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Milí členovia a priatelia, 
 
Násilná smrť dvoch mladých ľudí nie je 
udalosťou, po ktorej sa môže či smie znovu 
rýchlo prejsť k dennému poriadku. Objasnenie 
takého činu a jeho pozadia je najvyššou 
povinnosťou. 
 
V týchto týždňoch sa celá krajina zaoberá 
problémami, ktoré si Slovensko ťahá so sebou 
už roky, a na ktoré pravidelne poukazujeme.  
V našich každoročných prieskumoch medzi 
členmi sa boj proti korupcii a kriminalite 
konzekventne umiestňuje na spodnom konci 
rebríčka. V roku 2018 sme zaznamenali 
dokonca najhorší výsledok od začiatku 
realizácie prieskumu v roku 2004. Toto kritické 
hodnotenie sa zhoduje s názorom odborníkov 
z Transparency International. 
 
Jednu z najväčších lokálnych výhod vyspelej 
ekonomiky môže predstavovať dôvera 
obyvateľstva v jej inštitúcie. Dôvera vo vernosť 
pravidlám, rovnosť pred zákonom a zásady 
právneho štátu. V SNOPK sme presvedčení, 
že Slovensko má predpoklady k tomu, aby sa 
aj v tejto oblasti začalo snažiť o výrazné 
zlepšenie a zaradilo sa k medzinárodnej 
špičke. Obrat k lepšiemu by mal začať teraz. 
Kedy, keď nie teraz?         
 
 
Váš Jürgen Knie 
Prezident SNOPK 
 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

 
 OBSAH  

MY O NÁS 

 Valné zhromaždenie a Jour Fixe  
 v Bratislave 

 Návšteva firiem a networking  
 v Olomouci a okolí 

 Networking na Jour Fixe Košice 
    v plnom prúde  

 Inovačný deň: V centre pozornosti 
 biomedicína a biotechnológie  

 Noví členovia sa predstavujú 
 

VEĽTRHY 

 11 slovenských vystavovateľov  
    a módna prehliadka na ITB Berlín  

 IWA Outdoor Classics 2018:  
    vysoká medzinárodná účasť    
 

TÉMA MESIACA:  
INTERKULTÚRNA 
KOMUNIKÁCIA  

 Jana Droessler: „Kultúrne rozdiely   
 netreba podceňovať.“  

 Aspekty nemecko-slovenskej 
 interkultúrnej komunikácie  

 Obchodná a pracovná kultúra  
 v Nemecku  

 

 

str. 03 
 

str. 03 
 

str. 04 
 

str. 04 
 

str. 05 

str. 06 
 

str. 06 

 
 

str. 07 
 

str. 08 

str. 09 



Riadne valné zhromaždenie SNOPK sa tento rok koná 
dňa 31. mája 2018 v hoteli Falkensteiner v Bratislave. 
V programe je uznesenie o schválení činnosti 
predstavenstva a voľba člena predstavenstva  
a pokladníka. Následne po valnom zhromaždení 
pozývame všetkých zúčastnených, ako aj ďalších 
členov a priateľov SNOPK, na Jour Fixe.      
 

Viac: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/valne-zhromazdenie-jour-fixe 
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Valné zhromaždenie a Jour Fixe  
v Bratislave 
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Návšteva firiem a networking  
v Olomouci a okolí 

Aj 25 rokov po rozdelení stále existuje medzi 
Českom a Slovenskom významná hospodárska 
spolupráca. Obe krajiny majú rovnako výborné 
hospodárske vzťahy s Nemeckom. V tejto 
súvislosti, dňa 24. apríla 2018, organizuje SNOPK, 
v spolupráci s Česko-nemeckou obchodnou a 
priemyselnou komorou (ČNOPK), pre svojich 
členov prehliadky firiem v regióne Olomouc. 
Exkluzívne pre členov oboch komôr nasledujúce 

firmy sprístupnia svoje prevádzky: Ofsetová tiskárna Novatisk a odštěpný závod 
Elektromotory spoločnosti Siemens v Mohelniciach.  
 
Do programu patrí aj networkingové podujatie, ktoré sa koná v ten istý deň v Clarion 
Congress hoteli, v Olomouci. Networkingové podujatie je prístupné aj pre nečlenov  
a je možné zúčastniť sa iba networkingového podujatia.  
 
On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/navsteva-firiem-
networking-v-olomouci-a-okoli 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Závod spol. Siemens v Mohelniciach 

http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/valne-zhromazdenie-jour-fixe
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/navsteva-firiem-networking-v-olomouci-a-okoli
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/navsteva-firiem-networking-v-olomouci-a-okoli
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MY O NÁS 
Networking na Jour Fixe Košice  
v plnom prúde  
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SPEED BUSINESS 
MEETING BRATISLAVA 
 
10. apríla 2018 sa 
členovia SNOPK  
a ďalších zahraničných 
komôr na Slovensku 
môžu lepšie spoznať 
počas desaťminúto-
vých individuálnych 
rozhovorov. Speed 
Business Meeting 
v Bratislave je preto 
ideálnym miestom 
stretnutia pre 
nadviazanie nových 
obchodných kontaktov.   
 
On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/speed-business-
meeting-bratislava-2  
 
 
PRACOVNÉ RAŇAJKY  
K NEMECKÉMU 
HOSPODÁRSKEMU 
PRÁVU  
 
Advokátska kancelária 
bpv BRAUN 
PARTNERS poskytne, 
na pracovných 
raňajkách Združenia 
pre rozvoj investícií ISA 
dňa 19. apríla 2018, 
informácie o právnych 
aspektoch obchodnej 
činnosti slovenských 
firiem na nemeckom 
trhu.  
 
Podujatie sa uskutoční 
v Bratislave. Účasť je 
bezplatná.  
 
Ďalšie informácie: 
www.isa-association. 
sk/sk/podujatia 
 
   

Inovačný deň: V centre pozornosti 
biomedicína a biotechnológie  

Na Jour Fixe Košice, dňa 19. marca 2018, v hoteli Zlatý Dukát, došlo znovu k živej 
výmene skúseností medzi prítomnými firmami z východného Slovenska. Nemecký 
veľvyslanec Joachim Bleicker sa podujatia zúčastnil ako čestný hosť a túto príležitosť 
využil na dialóg s prítomnými firmami.  

Okolo výskumu a vývoja v biomedicíne a biotechnológiách sa 
bude točiť Innovation Day, dňa 29. mája 2018 v Bratislave. 
Pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR podujatie priblíži 
lídrov trhu, firmy, inštitúcie a vládne úrady na Slovensku, za 
účelom vytvorenia platformy pre diskusiu a spoluprácu  
v aplikovanom výskume. Obsahové ťažisko spočíva vo 

včasnej a personalizovanej diagnostike, inovatívnych liekoch a liekových formulách, 
ako aj v nových terapeutických metódach.   
 
Viac: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/life-science-innovation-day 
 

© totojang1977 / Shutterstock 
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NOVÍ ČLENOVIA 

Hviezdoslavovo námestie 7, SK-811 02 Bratislava, Kontakt: Marcel Muráni 
Tel.: +421 2 2102 8210, E-Mail: office@emineopartners.sk  
Internet: www.emineopartners.sk 
 
Emineo Partners je spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné poradenské služby 
pre medzinárodnú korporátnu klientelu.  

Vajnorská 98/C, SK-831 04 Bratislava, Kontakt: Ján Korecký 
Tel.: +421 905 703 352, E-Mail: office@kapos.sk, Internet: www.kapos.sk 
 
Pod názvom KAPOS concerts organizuje Nezisková organizácia KAPOS dva 
koncertné cykly: „Svetové operné hviezdy“ a „Veľké slovenské hlasy“, v ktorých od 
roku 2011 predstavuje najlepších svetových a slovenských operných spevákov.  

Moldavská cesta 10/B, SK-040 01 Košice, Kontakt: Stanislav Mucha 
Tel.: +421 55 326 2222, E-Mail: info@nesskdc.com, Internet: www.nesskdc.com 
 
Ness Košice Development Center, so sídlom v Košiciach, je s viac ako 500 pracovník-
mi najvýznamnejším zamestnávateľom v oblasti softvérového inžinierstva v regióne.   

Beňadovo 203, SK-029 63 Beňadovo, Kontakt: Peter Motýľ 
Tel.: +421 908 525 054, E-Mail: motyl@pmstahl.com, Internet: www.pmstahl.com 
 
Spoločnosť PM Stahl sa zameriava na výrobu a montáž potrubných systémov,  
montáž strojov, priemyselných zariadení a regálov, a taktiež poskytuje rôzne 
zváračské a zámočnícke práce.    

Galvaniho 12/B, SK-821 04 Bratislava, Kontakt: Juraj Žabka 
Tel.: +421 2 2062 0671, E-Mail: info@sophistit.com, Internet: http://sophistit.com 
 
SophistIT ponúka kombinované riešenia pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré sa 
zakladajú na vlastných bezpečnostných platformách. 

Partizánska 73, SK-957 01 Bánovce nad Bebravou, Kontakt: Daniel Siva 
Tel.: +421 38 760 7930, E-Mail: valsabbia@valsabbia.sk  
Internet: www.valsabbia.cz 
 
Firma Valsabbia vyrába a predáva betonársku oceľ pre stavebné účely. Je 
medzinárodným koncernom, s výrobnými závodmi v Česku a na Slovensku.  
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ČLENSKÉ SPRÁVY   
 
Na slovenský trh  
sa rozhodol vstúpiť 
výrobca automobi-
lových komponentov 
SAM Automotive  
z Nemecka. Nový 
výrobný závod vznikne 
vo Veľkom Krtíši  
a postupne ponúkne 
prácu viac ako 800 
pracovníkom. Projekt 
už od počiatočných 
krokov zastrešuje tím 
expertov konzultačnej 
a projektovej spo- 
ločnosti Wesconi  
z Banskej Bystrice, 
ktorá pre SAM 
Automotive vytvorila  
aj prvotnú analýzu trhu, 
a ponúkla vhodné 
lokality pre vznik 
výrobného závodu.   
 
Spoločnosť 
Handtmann Slovakia 
oslávila začiatkom 
marca 10. výročie 
existencie svojej 
pobočky v Košiciach. 
Úspešný vývoj výroby 
zliatin z ľahkých kovov 
na východnom 
Slovensku predstavil 
viac ako 100 hosťom 
konateľ spoločnosti, 
Alexander Ivan.  
K firemnému jubileu 
SNOPK srdečne 
gratuluje! 
 
Držiteľom titulu EY 
Podnikateľ roka 2017 
Slovenskej republiky  
sa stal Michal Weis, 
zakladateľ spol. IBL 
Software Engineering. 
Prestížne ocenenie si 
prevzal z rúk vedúceho 
partnera EY, Mateja 
Bošňáka.   

EMINEO PARTNERS - financial services s.r.o. 

Nezisková organizácia KAPOS 

NESS KE 

PM Stahl s.r.o. 

SophistIT, s.r.o. 

Valsabbia Slovakia, s.r.o. 
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VEĽTRHY 
11 slovenských vystavovateľov  
a módna prehliadka na ITB Berlín 

Slovensko bolo úspešne zastúpené na 
52. ročníku najväčšieho odborného  
medzinárodného veľtrhu cestovného 
ruchu ITB, od 7. – 11. marca 2018  
v Berlíne. Okrem národných stánkov 
krajín, regiónov a destinácií sa tu majú 
možnosť predstaviť cestovné kancelárie, 
rekreačné a ubytovacie zariadenia, 
dopravné spoločnosti, poskytovatelia 
služieb a technológie. Súčasťou veľtrhu 
je kvalitný odborný a kongresový 
program, ktorý dosiahol rekord  28 000 
účastníkov. ITB predstavuje fórum pre efektívne B2B stretnutia odborníkov zo 
všetkých oblastí branže a je miestom konania najvýznamnejších odborných podujatí, 
konferencií a seminárov.  
 
Pod značkou „Travel in Slovakia Good Idea“, sa v Berlíne prezentovalo 11 slovenských 
subjektov cestovného ruchu: Bratislava Tourist Board, Mesto Spišská Nová Ves, 
Kúpele Trenčianske Teplice a Turčianske Teplice, cestovné kancelárie, ktoré 
poskytujú dovolenkové pobyty na Slovensku: E-Travel, Flora Tours, SATUR Travel,  
ako aj poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu - DIRECTBUS, Region Tatry Travel  
a Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava. Návštevníkov veľtrhu zaujímali v rámci 
slovenskej expozície najmä informácie, týkajúce sa kúpeľných a relaxačných pobytov, 
pobytov na horách, komplexných možností aktívnej dovolenky, ponuky kempingov, či 
kultúrnych a UNESCO pamiatok. Z turistických regiónov je najväčší dopyt na Vysoké 
Tatry, Spiš, Liptov, Oravu alebo Podunajsko, z miest najmä na Bratislavu, Košice, 
Levoču, Kežmarok, Banskú Štiavnicu, Kremnicu a Banskú Bystricu. 
 

Pre návštevníkov slovenskej expozície 
bol pripravený aj zaujímavý program  
- umelecká módna prehliadka ná-
vrhárky Márie Zelenej (foto vpravo), 
s motívmi prírodných krás Slovenska. 
Počas 1. dňa veľtrhu národnú expozí-
ciu poctil návštevou aj veľvyslanec SR  
v Nemecku, pán Peter Lizák. Počas 
pracovného stretnutia s generálnym 
riaditeľom Sekcie cestovného ruchu 
MDV SR p. Zoltánom Kovácsom (foto  
prvý sprava), sa aktívne zaujímal o vý-
voj návštevnosti nemeckých hostí na 
Slovensku a trendy v ich spotrebiteľ-

skom správaní. Nemecko, s takmer 83 mil. obyvateľov, dlhodobo patrí k prioritným 
zdrojovým trhom cestovného ruchu Slovenska. V r. 2017 pricestovalo na Slovensko 
vyše 192 tisíc nemeckých návštevníkov, čo radí Nemecko na 3. miesto v rebríčku 
krajín, ktoré nás navštívili. Ich počet sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku o 8 %.   
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IWA OUTDOOR 
CLASSICS 2018: VYSOKÁ 
MEDZINÁRODNÁ ÚČASŤ   
 
45. ročník  IWA 
OutdoorClassics, 
medzinárodného 
veľtrhu poľovníctva 
a športových zbraní, 
outdoorového príslu-
šenstva a bezpeč-
nostného vybavenia 
pre civilné i úradné 
použitie, skončil po 
štyroch veľtržných 
dňoch s pozitívnym 
výsledkom: 1 558 
vystavovateľov  
a takmer 47 000 
návštevníkov, z radov 
odborníkov z celého 
sveta, sa v dňoch 9. až 
12. marca 2018 stretlo 
vo veľtržnom centre  
v Norimbergu na 
každoročnom 
highlighte tohto 
odvetvia. Ako už 
v predošlých rokoch,  
aj teraz sa na tomto 
poprednom veľtrhu 
v Norimbergu 
predstavilo viacero 
vystavovateľov  
zo Slovenska.  
8 spoločností využilo 
príležitosť a medziná-
rodnému publiku 
prezentovalo svoje 
produkty:  
  

• B&B security 
commerce s.r.o.  

• FOR / TYRCHEM  
• GRAND POWER, s.r.o. 
• Lovinterier, s.r.o. 
• LYNX OPTICS 

SLOVAKIA s.r.o. 
• TRAINSHOT 
• UKOVMI s.r.o. 
• ZVS IMPEX, a.s. 

Slovenský stánok na ITB v Berlíne  

© Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Delegácia na stánku SR (zástupcovia MDaV SR,  
veľvyslanec Peter Lizák, v strede) 

© Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
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TÉMA MESIACA 
Jana Droessler: „Kultúrne rozdiely 
netreba podceňovať.“  

Pani Droessler, ako expertka na interkultúrny manažment ste prívržencom modelu 
podľa Geerta Hofstedeho. Môžete nám ho krátko vysvetliť?    
Rozprávať sa o kultúrnych rozdieloch na pôde zahraničných 
firiem je na jednej strane ľahké (všetci vieme o čom hovoríme, 
každý z nás má plno svojich príbehov), ale na druhej strane, 
pokiaľ chceme hovoriť o týchto rozdieloch zmysluplne, tak je 
to dosť ťažké. K tomu nám slúži Hofstede Model 
o hodnotových rozdieloch medzi národmi. Hodnoty sa nedajú 
vidieť voľným okom. Vidíme iba správanie ľudí a to si 
vysvetľujeme podľa nášho pohľadu na svet. Vysvetlenie 
hodnotových rozdielov, kedy pochopíme, ako to tá druhá 
strana naozaj myslela, je preto vysoká pridaná hodnota.   
 
Aké implikácie z toho môžete odvodiť pre praktickú spoluprácu medzi Slovákmi  
a Nemcami?   
Možno by som to rozdelila na zopár skupín. Zoberme si Nemcov, ktorí sú vyslaní na 
Slovensko a väčšinou sú vo vedúcich funkciách. Riadenie Slovákov a Nemcov je 
veľmi rozdielne. Napríklad spätnú väzbu šéf na Slovensku nedostane tak priamo 
a otvorene ako v Nemecku. Je potrebné ju získať nepriamym spôsobom. Väčšina 
nemeckých šéfov na Slovensku, pokiaľ o tomto nevie, sa dozvedá o problémoch príliš 
neskoro, až keď to už zamestnanci riešia iným spôsobom, napr. výpoveďou či štrajkom.  
 
Predstavme si skupinu Nemcov a Slovákov, ktorí sa stretnú prvýkrát, napríklad na 
pôde Vašej komory, aby nadviazali obchodné kontakty. Aby došlo k vzájomnej 
spolupráci, je nutné nadviazať vzťah, v ktorom je dôvera. Avšak na Slovensku alebo 
v Nemecku dôverujeme iným veciam a inému správaniu. Čo s tým urobiť? Navrhla by 
som eliminovať kultúrny stret (v slovenskej firme zamestnať Nemca, ktorý bude mať 
na starosti nemecký trh a naopak), alebo si doplniť negociačné znalosti.  
 
A takýchto skupín je viac a pre každú je dôležité vedieť niečo iné z interkultúrnych 
vedomostí. Preto sú naše programy/služby veľmi cielené. Naviac Vaša otázka 
smerovala len na dve národnosti: Slovákov a Nemcov. Ale dnešná realita je taká, že 
manažéri prichádzajú do styku s viacerými národnosťami. A práve vtedy je Hofstede 
Model veľkou výhodou, pretože umožňuje pochopiť hodnotové rozdiely medzi 
všetkými národmi jednoduchým, ale nie stereotypným spôsobom.   
 
Aké je Vaše najdôležitejšie odporúčanie pre podniky, v ktorých pracujú 
zamestnanci z oboch krajín?   
Keby som mala dať iba jednu radu pre všetkých čitateľov, tak by to bolo: 
„Nepodceňujte kultúrne rozdiely, lebo výrazne ovplyvňujú aj firemný svet.“ 
Organizácie, ktoré majú inkluzívnu firemnú kultúru, majú viac zaangažovaných 
zamestnancov, vyprodukujú 4x väčšiu hodnotu, majú menšiu fluktuáciu a ľahšie 
získavajú nových zamestnancov. To nie je marketing, to je štatistika. A tie firmy, ktoré 
to dosahujú, majú konkurenčnú výhodu.    
 
Jana Droessler je majiteľkou firmy iCultura a partnerkou Hofstede Insights  
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INTERKULTÚRNA 
SPOLUPRÁCA VO 
VOLKSWAGENE 
SLOVAKIA  
 
Spolupráca medzi 
nemeckými a sloven-
skými pracovníkmi  
v spol. Volkswagen 
Slovakia funguje 
výborne. Sme zohratý 
tím a vzájomne sa 
dopĺňame. Z kultúrnej 
výmeny medzi 
slovenskými a nemec-
kými  pracovníkmi 
dokonca profitujeme, 
pretože každý so 
sebou prináša svoje 
skúsenosti. V našej 
firme máme veľa 
kolegov z Nemecka, 
ktorí každodenné výzvy 
zdolávajú spolu s nami.  
 
Vďaka intenzívnym 
jazykovým kurzom  
a dennej komunikácii 
sme úspešne prekonali 
kultúrne a jazykové 
bariéry. Mnohí z našich 
slovenských zamest-
nancov hovoria po 
nemecky a môžu tak 
bez problémov 
spolupracovať  
s nemeckými kolegami.   
 
Michal Ambrovič 
Volkswagen Slovakia, 
a.s. 
 

Jana Droessler 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Aspekty nemecko-slovenskej 
interkultúrnej komunikácie  

Úspech nemeckého hospodárstva, ako aj hospodárskych a pracovných kontaktov 
s nemeckými partnermi sa zakladá na postoji, ktorý by sa dal zhrnúť pod pojmom 
vecnosť. Na rozdiel od Slovákov, pre ktorých vzťahy aj na pracovisku a neformálna 
komunikácia sú samozrejmé, má v kontexte Nemecka logika, účelovosť a vecná 
stránka akejkoľvek záležitosti nadradenosť nad osobnými vzťahmi. Od vecnosti sa 
odvíja celá paleta postojov, v ktorých sa zrkadlí dlhodobý vývoj spoločnosti, a ktorým 
treba rozumieť, keď vstupujeme do interakcie s nemeckým obchodným partnerom, 
zákazníkom či zamestnávateľom. Dôraz na presnosť a dochvíľnosť, význam detailov, 
exaktné plánovanie, nadriadenosť pravidiel a formálny priebeh komunikačných 
procesov, ako aj explicitný spôsob verbálnej komunikácie s absenciou priestoru pre 
interpretáciu, sú len niektoré z nich. Vydarenosť interkultúrnej komunikácie závisí do 
veľkej miery od schopnosti tieto aspekty integrovať do nášho správania.  
 
Východiskovým bodom je pripravenosť: pripravenosť na pracovné stretnutia, súdne 
zasadania a pod., zhromaždenie všetkých dát a argumentov, ako aj starostlivá 
príprava nielen prvých krokov. V nemeckom kontexte majú veľkú úlohu dáta. Dáta, 
údaje, fakty, podložené argumenty, všetko - najlepšie v písomnej forme, a ak je 
možné, v podobe čísel, tabuliek, štatistík a diagramov.  
 
Čas je vzácny statok a v najvyhranenejšej monochrónnej spoločnosti na svete je 
postoj k času prejavom osobnostných kvalít a je priamo spätý s charakterovými 
vlastnosťami, ako je spoľahlivosť a rešpekt. Už pri niekoľkominútovom meškaní treba 
partnera informovať a ospravedlniť sa. Prísť ale privčas, ako sa mi už stalo zo strany 
slovenských zákazníkov, ktorí neboli v Nemecku zbehlí, je nevhodné práve tak. 
Termíny a dohadovanie termínov je dôležité aj v súkromnom živote – poznám ľudí, 
s ktorými si treba cez SMS dohodnúť aj termín, kedy budeme telefonovať. 
 
Dôraz treba klásť aj na rečový prejav. Emocionálne podfarbená rétorika, ktorú som už 
zažila pri súdnych sporoch slovenských a nemeckých firiem, práve tak ako absencia 
pripravenosti či nedodržanie formálnych postupov, nepochodí. Odporúča sa vyhýbať 
zvýšenému hlasu a na verbálnej úrovni nejednoznačne formulovaným výpovediam. 
Ako Slováci máme sklon začať zoširoka a akýmsi krúživým spôsobom sa pohybovať 
k jadru veci, pričom radi niektoré výpovede opakujeme a používame slovíčka, ktoré 
sú pre nemecké ucho nanajvýš vágne (tak zo 2 roky, hádam hej..) Pravidelne to 
zažívam pri tlmočení pre klientov, usilujúcich sa o prinavrátenie vodičského 
oprávnenia v Nemecku. Títo troskotajú určite nielen, ale do významnej miery aj na 
komunikačnom prejave, lebo aj keď sa nazdávajú, že odpovedajú na otázku, nemecký 
psychológ ich odpoveď klasifikuje ako odklon od témy. 
 
Nuž a čo je príklad interkultúrnej kompetencie a flexibilnosti? Nedávno som tlmočila 
na rokovaní, kde nemecký partner trval na tom, že nebude môcť poskytnúť kvalitnú 
službu, ak na jej prípravu neurobí a nevyhodnotí prieskum trhu. Zástupca slovenskej 
strany pokladal takýto postup za nadbytočný, ale odsúhlasil ho, a namiesto neplodnej 
diskusie načo a prečo, bolo možné pokračovať v úspešnej komunikácii a spolupráci.  
 
Lívia Jansen, www.de-sk.com  
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INTERKULTÚRNY 
MANAŽMENT MEDZI 
SLOVÁKMI A NEMCAMI 
V PRACOVNÝCH 
VZŤAHOCH  
 
Naša firma podniká 
v oblasti cestovného 
ruchu už 15 rokov. 
Počas praxe sme 
spolupracovali 
s mnohými národmi, 
spoznali ich mentalitu 
a pracovné návyky. 
Posledné roky sa 
špecializujeme na  
Nemecko a našimi 
obchodnými partnermi 
sú subjekty v cestov-
nom ruchu. Už prvé 
stretnutia s Nemcami 
boli pre nás milým 
prekvapením. Jednali 
otvorene, detailne 
a s plnou vážnosťou. 
Všetko, na čom sme  
sa dohodli, zaslali aj 
v písomnej forme 
na potvrdenie 
obojstrannej spokoj-
nosti. Pri plnení  
projektov sú Nemci 
veľmi spoľahliví 
z časového hľadiska, 
ale aj ich povestným 
zmyslom pre poriadok. 
Táto črta je veľmi 
sympatická, lebo 
nedochádza 
k nedorozumeniam 
a neskorším problé-
mom. Platí to aj pri 
finančných trans-
akciách, ktoré  
sú vždy načas.  
Mierne bazírujú na 
administratíve, ale 
celkovo spoluprácu 
s Nemcami hodnotíme 
veľmi pozitívne.   
 
Alena Hrehušová 
ORBIS AH s.r.o. 
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TÉMA MESIACA 
Obchodná a pracovná kultúra  
v Nemecku  

Znalosť interkultúrnych osobitostí zvyšuje úspech pôsobenia slovenských firiem na 
nemeckom trhu. Nemeckí manažéri pestujú spravidla obchodnú kultúru, zameranú 
na uzatváranie dohôd. Táto – na rozdiel od obchodných kultúr, orientovaných na 
vzťahy - kladie väčší dôraz na precízne písomné dohovory a formálne zmluvy.  
Už existujúce dôverné medziľudské vzťahy nie sú pre nadviazanie alebo uzatvorenie 
obchodu v Nemecku potrebné. Dlhodobo poznať budúceho obchodného partnera, 
prirodzene, pomáha. Tieto predchádzajúce vzťahy však v žiadnom prípade nie sú 
základom pre obchod.    
 
Daniel Lenkeit, Germany Trade & Invest 
 
Grafika: Čo robiť a čo nie v obchodnom styku s Nemcami  
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DSIHK CAFÉ: 
INTERKULTÚRNE 
PROJEKTY   
 
Čoraz viac projektov 
sa uskutočňuje  
v medzinárodnom 
prostredí. Na DSIHK 
Café dňa 24. mája 2018 
sa účastníci dozvedia, 
aké kultúrne rozdiely 
musia pri takýchto 
interkultúrnych 
projektoch 
zohľadňovať.  
  
Projektoví pracovníci 
rozdielne vnímajú  
čas, kvalitu, riziká  
a pod., ktoré majú  
byť manažované. 
Pod vedením Karin 
Brünnemann, expertky 
pre interkultúrny 
manažment, si  
prítomní členovia 
osvoja dôsledky 
rôznych komuni-
kačných štýlov 
v projektovom tíme 
a so zainteresovanými 
stranami (stakeholders).  
 
DSIHK Café poskytne 
účastníkom základ  
k tomu, aby vedeli 
zohľadňovať kultúrne 
aspekty projektového 
manažmentu 
a úspešne realizovať 
medzinárodné projekty. 
 
On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/dsihk-cafe-maj 
  
  
   
 

TIRÁŽ 

ÁNO  NIE 

Dodržiavajte dohodnuté 
termíny a buďte presní.  

ÁNO 

Obliekajte sa primerane. 
Páni oblekom a kravatou 
väčšinou nič nepokazia, 

dámy by nemali nosiť príliš 
krátke sukne.  

Vyvarujte sa kvetnatých 
vysvetlení. Nemci radi  

rýchlo prejdú k podstate 
veci. 

NIE 

Kritiku si neberte osobne. 
Nemci sa nestránia zaviesť 

reč na nepríjemné veci.  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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