
Význam a výhody vzájomnej spolupráce, či už vývo-
jovej, výrobnej, obchodnej či spoločenskej si uvedomujú 
všetky členské firmy ZEP SR.  

V súlade s tým sme pre členské spoločnosti pripravili 
koncepciu podpory podnikania nazvanú „SPOLU“, ktorá 
rozdeľuje aktivity zväzu do piatich hlavných oblastí. 
Snažíme sa tak našim členom pomôcť presadiť sa na 
domácom i zahraničnom trhu, ako aj zlepšiť podnika-
teľské prostredie a podporiť výrobnú i vývojovú 
dynamiku slovenského elektrotechnického i elektronic-
kého priemyslu.  

   Kto sme?  

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky 
vznikol v roku 1991 ako profesné združenie pôsobiace  
v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných  
a komunikačných technológií.  

V súčasnosti zväz združuje viac ako 70 členov a je najväčšou a reprezentatívnou zamestnávateľskou 
organizáciou svojho druhu v rezorte. Zastrešujeme nielen výrobcov elektrotechnickej a elektronickej 
produkcie, ale tiež spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s elektro-odpadmi, distribútorov elektro-
materiálu, konštrukčné kancelárie, stredné odborné, vysoké školy a výskumné ústavy. 

    Čo pre Vás robíme? 

         

 

 

 

 

 

 

Systémové riešenia 

• Legislatívna iniciatíva za zlepšenie postavenia veriteľov pri konkurze a reštrukturalizácii 

• Projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ – zavedenie duálneho vzdelávania na SOŠ 

• Projekt „Národná sústava kvalifikácií“ – aké vedomosti a zručnosti má mať Váš zamestnanec?  

• Spolupráca pri tvorbe Stratégie výskumu a vývoja pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS 3 

a podpora účasti firiem v programoch Horizont 2020 či pomoc pri výzvach APVV   

• Podpora exportnej politiky štátu a projektov SARIA a EXIMBANKY, rozvoj ekonomickej diplomacie 

Podpora podnikania 

• Neformálne „networkingové“ stretnutia majiteľov firiem 

• Ekonomický a právny online informačný servis a klubové stretnutia zamerané na potreby praxe 

• Vydávanie katalógu s profilmi členov a jeho distribúcia v SR i zahraničí 

• Európske projekty na podporu podnikania a pomoc pri riešení individuálnych problémov členov 

• Zapájanie firiem do projektov na rozvoj elektromobility na Slovensku 
• Stretnutia s predstaviteľmi štátu k problémom podnikateľského prostredia  

Odbornosť 

• Spoluorganizovanie veľtrhu ELO SYS a jeho odborných súťaží, príprava elektro-olympiády 

• Vyjednávanie KZVS s dôrazom na záujmy firiem, ako aj pomoc pri rozšírení kolektívnej zmluvy    

Legislatíva  

• Spracovanie hromadných pripomienok k právnym predpisom a tvorba legislatívnych návrhov 

• Účasť zástupcov ZEP SR v poradných orgánoch vlády 

Úspora 

• Zľavy na výstavnú plochu na viacerých veľtrhoch (ELO SYS zľava až do 35%) 

• Zľavy na konferencie, spotrebný materiál či spoločný stánok ZEP SR na medzinárodných výstavách 
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