práve veľtrh InnoTrans?  
InnoSrans Berlin je najdôležitejším veľtrhom, ako aj najväčším medzinárodným 
železničným veľtrhom s množstvom vystavovateľov a návštevníkov - výrobcov, 
importérov, distribútorov nielen z EÚ, ale celého sveta. Naším zámerom je 
prezentovať značku LOKO SRANS Slovakia, naše služby a produkty jednak súčasným 
obchodným partnerom a samozrejme aj nadviazať nové obchodné kontakty. Sakáto 
forma prezentácie nám umožňuje taktiež porovnanie s konkurenciou a získanie 
prehľadu o trendoch a technologických novinkách železničnej nákladnej branže.   
 
Účasť na InnoTranse určite podporí Vaše exportné ambície, aké sú Vaše aktuálne 
očakávania? 
Jednoznačne považujeme našu prvú účasť ako vystavovateľa pod vlastnou značkou 
za výnimočnú možnosť propagácie našej spoločnosti, s veľkým potenciálom v oblasti 
získavania nových obchodných partnerov pre poskytovanie našich služieb, a tým pre 
zabezpečenie stability a prosperity našej firmy. Sme presvedčení o tom, že tak 
môžeme výrazne zvýšiť povedomie o našich produktoch, službách, značke a posilniť  
ďalší rozvoj našej spoločnosti.   
 
Aké produkty sú vo Vašom portfóliu a ktoré plánujete predstaviť v Berlíne? 
Na veľtrhu chceme propagovať našu spoločnosť ako značku s 20-ročnou tradíciou na 
železničnom trhu, zároveň celé portfólio, ktoré tvorí výrobná činnosť, opravy, revízie 
a rekonštrukcie nákladných železničných vozňov a techniky. Odbornej verejnosti 
predstavíme nákladný vozeň na prepravu kontajnerov, ktorý sa chystáme vystavovať 
na vonkajšom koľajisku výstaviska, pri našom stánku. Souto cestou by som chcel 
všetkých záujemcov pozvať na toto výnimočné podujatie.   
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INNOTRANS BERLÍN 
 
Svetovým highligtom 
železničnej a dopravnej 
branže bude od 18. - 21. 
septembra 2018 veľtrh 
InnoSrans v Berlíne. Na 
najväčšom medziná-
rodnom odbornom 
veľtrhu pre železnice, 
dopravnú a koľajovú 
techniku sa, v 41 halách 
a 3 500 bm exteriéro-
vého koľajiska, 
predstaví vyše 3 000 
vystavovateľov zo 60 
krajín, viac ako 144 000 
návštevníkom a tisícke 
zástupcov médií  
z celého sveta. Na 
veľtrhu sa opäť bude 
prezentovať vyše 20 
slovenských firiem,  
so svojimi novinkami.  
Súčasťou veľtrhu je 
kvalitný odborný 
kongresový program, 
prezentácie a work-
shopy. Inovácia, 
ekológia, efektivita, 
komfort a bezpečnosť 
dopravy - to sú témy, 
ktoré pritiahnu tisíce 
odborných návštev-
níkov. Cez víkend 22. - 
23. septembra, čaká 
širokú verejnosť atrak-
tívny program pre deti 
a milovníkov vláčikov 
a železníc. SNOPK 
v spolupráci s CK 
Wagon Service travel 
opäť plánuje zorganizo-
vať mimoriadny vlak.  
 
 
 
 
 
 
     
Viac info, kontakt:   
petesova@dsihk.sk 

Daniel Hajko 

© Messe Berlin 
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TÉMA MESIACA 
Nemeckí organizátori veľtrhov so 
silným zahraničným programom  

Nemeckí organizátori veľtrhov plánujú v ďalšom roku 314 zahraničných veľtrhov v 38 
krajinách. Narastie najmä ponuka v južnej, východnej a centrálnej Ázii a Latinskej 
Amerike, zatiaľ čo v Európe (mimo EÚ) a v Severnej Amerike sa očakáva mierny 
úbytok veľtrhov. Koncom novembra o tom informoval Zväz pre nemecké veľtržné 
hospodárstvo ATMA. Regionálnym ťažiskom zostáva južná, východná a centrálna 
Ázia so 162 podujatiami, za ňou nasledujú európske krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ 
(55), Latinská Amerika (26), Blízky a Stredný východ (23), Severná Amerika (21), EÚ (18), 
Afrika (6) a Austrália/Oceánia (3).  
 

Nemecké zahraničné veľtrhy sa tešia veľkému 
záujmu aj u firiem zo Slovenska. Ilia Blitshtein, majiteľ 
Blitshtein Srading, s.r.o., navštívil v septembri veľtrh 
Asia Fruit Logistica v Hong Kongu. Na tomto 
odbornom veľtrhu pre čerstvé ovocie a zeleninu, 
organizovanom spoločnosťou Messe Berlin, ocenil 
bezchybnú organizáciu aj kvalitu vystavovateľov. 
Uyjadril spokojnosť so získanými kontaktmi nových 
obchodných partnerov a dodávateľov. Tž teraz 

plánuje svoju návštevu na Asia Fruit Logistica, a tiež China Fruit Logistica, Shanghai  
v roku 2018.  
 
Uýrobca, ako aj dodávateľ pivovarov a pivovarníckych zariadení, spoločnosť PSS 
SUIDNÍK, bol ako vystavovateľ zastúpený začiatkom roku na Beviale Moscow 2017. 
Ueľtrh predstavuje fórum pre odborníkov z ruského nápojového priemyslu. Organizuje 
ho spoločnosť NürnbergMesse. „Náš stánok bol miestom stretnutí, prezentovania  
a dialógu“, uvádza Kamila Simaníková, PR manažérka spol. PSS SUIDNIK. „Keďže účasť 
na spomínanej výstave mala pre našu firmu značný prínos, jednak z hľadiska 
nadviazania nových kontaktov, ako aj z hľadiska uzavretia dôležitých obchodov, 
vedenie firmy sa rozhodlo zúčastniť sa na výstave Beviale Moscow aj na budúci rok“, 
hovorí Simaníková.    
 
Kalendár veľtrhov „German Trade Fair Quality Abroad 2018“ si môžete stiahnuť na   
www.auma.de/de/DownloadsPublikationen/Seiten/Default.aspx 
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NORIMBERSKÉ 
VEĽTRHY V ROKU 2018 
ŠTARTUJÚ 
„FIRMENWAGEN EXPO“   
 
Jedno, či remeselník, 
rodinný podnik alebo 
start up: dôležitý faktor 
úspechu pre mnohých 
živnostníkov predsta-
vujú v dnešnej dobe 
firemné autá, vďaka 
ktorým môžu byť so 
svojimi produktmi 
a službami rýchlo u 
zákazníka. 
NürnbergMesse preto 
5. a 6. decembra 2018 
štartuje Firmenwagen 
Expo, nový veľtrh, ktorý 
sa bude zameriavať na 
celkový reťazec tvorby 
hodnôt v okruhu tejto 
problematiky.  
  
Pre Rolanda Flecka, 
riaditeľa Nürnberg 
Messe Group, je to 
centrálne nastavenie 
smeru: „Uedúce osoby 
v nemeckých stredne 
veľkých podnikoch sú 
zo strategického 
hľadiska pre nás prvými 
cieľovými partnermi. 
Ueľtrhom Firmenwagen 
Expo im od roku 2018 
každoročne ponúkne-
me podujatie, plné 
napínavých inovácií.“  
  
Mediálnu podporu 
získa veľtrh navyše 
partnerstvom s AUTO 
BILD - najväčším 
motoristickým 
časopisom v Európe.   
 
Tlačová správa spol. 
NürnbergMesse zo dňa 
14. novembra 2017  
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