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Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) je nezávislá, 

dobrovoľná, nepolitická, nezisková, otvorená hospodárska organizácia, konštituovaná v 

zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako 

organizácia zamestnávateľov a podnikateľov. Od svojho založenia dňa 8.3.1991 ZEP SR 

združuje hospodárske subjekty v elektrotechnickej a elektronickej výrobe a obchode, vo 

výskume, vývoji a projekcii, informačných a komunikačných technológiách. Každý člen zväzu 

si udržiava svoju úplnú autonómiu a nezávislosť, a to vzhľadom na všetky otázky a za 

všetkých okolností.  

    S úmyslom posilniť svoje aktivity v prospech členskej základne, upevniť postavenie 

zväzu v priestore slovenskej ekonomiky a upresniť si ciele činnos

predkladá Predstavenstvo a Dozorná rada ZEP SR, v úzkej spolupráci so zväzovým 

Sekretariátom Programové vyhlásenie na roky 2015

smerovanie našej zamestnávateľskej organizácie. 

   Programové vyhlásenie n

ktoré žiadame, aby ho po zapracovaní pripomienok vzniknutých z dnešného rokovania prijalo 

ako základný dokument vymedzujúci prioritné činnosti ZEP SR. Uvedené prioritné činnosti 

Predstavenstvo rozdelilo na 

ťažiskové body života zväzu.  

 Zväz ako združenie významných zamestnávateľov pôsobiacich v elektrotechnickom 

priemysle – rozhodujúcom sektore slovenského hospodárstva 

činnosťou a názorovou silou prispievať k riešeniu dôležitých ekonomicko

otázok, ktoré významnou mierou ovplyvňujú podnikateľské prostredie nielen v 

elektrotechnike, ale i v celom slovenskom priemysle. Členské organ

zamestnávateľského zväzu cítia túto svoju povinnosť tak, že  budú využívať možnosť 

komunikovať vláde či orgánom štátnej i verejnej správy ich problémy a legislatívne prekážky, 
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Programové vyhlásenie  

Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky na roky 2015 

prijaté Valným zhromaždením dňa 21.5.2015 v Bratislave

I. Preambula 

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) je nezávislá, 

dobrovoľná, nepolitická, nezisková, otvorená hospodárska organizácia, konštituovaná v 

zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako 

ia zamestnávateľov a podnikateľov. Od svojho založenia dňa 8.3.1991 ZEP SR 

združuje hospodárske subjekty v elektrotechnickej a elektronickej výrobe a obchode, vo 

výskume, vývoji a projekcii, informačných a komunikačných technológiách. Každý člen zväzu 

držiava svoju úplnú autonómiu a nezávislosť, a to vzhľadom na všetky otázky a za 

S úmyslom posilniť svoje aktivity v prospech členskej základne, upevniť postavenie 

zväzu v priestore slovenskej ekonomiky a upresniť si ciele činnosti na najbližšie dva roky 

predkladá Predstavenstvo a Dozorná rada ZEP SR, v úzkej spolupráci so zväzovým 

Programové vyhlásenie na roky 2015-2016, ktorým určuje základné 

smerovanie našej zamestnávateľskej organizácie.  

Programové vyhlásenie na roky 2015-2016 predkladáme Valnému zhromaždeniu, 

ktoré žiadame, aby ho po zapracovaní pripomienok vzniknutých z dnešného rokovania prijalo 

ako základný dokument vymedzujúci prioritné činnosti ZEP SR. Uvedené prioritné činnosti 

 oblasť zamestnávateľskú, podnikateľskú a organizačnú, ako 

 

 

II. Zamestnávateľský zväz 

Zväz ako združenie významných zamestnávateľov pôsobiacich v elektrotechnickom 

rozhodujúcom sektore slovenského hospodárstva – si osvojuje povinnosť svojou 

činnosťou a názorovou silou prispievať k riešeniu dôležitých ekonomicko

otázok, ktoré významnou mierou ovplyvňujú podnikateľské prostredie nielen v 

celom slovenskom priemysle. Členské organizácie prostredníctvom 

zamestnávateľského zväzu cítia túto svoju povinnosť tak, že  budú využívať možnosť 

komunikovať vláde či orgánom štátnej i verejnej správy ich problémy a legislatívne prekážky, 

na roky 2015-2016  

ovenskej republiky na roky 2015 - 2016, 

prijaté Valným zhromaždením dňa 21.5.2015 v Bratislave 

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) je nezávislá, 

dobrovoľná, nepolitická, nezisková, otvorená hospodárska organizácia, konštituovaná v 

zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako 

ia zamestnávateľov a podnikateľov. Od svojho založenia dňa 8.3.1991 ZEP SR 

združuje hospodárske subjekty v elektrotechnickej a elektronickej výrobe a obchode, vo 

výskume, vývoji a projekcii, informačných a komunikačných technológiách. Každý člen zväzu 

držiava svoju úplnú autonómiu a nezávislosť, a to vzhľadom na všetky otázky a za 

S úmyslom posilniť svoje aktivity v prospech členskej základne, upevniť postavenie 

na najbližšie dva roky 

predkladá Predstavenstvo a Dozorná rada ZEP SR, v úzkej spolupráci so zväzovým 

, ktorým určuje základné 

predkladáme Valnému zhromaždeniu, 

ktoré žiadame, aby ho po zapracovaní pripomienok vzniknutých z dnešného rokovania prijalo 

ako základný dokument vymedzujúci prioritné činnosti ZEP SR. Uvedené prioritné činnosti 

oblasť zamestnávateľskú, podnikateľskú a organizačnú, ako 

Zväz ako združenie významných zamestnávateľov pôsobiacich v elektrotechnickom 

i osvojuje povinnosť svojou 

činnosťou a názorovou silou prispievať k riešeniu dôležitých ekonomicko-spoločenských 

otázok, ktoré významnou mierou ovplyvňujú podnikateľské prostredie nielen v 

izácie prostredníctvom 

zamestnávateľského zväzu cítia túto svoju povinnosť tak, že  budú využívať možnosť 

komunikovať vláde či orgánom štátnej i verejnej správy ich problémy a legislatívne prekážky, 



s ktorými sa každodenne stretávajú. Súčasne si uvedomujú,

aktívne vyhľadávať a vychádzajúc zo skúseností členských firiem aj navrhovať zmeny, ktoré 

by mohli zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. 

 

• Legislatívna iniciatíva zameraná n

Efektívna možnosť domôcť sa svojich práv, ako aj stabilné právne prostredie, sú 

základným predpokladom fungovania zdravého podnikateľského prostredia. Zväz v snahe 

zlepšiť ochranu vlastníckeho práva v posledných rokoch presadzoval na najvyššej politickej 

úrovni legislatívnu iniciatívu v oblasti konkurzného práva. Napriek čiastkovým úspechom, 

problém s nedostatočným uspokojením veriteľov a zneužívaním konkurzných a najmä 

reštrukturalizačných konaní stále pretrváva. V nasledujúcom období chce preto zväz prist

k novej stratégii a zvážiť ďalšie prostriedky ochrany nielen členských firiem, akými sú napr. 

Európsky súd pre ľudské práva (nedostatočne chránené vlastníctvo pri výhrade vlastníckeho 

práva), Súdny dvor EÚ (nedostatočná implementácia Smernice EP a Rad

presadzovanie tejto problematiky na rokovaniach tripartity či ešte výraznejšiu medializáciu 

konkrétnych problémov v snahe vytvoriť spoločenský tlak na požadovanú zmenu. 

Zároveň, zväzovú legislatívnu iniciatívu chceme doplniť o ďalšie problémy z oblasti 

vymožiteľnosti práva, akými sú rýchlosť, kompetentnosť a efektivita rozhodovania súdov, 

možnosť ochrany oprávnených záujmov, stabilita právneho prostredia, problematika 

verejného obstarávania či cena práce. Rovnako chceme otvoriť diskusiu na pôde ZEP SR i k 

ďalším oblastiam práva, akými sú daňové a sociálne zákony, odpadová legislatíva či Zákonník 

práce. Predstavenstvo zváži v nasledujúcom období (v súlade s §19 ods. 4 Stano

zriadenie pracovnej skupiny zameranej na tvorbu legislatívnych návrhov na podporu 

podnikateľského prostredia.  

 

• Odborné vzdelávanie 

   Zväz sa usiluje o vysokú odbornú úroveň zamestnancov elektrotechnických firiem a 

podporuje rozvoj a zaistenie kvality odborného školstva na všetkých stupňoch. Prioritou i 

naďalej zostane zaistenie dostatočného počtu absolventov odborných škôl pre 

elektrotechniku a elektroniku, nielen na potrebnej úrovni celoživotného vzdelávania, ale i

potrebnom odborovom zameraní. 

Za účelom zaistenia kvality odborného vzdelávania chceme naďalej pripomienkovať 

učebné a študijné vzdelávacie programy a komunikovať požiadavky praxe na úrovni Rady 

vlády pre odborné vzdelávanie, MŠVVaŠ SR a ŠIOV. Okrem to
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s ktorými sa každodenne stretávajú. Súčasne si uvedomujú, že úlohou zväzu je tieto oblasti 

aktívne vyhľadávať a vychádzajúc zo skúseností členských firiem aj navrhovať zmeny, ktoré 

by mohli zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.  

Legislatívna iniciatíva zameraná na zlepšenie podnikateľského prostredia

Efektívna možnosť domôcť sa svojich práv, ako aj stabilné právne prostredie, sú 

základným predpokladom fungovania zdravého podnikateľského prostredia. Zväz v snahe 

zlepšiť ochranu vlastníckeho práva v posledných rokoch presadzoval na najvyššej politickej 

rovni legislatívnu iniciatívu v oblasti konkurzného práva. Napriek čiastkovým úspechom, 

problém s nedostatočným uspokojením veriteľov a zneužívaním konkurzných a najmä 

reštrukturalizačných konaní stále pretrváva. V nasledujúcom období chce preto zväz prist

k novej stratégii a zvážiť ďalšie prostriedky ochrany nielen členských firiem, akými sú napr. 

Európsky súd pre ľudské práva (nedostatočne chránené vlastníctvo pri výhrade vlastníckeho 

práva), Súdny dvor EÚ (nedostatočná implementácia Smernice EP a Rad

presadzovanie tejto problematiky na rokovaniach tripartity či ešte výraznejšiu medializáciu 

konkrétnych problémov v snahe vytvoriť spoločenský tlak na požadovanú zmenu. 

Zároveň, zväzovú legislatívnu iniciatívu chceme doplniť o ďalšie problémy z oblasti 

vymožiteľnosti práva, akými sú rýchlosť, kompetentnosť a efektivita rozhodovania súdov, 

možnosť ochrany oprávnených záujmov, stabilita právneho prostredia, problematika 

ejného obstarávania či cena práce. Rovnako chceme otvoriť diskusiu na pôde ZEP SR i k 

ďalším oblastiam práva, akými sú daňové a sociálne zákony, odpadová legislatíva či Zákonník 

práce. Predstavenstvo zváži v nasledujúcom období (v súlade s §19 ods. 4 Stano

zriadenie pracovnej skupiny zameranej na tvorbu legislatívnych návrhov na podporu 

 

Odborné vzdelávanie – problém kvality a kvantity  

Zväz sa usiluje o vysokú odbornú úroveň zamestnancov elektrotechnických firiem a 

podporuje rozvoj a zaistenie kvality odborného školstva na všetkých stupňoch. Prioritou i 

naďalej zostane zaistenie dostatočného počtu absolventov odborných škôl pre 

elektroniku, nielen na potrebnej úrovni celoživotného vzdelávania, ale i

potrebnom odborovom zameraní.  

Za účelom zaistenia kvality odborného vzdelávania chceme naďalej pripomienkovať 

učebné a študijné vzdelávacie programy a komunikovať požiadavky praxe na úrovni Rady 

vlády pre odborné vzdelávanie, MŠVVaŠ SR a ŠIOV. Okrem toho, v procese implementácie 

na roky 2015-2016  

že úlohou zväzu je tieto oblasti 

aktívne vyhľadávať a vychádzajúc zo skúseností členských firiem aj navrhovať zmeny, ktoré 

a zlepšenie podnikateľského prostredia 

Efektívna možnosť domôcť sa svojich práv, ako aj stabilné právne prostredie, sú 

základným predpokladom fungovania zdravého podnikateľského prostredia. Zväz v snahe 

zlepšiť ochranu vlastníckeho práva v posledných rokoch presadzoval na najvyššej politickej 

rovni legislatívnu iniciatívu v oblasti konkurzného práva. Napriek čiastkovým úspechom, 

problém s nedostatočným uspokojením veriteľov a zneužívaním konkurzných a najmä 

reštrukturalizačných konaní stále pretrváva. V nasledujúcom období chce preto zväz pristúpiť 

k novej stratégii a zvážiť ďalšie prostriedky ochrany nielen členských firiem, akými sú napr. 

Európsky súd pre ľudské práva (nedostatočne chránené vlastníctvo pri výhrade vlastníckeho 

práva), Súdny dvor EÚ (nedostatočná implementácia Smernice EP a Rady č. 2011/7/EÚ), 

presadzovanie tejto problematiky na rokovaniach tripartity či ešte výraznejšiu medializáciu 

konkrétnych problémov v snahe vytvoriť spoločenský tlak na požadovanú zmenu.  

Zároveň, zväzovú legislatívnu iniciatívu chceme doplniť o ďalšie problémy z oblasti 

vymožiteľnosti práva, akými sú rýchlosť, kompetentnosť a efektivita rozhodovania súdov, 

možnosť ochrany oprávnených záujmov, stabilita právneho prostredia, problematika 

ejného obstarávania či cena práce. Rovnako chceme otvoriť diskusiu na pôde ZEP SR i k 

ďalším oblastiam práva, akými sú daňové a sociálne zákony, odpadová legislatíva či Zákonník 

práce. Predstavenstvo zváži v nasledujúcom období (v súlade s §19 ods. 4 Stanov ZEP SR) 

zriadenie pracovnej skupiny zameranej na tvorbu legislatívnych návrhov na podporu 

Zväz sa usiluje o vysokú odbornú úroveň zamestnancov elektrotechnických firiem a 

podporuje rozvoj a zaistenie kvality odborného školstva na všetkých stupňoch. Prioritou i 

naďalej zostane zaistenie dostatočného počtu absolventov odborných škôl pre 

elektroniku, nielen na potrebnej úrovni celoživotného vzdelávania, ale i v 

Za účelom zaistenia kvality odborného vzdelávania chceme naďalej pripomienkovať 

učebné a študijné vzdelávacie programy a komunikovať požiadavky praxe na úrovni Rady 

ho, v procese implementácie 



duálneho systému vzdelávania na SOŠ chceme byť pri novelizácii zákona o odbornom 

vzdelávaní tak, aby sa zavedenie duálneho vzdelávacieho systému stalo pre zamestnávateľov 

atraktívnejším. Kvalitu študijných odborov zvyšuje i proj

– Skills in metal and electro industry, 

Osobitným problémom je dlhodobý nedostatok absolventov elektrotechnických 

odborov. Ich počet by sme radi zvýšili zavedením a propa

ELECTRO, buď SMART“ a aktivitami na propagáciu elektrotechniky ako študijného smeru, 

akými sú napr. pripravovaná Elektroolympiáda. 

Za účelom pripomienkovania školských zákonov, odborov a vytvorenie stratégie 

propagácie elektrotechniky Predstavenstvo zváži v nasledujúcom období (v súlade s §19 ods. 

4 Stanov ZEP SR) zriadenie pracovnej skupiny. 

 

• Veda, výskum a inovácie

   Zväz bude ešte intenzívnejšie podporovať aktivity v oblasti vedy a výskumu vo svojich 

členských spoločnostiach, podieľať sa na prezentáciách výsledkov týchto činností i na 

sprostredkovaní a zastrešení väzieb medzi členmi priemyselných zväzov a univerzitného 

výskumu. Naďalej budeme v rámci 

potrebu určovania výskumných priorít priemyselnými firmami, a to najmä osobným 

zapojením najmenej piatich členov Predstavenstva do pracovných skupín na tvorbu 

výskumných priorít na MŠVVaŠ SR, ak tieto budú naďalej fungovať. Našou snahou je zriadiť 

pre našich členov informačný systém obsahujúci aktuálne výzvy pre získanie grantov v 

štrukturálnych fondoch, Horizonte 2020 či výzvy vyhlásené APVV. 

 

• Sektorová rada elektrotechnická

Doterajšie výstupy z činnosti Sektorovej rady elektrotechnickej a skúsenosti z ostatných 

odvetví i zo zahraničia potvrdzujú nevyhnutnosť účasti zväzu v projektoch NSP a NSK 

(Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií), nakoľko v súčasnej dobe sa 

sektorové rady stávajú kompetentným, účinným a predovšetkým nestranným subjektom 

podpory riadenia ľudských zdrojov. Preto ZEP SR, ktorý inicioval vznik Sektorovej rady 

elektrotechnickej, sa podieľa na jej práci prostredníctvom patričného zastúpenia členských 

spoločností zväzu. Prioritou Sektorovej rady pre nasledujúce obdobie bude dokončiť proj

NSP a NSK. Následne, bude snahou zväzu udržať Sektorovú radu v činnosti a využiť jej 

odbornú spôsobilosť na tvorbu nástrojov, ktoré by pomohli riadeniu ľudských zdrojov či 

budúcemu vývoju v odbornom vzdelávaní v súlade so záujmami členských firiem. 
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duálneho systému vzdelávania na SOŠ chceme byť pri novelizácii zákona o odbornom 

vzdelávaní tak, aby sa zavedenie duálneho vzdelávacieho systému stalo pre zamestnávateľov 

atraktívnejším. Kvalitu študijných odborov zvyšuje i projekt realizovaný Sekretariátom ZEP SR 

Skills in metal and electro industry, ktorý budeme v nasledujúcich rokoch realizovať. 

Osobitným problémom je dlhodobý nedostatok absolventov elektrotechnických 

odborov. Ich počet by sme radi zvýšili zavedením a propagáciou stratégie ZEP SR 

a aktivitami na propagáciu elektrotechniky ako študijného smeru, 

akými sú napr. pripravovaná Elektroolympiáda.  

Za účelom pripomienkovania školských zákonov, odborov a vytvorenie stratégie 

lektrotechniky Predstavenstvo zváži v nasledujúcom období (v súlade s §19 ods. 

4 Stanov ZEP SR) zriadenie pracovnej skupiny.  

inovácie 

Zväz bude ešte intenzívnejšie podporovať aktivity v oblasti vedy a výskumu vo svojich 

nostiach, podieľať sa na prezentáciách výsledkov týchto činností i na 

sprostredkovaní a zastrešení väzieb medzi členmi priemyselných zväzov a univerzitného 

výskumu. Naďalej budeme v rámci Stratégie inteligentnej špecializácie RIS 3 

vania výskumných priorít priemyselnými firmami, a to najmä osobným 

zapojením najmenej piatich členov Predstavenstva do pracovných skupín na tvorbu 

výskumných priorít na MŠVVaŠ SR, ak tieto budú naďalej fungovať. Našou snahou je zriadiť 

formačný systém obsahujúci aktuálne výzvy pre získanie grantov v 

štrukturálnych fondoch, Horizonte 2020 či výzvy vyhlásené APVV.  

Sektorová rada elektrotechnická 

Doterajšie výstupy z činnosti Sektorovej rady elektrotechnickej a skúsenosti z ostatných 

tví i zo zahraničia potvrdzujú nevyhnutnosť účasti zväzu v projektoch NSP a NSK 

(Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií), nakoľko v súčasnej dobe sa 

sektorové rady stávajú kompetentným, účinným a predovšetkým nestranným subjektom 

iadenia ľudských zdrojov. Preto ZEP SR, ktorý inicioval vznik Sektorovej rady 

elektrotechnickej, sa podieľa na jej práci prostredníctvom patričného zastúpenia členských 

spoločností zväzu. Prioritou Sektorovej rady pre nasledujúce obdobie bude dokončiť proj

NSP a NSK. Následne, bude snahou zväzu udržať Sektorovú radu v činnosti a využiť jej 

odbornú spôsobilosť na tvorbu nástrojov, ktoré by pomohli riadeniu ľudských zdrojov či 

budúcemu vývoju v odbornom vzdelávaní v súlade so záujmami členských firiem. 

na roky 2015-2016  

duálneho systému vzdelávania na SOŠ chceme byť pri novelizácii zákona o odbornom 

vzdelávaní tak, aby sa zavedenie duálneho vzdelávacieho systému stalo pre zamestnávateľov 

ekt realizovaný Sekretariátom ZEP SR 

ktorý budeme v nasledujúcich rokoch realizovať.  

Osobitným problémom je dlhodobý nedostatok absolventov elektrotechnických 

gáciou stratégie ZEP SR „Rozmýšľaj 

a aktivitami na propagáciu elektrotechniky ako študijného smeru, 

Za účelom pripomienkovania školských zákonov, odborov a vytvorenie stratégie 

lektrotechniky Predstavenstvo zváži v nasledujúcom období (v súlade s §19 ods. 

Zväz bude ešte intenzívnejšie podporovať aktivity v oblasti vedy a výskumu vo svojich 

nostiach, podieľať sa na prezentáciách výsledkov týchto činností i na 

sprostredkovaní a zastrešení väzieb medzi členmi priemyselných zväzov a univerzitného 

Stratégie inteligentnej špecializácie RIS 3 presadzovať 

vania výskumných priorít priemyselnými firmami, a to najmä osobným 

zapojením najmenej piatich členov Predstavenstva do pracovných skupín na tvorbu 

výskumných priorít na MŠVVaŠ SR, ak tieto budú naďalej fungovať. Našou snahou je zriadiť 

formačný systém obsahujúci aktuálne výzvy pre získanie grantov v 

Doterajšie výstupy z činnosti Sektorovej rady elektrotechnickej a skúsenosti z ostatných 

tví i zo zahraničia potvrdzujú nevyhnutnosť účasti zväzu v projektoch NSP a NSK 

(Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií), nakoľko v súčasnej dobe sa 

sektorové rady stávajú kompetentným, účinným a predovšetkým nestranným subjektom 

iadenia ľudských zdrojov. Preto ZEP SR, ktorý inicioval vznik Sektorovej rady 

elektrotechnickej, sa podieľa na jej práci prostredníctvom patričného zastúpenia členských 

spoločností zväzu. Prioritou Sektorovej rady pre nasledujúce obdobie bude dokončiť projekty 

NSP a NSK. Následne, bude snahou zväzu udržať Sektorovú radu v činnosti a využiť jej 

odbornú spôsobilosť na tvorbu nástrojov, ktoré by pomohli riadeniu ľudských zdrojov či 

budúcemu vývoju v odbornom vzdelávaní v súlade so záujmami členských firiem.  



• Investície a podpora exportu 

   Aj v ďalšom období budeme rozvíjať spoluprácu s MZVaE

bankou SR, so zameraním sa na podporu exportu slovenských podnikov. Podľa nášho názoru 

je pre slovenskú ekonomiku nevyhnutné prehodnotiť produkty

SR, a to najmä zvýšenie limitov na poistné produkty, či záujem poskytovať svoje produkty aj v 

rizikových krajinách. Chceli by sme prispieť i k zvýšeniu informovanosti ekonomických 

diplomatov o podmienkach a možnostiach slovenske

komunikáciu s konkrétnymi firmami. Sme pripravení  otvoriť s MH SR rokovania o navýšení 

fondu na financovanie oficiálnej účasti SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, a do 

zoznamu vybraných veľtrhov presadzovať veľtrhy 

členskej základne. Otvoríme aj otázku financií na podporu inovácií v slovenských podnikoch. 

 

• Zaistenie sociálneho zmieru

   Zväz má záujem vytvárať podmienky pre udržanie sociálneho zmieru. V súlade so 

zákonom o kolektívnom vyjednávaní si zväz naďalej bude plniť svoju zákonnú povinnosť 

a bude sa spolupodieľať na vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, pričom v

rámci bude naďalej chrániť záujmy zamestnávateľov. Bude presadzovať, aby záverečná 

formulácia tejto zmluvy zohľadňovala ekonomické dopady, ktoré musia byť primerané 

súčasnej hospodárskej situácií a

zväz opäť podpíše výhradne za spoločnosti, ktoré s vyjednaným znením KZVS súhlasia. 

Cieľom zväzu je plniť si zákonnú povinnosť zúčastňovať sa kolektívneho vyjednávania tak, 

aby chránil záujmy zamestnávateľov a

nevýhodnej zmluvy. V nasledujúcom období Predstavenstvo dôkladne zváži znenie 

navrhovanej kolektívnej zmluvy a jej dopady na elektrotechnické spoločnosti v prípade jej 

rozšírenia. Zváži i možnosti a dopady prípadného neuzatvorenia KZVS, najmä vzhľadom na 

riziko jej rozšírenia proti vôli členskej základne ZEP SR.  Nakoľko s inštitútom rozširovania ako 

takým dlhodobo nesúhlasíme, nebudeme ani v

podávať. Dôvodom je, že nie je v

nespôsobí vážne problémy v nečlenských elektrotechnických spoločnostiach.

 

    ZEP SR je združením podnikateľov. Preto činnosti a

riešenia systémových otázok priemyslu i aktívne pomáhať podnikaniu jeho členských firiem. I 

v nasledujúcom období sa bude zväz usilovať o realizáciu aktivít, ktoré člen
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nvestície a podpora exportu  

ďalšom období budeme rozvíjať spoluprácu s MZVaEZ SR a Exportno

bankou SR, so zameraním sa na podporu exportu slovenských podnikov. Podľa nášho názoru 

je pre slovenskú ekonomiku nevyhnutné prehodnotiť produkty, ktoré poskytuje EXIMBANKA 

SR, a to najmä zvýšenie limitov na poistné produkty, či záujem poskytovať svoje produkty aj v 

rizikových krajinách. Chceli by sme prispieť i k zvýšeniu informovanosti ekonomických 

diplomatov o podmienkach a možnostiach slovenskej elektrotechniky a zlepšiť ich 

komunikáciu s konkrétnymi firmami. Sme pripravení  otvoriť s MH SR rokovania o navýšení 

fondu na financovanie oficiálnej účasti SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, a do 

zoznamu vybraných veľtrhov presadzovať veľtrhy podľa zámerov a

členskej základne. Otvoríme aj otázku financií na podporu inovácií v slovenských podnikoch. 

aistenie sociálneho zmieru 

Zväz má záujem vytvárať podmienky pre udržanie sociálneho zmieru. V súlade so 

om vyjednávaní si zväz naďalej bude plniť svoju zákonnú povinnosť 

bude sa spolupodieľať na vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, pričom v

rámci bude naďalej chrániť záujmy zamestnávateľov. Bude presadzovať, aby záverečná 

mluvy zohľadňovala ekonomické dopady, ktoré musia byť primerané 

súčasnej hospodárskej situácií a ekonomickým možnostiam členov zväzu. Kolektívnu zmluvu 

zväz opäť podpíše výhradne za spoločnosti, ktoré s vyjednaným znením KZVS súhlasia. 

ť si zákonnú povinnosť zúčastňovať sa kolektívneho vyjednávania tak, 

aby chránil záujmy zamestnávateľov a kvalifikovanými postojmi sa ubránil pred uzavretím 

nevýhodnej zmluvy. V nasledujúcom období Predstavenstvo dôkladne zváži znenie 

ej zmluvy a jej dopady na elektrotechnické spoločnosti v prípade jej 

rozšírenia. Zváži i možnosti a dopady prípadného neuzatvorenia KZVS, najmä vzhľadom na 

riziko jej rozšírenia proti vôli členskej základne ZEP SR.  Nakoľko s inštitútom rozširovania ako 

kým dlhodobo nesúhlasíme, nebudeme ani v budúcnosti takýto návrh na rozšírenie 

podávať. Dôvodom je, že nie je v našich silách objektívne posúdiť, či rozšírenie zmluvy 

nečlenských elektrotechnických spoločnostiach.

III. Podnikateľský zväz 

ZEP SR je združením podnikateľov. Preto činnosti a celozväzové podujatia budú okrem 

riešenia systémových otázok priemyslu i aktívne pomáhať podnikaniu jeho členských firiem. I 

v nasledujúcom období sa bude zväz usilovať o realizáciu aktivít, ktoré člen

na roky 2015-2016  

SR a Exportno-importnou 

bankou SR, so zameraním sa na podporu exportu slovenských podnikov. Podľa nášho názoru 

, ktoré poskytuje EXIMBANKA 

SR, a to najmä zvýšenie limitov na poistné produkty, či záujem poskytovať svoje produkty aj v 

rizikových krajinách. Chceli by sme prispieť i k zvýšeniu informovanosti ekonomických 

j elektrotechniky a zlepšiť ich 

komunikáciu s konkrétnymi firmami. Sme pripravení  otvoriť s MH SR rokovania o navýšení 

fondu na financovanie oficiálnej účasti SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, a do 

podľa zámerov a požiadaviek našej 

členskej základne. Otvoríme aj otázku financií na podporu inovácií v slovenských podnikoch.  

Zväz má záujem vytvárať podmienky pre udržanie sociálneho zmieru. V súlade so 

om vyjednávaní si zväz naďalej bude plniť svoju zákonnú povinnosť 

bude sa spolupodieľať na vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, pričom v jeho 

rámci bude naďalej chrániť záujmy zamestnávateľov. Bude presadzovať, aby záverečná 

mluvy zohľadňovala ekonomické dopady, ktoré musia byť primerané 

ekonomickým možnostiam členov zväzu. Kolektívnu zmluvu 

zväz opäť podpíše výhradne za spoločnosti, ktoré s vyjednaným znením KZVS súhlasia. 

ť si zákonnú povinnosť zúčastňovať sa kolektívneho vyjednávania tak, 

kvalifikovanými postojmi sa ubránil pred uzavretím 

nevýhodnej zmluvy. V nasledujúcom období Predstavenstvo dôkladne zváži znenie 

ej zmluvy a jej dopady na elektrotechnické spoločnosti v prípade jej 

rozšírenia. Zváži i možnosti a dopady prípadného neuzatvorenia KZVS, najmä vzhľadom na 

riziko jej rozšírenia proti vôli členskej základne ZEP SR.  Nakoľko s inštitútom rozširovania ako 

budúcnosti takýto návrh na rozšírenie 

našich silách objektívne posúdiť, či rozšírenie zmluvy 

nečlenských elektrotechnických spoločnostiach. 

celozväzové podujatia budú okrem 

riešenia systémových otázok priemyslu i aktívne pomáhať podnikaniu jeho členských firiem. I 

v nasledujúcom období sa bude zväz usilovať o realizáciu aktivít, ktoré členským firmám 



poskytnú reálnu informačnú, propagačnú, finančnú alebo kooperačnú hodnotu, to všetko pri 

snahe o vytvorenie ovzdušia rešpektu k etickému podnikateľskému správaniu sa (§1 ods. 4 

Stanov ZEP SR). ZEP SR, bez formálneho vytvárania etického kódexu p

činnosťou prispievať k vytvoreniu priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré povedie pri 

rešpektovaní etických zásad podnikania k dlhodobej udržateľnej prosperite členských 

organizácií, elektrotechnického odvetvia i celej priemyse

   

• Podpora výrobnej či obchodnej 

Zväz má záujem vytvoriť platformu, ktorá umožní vytváranie obchodných, výrobných či 

vývojových partnerstiev medzi firmami. Tak ako doteraz, i naďalej budeme organizovať 

neformálne stretnutia predstaviteľov firiem, ktorých hlavným cieľom je prepájanie 

podnikateľov a neformálny networking

budeme podporovať i slovensko

vybraných veľtrhov. Pokračovať by sme chceli aj v organizovaní nového podujatia, Plesu 

Zväzu elektrotechnického priemyslu SR 

informatikov, ktorého prvý ročník začiatkom roku 2015 dopadol veľmi úspešne. Spoluprácu 

firiem budeme naďalej podporovať i sprostredkovávaním individuálnych stretnutí / 

obchodných rokovaní v rámci ZEP SR, ale aj mimo neho, a to najmä pre malé a stredné 

podniky („otváranie dverí“). 

 

• Informačná pridaná hodnota

Zväz má záujem na poskytovaní presných, aktuálnych

členským spoločnostiam. Budeme pokračovať v príprave ekonomického a právneho 

informačného mailu, ako i zväzového 

postupne dopĺňali o ďalšie zdroje informácií, akými by bol nap

výzviev z európskych fondov, či národných dotácií a (ne)návratných finančných príspevkov v 

štruktúrovanej podobe. Vychádzajúc z potrieb a požiadaviek členskej základne budeme 

pokračovať i v organizovaní odborných klubových stret

 

• Podpora predaja a propagácia členských spoločností

   Podpora predaja výrobkov a propagácia členských spoločností zostáva dôležitou 

súčasťou činnosti zväzu. Budeme pokračovať vo vydávaní Katalógu členov ZEP SR a 

distribuovať ho širokej odbornej verejnosti, ako i na obchodné oddelenia našich 

veľvyslanectiev v zahraničí, zahraničné zastupiteľstvá a obchodné komory na Slovensku, ale 
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poskytnú reálnu informačnú, propagačnú, finančnú alebo kooperačnú hodnotu, to všetko pri 

snahe o vytvorenie ovzdušia rešpektu k etickému podnikateľskému správaniu sa (§1 ods. 4 

Stanov ZEP SR). ZEP SR, bez formálneho vytvárania etického kódexu podnikania, bude svojou 

činnosťou prispievať k vytvoreniu priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré povedie pri 

rešpektovaní etických zásad podnikania k dlhodobej udržateľnej prosperite členských 

organizácií, elektrotechnického odvetvia i celej priemyselnej sféry na Slovensku. 

či obchodnej spolupráce firiem 

Zväz má záujem vytvoriť platformu, ktorá umožní vytváranie obchodných, výrobných či 

vývojových partnerstiev medzi firmami. Tak ako doteraz, i naďalej budeme organizovať 

stretnutia predstaviteľov firiem, ktorých hlavným cieľom je prepájanie 

networking. Okrem neformálnych stretnutí na národnej úrovni 

budeme podporovať i slovensko-české stretnutia firiem organizované pri príležitosti 

rhov. Pokračovať by sme chceli aj v organizovaní nového podujatia, Plesu 

Zväzu elektrotechnického priemyslu SR – Večera elektrotechnikov, energetikov a 

informatikov, ktorého prvý ročník začiatkom roku 2015 dopadol veľmi úspešne. Spoluprácu 

ďalej podporovať i sprostredkovávaním individuálnych stretnutí / 

obchodných rokovaní v rámci ZEP SR, ale aj mimo neho, a to najmä pre malé a stredné 

Informačná pridaná hodnota 

Zväz má záujem na poskytovaní presných, aktuálnych a potrebných informácií svojim 

členským spoločnostiam. Budeme pokračovať v príprave ekonomického a právneho 

informačného mailu, ako i zväzového newslettra. Uvedené informačné média by sme radi 

postupne dopĺňali o ďalšie zdroje informácií, akými by bol napríklad prehľad relevantných 

výzviev z európskych fondov, či národných dotácií a (ne)návratných finančných príspevkov v 

štruktúrovanej podobe. Vychádzajúc z potrieb a požiadaviek členskej základne budeme 

pokračovať i v organizovaní odborných klubových stretnutí na vybrané aktuálne témy. 

propagácia členských spoločností 

Podpora predaja výrobkov a propagácia členských spoločností zostáva dôležitou 

súčasťou činnosti zväzu. Budeme pokračovať vo vydávaní Katalógu členov ZEP SR a 

ť ho širokej odbornej verejnosti, ako i na obchodné oddelenia našich 

veľvyslanectiev v zahraničí, zahraničné zastupiteľstvá a obchodné komory na Slovensku, ale 

na roky 2015-2016  

poskytnú reálnu informačnú, propagačnú, finančnú alebo kooperačnú hodnotu, to všetko pri 

snahe o vytvorenie ovzdušia rešpektu k etickému podnikateľskému správaniu sa (§1 ods. 4 

odnikania, bude svojou 

činnosťou prispievať k vytvoreniu priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré povedie pri 

rešpektovaní etických zásad podnikania k dlhodobej udržateľnej prosperite členských 

lnej sféry na Slovensku.  

Zväz má záujem vytvoriť platformu, ktorá umožní vytváranie obchodných, výrobných či 

vývojových partnerstiev medzi firmami. Tak ako doteraz, i naďalej budeme organizovať 

stretnutia predstaviteľov firiem, ktorých hlavným cieľom je prepájanie 

. Okrem neformálnych stretnutí na národnej úrovni 

české stretnutia firiem organizované pri príležitosti 

rhov. Pokračovať by sme chceli aj v organizovaní nového podujatia, Plesu 

Večera elektrotechnikov, energetikov a 

informatikov, ktorého prvý ročník začiatkom roku 2015 dopadol veľmi úspešne. Spoluprácu 

ďalej podporovať i sprostredkovávaním individuálnych stretnutí / 

obchodných rokovaní v rámci ZEP SR, ale aj mimo neho, a to najmä pre malé a stredné 

a potrebných informácií svojim 

členským spoločnostiam. Budeme pokračovať v príprave ekonomického a právneho 

Uvedené informačné média by sme radi 

ríklad prehľad relevantných 

výzviev z európskych fondov, či národných dotácií a (ne)návratných finančných príspevkov v 

štruktúrovanej podobe. Vychádzajúc z potrieb a požiadaviek členskej základne budeme 

nutí na vybrané aktuálne témy.  

Podpora predaja výrobkov a propagácia členských spoločností zostáva dôležitou 

súčasťou činnosti zväzu. Budeme pokračovať vo vydávaní Katalógu členov ZEP SR a 

ť ho širokej odbornej verejnosti, ako i na obchodné oddelenia našich 

veľvyslanectiev v zahraničí, zahraničné zastupiteľstvá a obchodné komory na Slovensku, ale 



tiež obchodným misiám, na veľtrhy, predstaviteľom zahraničných delegácií či médiám. 

Rovnako budeme zahraničných investorov či záujemcov, ktorí sa na nás pravidelne priamo 

alebo prostredníctvom SARIA obracajú, smerovať na členské firmy ZEP SR. Vychádzajúc z 

dobrých vzťahov s médiami budeme novinárom naďalej odporúčať jednotlivé úspechy, 

projekty či aktuálne výzvy našich členských firiem a prostredkovávať rozhovory s ich 

predstaviteľmi.  

 

• Veľtržná činnosť a úspora prostriedkov členov 

   Hlavným veľtrhom, na ktorom sa ZEP SR podieľa ako spoluorganizátor, naďalej ostáva 

veľtrh ELO SYS. Zväz participuje na odbornom programe veľtrhu, organizuje odborné súťaže 

výrobkov a dohoduje zľavu na výstavnú plochu pre členov ZEP SR (v súčasnosti 20 +

percent). V roku 2015 uvažujeme o stavbe spoločnej expozície členských firiem a o presunutí 

stánku do nového pavilónu. Okrem toho, našou snahou bude rozšíriť zoznam zahraničných 

veľtrhov, na ktorých budú mať členovia ZEP SR zľavy či iné výhody (v súčas

môžu čerpať výhody na veľtrhoch MSV Brno, FOR ENERGO Praha a Amper Brno). Naďalej by 

sme radi pokračovali so stavbou spoločných stánkov členov na zahraničných veľtrhoch, 

vďaka ktorým sa členské firmy môžu dostať na medzinárodnú výstavu za mi

výhodných podmienok. Doposiaľ máme skúsenosti z Českej republiky, na základe 

rozhodnutia Predstavenstva by však bolo možné zorganizovať stánok i na veľtrhu v Nemecku 

či Rusku, resp. v lokalite podľa záujmu členských spoločností.

 

IV. Organizačné z

• Prezentácia, medializácia a

    Odozvy v tlači a ďalších médiách, i zo strany širokej elektrotechnickej obce preukazujú, 

že si zväz vytvoril v posledných rokoch pevné postavenie a 

zvyšujúcu sa návštevnosť našej webovej stránky (k čomu bezpochyby prispela jej kompletná 

prestavba) a záujem o zväzové akcie. Webová stránka ostane naďalej hlavným informačným 

médiom. Snahou Sekretariátu ZEP SR bude rozšir

mutáciách a stále ju modernizovať s implementáciou nových komunikačných technológií. 

Zväz bude pokračovať vo vydávaní Katalógu členov ZEP SR v tlačenej aj elektronickej verzii. V 

roku 2016 vydáme katalóg v novom formát

čo najvyššia možná miera aktuálnosti. 

   Zväz bude naďalej aktívne spolupracovať s tlačou, rozhlasom a televíziou a odpovedať 

na dopyty novinárov, resp. podávať tlačové vyhlásenia k aktuálnym spoločenským témam. V 
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tiež obchodným misiám, na veľtrhy, predstaviteľom zahraničných delegácií či médiám. 

me zahraničných investorov či záujemcov, ktorí sa na nás pravidelne priamo 

alebo prostredníctvom SARIA obracajú, smerovať na členské firmy ZEP SR. Vychádzajúc z 

dobrých vzťahov s médiami budeme novinárom naďalej odporúčať jednotlivé úspechy, 

tuálne výzvy našich členských firiem a prostredkovávať rozhovory s ich 

úspora prostriedkov členov   

Hlavným veľtrhom, na ktorom sa ZEP SR podieľa ako spoluorganizátor, naďalej ostáva 

veľtrh ELO SYS. Zväz participuje na odbornom programe veľtrhu, organizuje odborné súťaže 

výrobkov a dohoduje zľavu na výstavnú plochu pre členov ZEP SR (v súčasnosti 20 +

percent). V roku 2015 uvažujeme o stavbe spoločnej expozície členských firiem a o presunutí 

stánku do nového pavilónu. Okrem toho, našou snahou bude rozšíriť zoznam zahraničných 

veľtrhov, na ktorých budú mať členovia ZEP SR zľavy či iné výhody (v súčas

môžu čerpať výhody na veľtrhoch MSV Brno, FOR ENERGO Praha a Amper Brno). Naďalej by 

sme radi pokračovali so stavbou spoločných stánkov členov na zahraničných veľtrhoch, 

vďaka ktorým sa členské firmy môžu dostať na medzinárodnú výstavu za mi

výhodných podmienok. Doposiaľ máme skúsenosti z Českej republiky, na základe 

rozhodnutia Predstavenstva by však bolo možné zorganizovať stánok i na veľtrhu v Nemecku 

či Rusku, resp. v lokalite podľa záujmu členských spoločností. 

Organizačné zabezpečenie činnosti zväzu a jeho Sekretariátu

Prezentácia, medializácia a budovanie dobrého mena zväzu 

Odozvy v tlači a ďalších médiách, i zo strany širokej elektrotechnickej obce preukazujú, 

posledných rokoch pevné postavenie a dobré meno. Štatistiky preukazujú 

zvyšujúcu sa návštevnosť našej webovej stránky (k čomu bezpochyby prispela jej kompletná 

prestavba) a záujem o zväzové akcie. Webová stránka ostane naďalej hlavným informačným 

médiom. Snahou Sekretariátu ZEP SR bude rozširovať jej obsah i v ďalších jazykových 

mutáciách a stále ju modernizovať s implementáciou nových komunikačných technológií. 

Zväz bude pokračovať vo vydávaní Katalógu členov ZEP SR v tlačenej aj elektronickej verzii. V 

roku 2016 vydáme katalóg v novom formáte, s jednoročnou periodicitou, aby sa zachovala 

čo najvyššia možná miera aktuálnosti.  

Zväz bude naďalej aktívne spolupracovať s tlačou, rozhlasom a televíziou a odpovedať 

na dopyty novinárov, resp. podávať tlačové vyhlásenia k aktuálnym spoločenským témam. V 

na roky 2015-2016  

tiež obchodným misiám, na veľtrhy, predstaviteľom zahraničných delegácií či médiám. 

me zahraničných investorov či záujemcov, ktorí sa na nás pravidelne priamo 

alebo prostredníctvom SARIA obracajú, smerovať na členské firmy ZEP SR. Vychádzajúc z 

dobrých vzťahov s médiami budeme novinárom naďalej odporúčať jednotlivé úspechy, 

tuálne výzvy našich členských firiem a prostredkovávať rozhovory s ich 

Hlavným veľtrhom, na ktorom sa ZEP SR podieľa ako spoluorganizátor, naďalej ostáva 

veľtrh ELO SYS. Zväz participuje na odbornom programe veľtrhu, organizuje odborné súťaže 

výrobkov a dohoduje zľavu na výstavnú plochu pre členov ZEP SR (v súčasnosti 20 + 15 

percent). V roku 2015 uvažujeme o stavbe spoločnej expozície členských firiem a o presunutí 

stánku do nového pavilónu. Okrem toho, našou snahou bude rozšíriť zoznam zahraničných 

veľtrhov, na ktorých budú mať členovia ZEP SR zľavy či iné výhody (v súčasnosti členovia 

môžu čerpať výhody na veľtrhoch MSV Brno, FOR ENERGO Praha a Amper Brno). Naďalej by 

sme radi pokračovali so stavbou spoločných stánkov členov na zahraničných veľtrhoch, 

vďaka ktorým sa členské firmy môžu dostať na medzinárodnú výstavu za mimoriadne 

výhodných podmienok. Doposiaľ máme skúsenosti z Českej republiky, na základe 

rozhodnutia Predstavenstva by však bolo možné zorganizovať stánok i na veľtrhu v Nemecku 

jeho Sekretariátu 

Odozvy v tlači a ďalších médiách, i zo strany širokej elektrotechnickej obce preukazujú, 

dobré meno. Štatistiky preukazujú 

zvyšujúcu sa návštevnosť našej webovej stránky (k čomu bezpochyby prispela jej kompletná 

prestavba) a záujem o zväzové akcie. Webová stránka ostane naďalej hlavným informačným 

ovať jej obsah i v ďalších jazykových 

mutáciách a stále ju modernizovať s implementáciou nových komunikačných technológií. 

Zväz bude pokračovať vo vydávaní Katalógu členov ZEP SR v tlačenej aj elektronickej verzii. V 

e, s jednoročnou periodicitou, aby sa zachovala 

Zväz bude naďalej aktívne spolupracovať s tlačou, rozhlasom a televíziou a odpovedať 

na dopyty novinárov, resp. podávať tlačové vyhlásenia k aktuálnym spoločenským témam. V 



mene zväzu vystupujú prezident, viceprezidenti a generálny sekretár zväzu. Ďalši

budú v mene zväzu vystupovať po dohode so štatutárnymi zástupcami zväzu. V rámci zväzu 

nie je zatiaľ vytvorená funkcia tlačového hovorcu.

 

• Členstvo vo vyšších zamestnávateľských organizáciach

    V súčasnosti ZEP SR nie je členom žiadnej národnej a

združujúcej zamestnávateľské zväzy. 

Na medzinárodnej úrovni zväz ukončil v

organizácii INTERELEKTRO (rok založenia: 1974) v nadväznosti na vznik problémov v tejto 

medzinárodnej asociácii a na audit vykonaný Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej 

federácie. Cieľom zväzu nie je izolovať sa v domácom prostredí

nadviazať pracovné kontakty s

riešení spoločných ekonomických tém, v

Na národnej úrovni ZEP SR nie je momentálne združený v

zamestnávateľskej organizácii, a

Predstavenstvo ZEP SR je v prípade potreby pripravené zvážiť 

z uvedených národných organizácií, a

členov zväzu na úroveň rokovaní tripartity.

Osobitný význam má spolupráca zväzu s

asociáciou, ktorú bude zväz naďalej rozvíjať 

príprave neformálnych stretnutí,

 

• Členská základňa a diverzifikácia príjmov ZEP SR 

Zväz ostane otvorený k prijatiu každej spoločnosti, ktorá o

podnikaniu nemajú výhrady zásadného charakteru 

spoločnosti sa posudzuje s ohľadom na jej odborové zameranie a

Zväz poskytuje tri kategórie členstva: riadne, pridružené (pre spoločnosti, ktoré priamo 

nepôsobia v elektrotechnike) a

rozhodnutím, ktoré vydáva Predstavenstvo zväzu. O

zhromaždenie zväzu v súlade so Stanovami ZEP SR

Zväz dbá, aby štruktúra jeho orgánov bola 

pri rozhodovaní uplatňuje väčšinový názor členov.
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mene zväzu vystupujú prezident, viceprezidenti a generálny sekretár zväzu. Ďalši

budú v mene zväzu vystupovať po dohode so štatutárnymi zástupcami zväzu. V rámci zväzu 

nie je zatiaľ vytvorená funkcia tlačového hovorcu. 

Členstvo vo vyšších zamestnávateľských organizáciach 

V súčasnosti ZEP SR nie je členom žiadnej národnej a ani medzinárodnej organizácie 

združujúcej zamestnávateľské zväzy.  

Na medzinárodnej úrovni zväz ukončil v roku 2012 svoje členstvo v

organizácii INTERELEKTRO (rok založenia: 1974) v nadväznosti na vznik problémov v tejto 

cii a na audit vykonaný Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej 

federácie. Cieľom zväzu nie je izolovať sa v domácom prostredí, sme do budúcna otvorení 

nadviazať pracovné kontakty s niektorými európskymi zamestnávateľskými organizáciami pri 

ch ekonomických tém, v prípade ich využiteľnosti pre členov ZEP SR. 

ZEP SR nie je momentálne združený v

zamestnávateľskej organizácii, a to najmä pre ich roztrieštenosť a vysoké členské príspevky. 

prípade potreby pripravené zvážiť prípadný vstup do niektorej 

uvedených národných organizácií, a to najmä za účelom posunutia tém dôležitých pre 

členov zväzu na úroveň rokovaní tripartity. 

Osobitný význam má spolupráca zväzu s partnerskou Českomoravskou elektrotechnickou 

asociáciou, ktorú bude zväz naďalej rozvíjať najmä v oblasti odovzdávania informácií

príprave neformálnych stretnutí, či koordinácii činnosti slovenskej a českej sektorovej rady.

diverzifikácia príjmov ZEP SR  

prijatiu každej spoločnosti, ktorá o členstvo požiada

podnikaniu nemajú výhrady zásadného charakteru súčasní členovia zväzu. 

ohľadom na jej odborové zameranie a na jej etiku podni

Zväz poskytuje tri kategórie členstva: riadne, pridružené (pre spoločnosti, ktoré priamo 

elektrotechnike) a pozorovateľské. Rozhodnutie o prijatí člena je kolektívnym 

rozhodnutím, ktoré vydáva Predstavenstvo zväzu. O vylúčení člena rozho

súlade so Stanovami ZEP SR. 

jeho orgánov bola vytváraná demokraticky a transparentne. Zväz 

uplatňuje väčšinový názor členov. 

na roky 2015-2016  

mene zväzu vystupujú prezident, viceprezidenti a generálny sekretár zväzu. Ďalšie osoby 

budú v mene zväzu vystupovať po dohode so štatutárnymi zástupcami zväzu. V rámci zväzu 

ani medzinárodnej organizácie 

roku 2012 svoje členstvo v medzinárodnej 

organizácii INTERELEKTRO (rok založenia: 1974) v nadväznosti na vznik problémov v tejto 

cii a na audit vykonaný Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej 

sme do budúcna otvorení 

niektorými európskymi zamestnávateľskými organizáciami pri 

prípade ich využiteľnosti pre členov ZEP SR.  

ZEP SR nie je momentálne združený v žiadnej vyššej 

vysoké členské príspevky. 

prípadný vstup do niektorej 

najmä za účelom posunutia tém dôležitých pre 

ou elektrotechnickou 

odovzdávania informácií, 

českej sektorovej rady. 

členstvo požiada, ak voči jej 

členovia zväzu. Prijatie členskej 

na jej etiku podnikania. 

Zväz poskytuje tri kategórie členstva: riadne, pridružené (pre spoločnosti, ktoré priamo 

prijatí člena je kolektívnym 

vylúčení člena rozhoduje Valné 

transparentne. Zväz 



Konštantnou snahou Sektretariátu, v

prezentácia základných myšlienok a

posilniť reprezentatívnosť nášho združenia a

disponuje.  

Zväz hospodári na základe rozpočtu schvál

zložkou príjmov ostávajú členské príspevky, ktoré 

akými sú napr. príjmy z organizácie Plesu, z

poberateľom,  či z realizácie európs

kontrole Dozornej rady.  

 

• Sekretariát ZEP SR 

V súčasnosti možno konštatovať, že všetky činnosti Sekretariátu sú zabezpečené, 

prostredníctvom dvoch stálych

Stanovenie počtu zamestnancov Sekretariátu je v

konzultácii s generálnym sekretárom ZEP SR, rešpektujúc schválený rozpočet a

možnosti ZEP SR. 

Súčasné technické vybavenie

uvažovať nad obstaraním ešte jedné

jeden prenosný počítač). Služobný automobil je po oprave v

nezačnú prejavovať závady s

rokoch však bude potrebné počítať s

opravy.   

V súčasnosti hľadáme vyhovujúcejšie 

prístupom a možnosťou parkovania pre návštevy. V

zasadaciu miestnosť, ktorú budú môcť členovia používať na svoje obchodné rokovania, resp. 

bude využitá na rokovania Predstavenstva či Prezídia
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Konštantnou snahou Sektretariátu, v úzkej spolupráci s členskými spoločnosťami, je 

prezentácia základných myšlienok a činností zväzu novým firmám a ich nábor. Cieľom je 

posilniť reprezentatívnosť nášho združenia a zvýšiť tak spoločenskú silu, ktorou organizácia 

Zväz hospodári na základe rozpočtu schváleného Valným zhromaždením. Hlavnou 

ávajú členské príspevky, ktoré však postupne dopĺňame o

organizácie Plesu, z 1,5 % príspevku z asignácie dane

realizácie európskych projektov. Hospodárenie Zväzu podlieha podrobnej 

súčasnosti možno konštatovať, že všetky činnosti Sekretariátu sú zabezpečené, 

stálych zamestnancov alebo zmluvne (účtovníctvo, IT služby). 

Stanovenie počtu zamestnancov Sekretariátu je v kompetencii Predstavenstva, po 

enerálnym sekretárom ZEP SR, rešpektujúc schválený rozpočet a

Súčasné technické vybavenie Sekretariátu je v dobrom stave, výhľadov

uvažovať nad obstaraním ešte jedného notebooku (v súčasnosti má Sektretariát k

jeden prenosný počítač). Služobný automobil je po oprave v dobrom stave a pokiaľ sa 

súvisiace s jeho vekom, nie je potrebné ho 

rokoch však bude potrebné počítať s jeho výmenou, ktorá môže byť menej nákladná ako 

súčasnosti hľadáme vyhovujúcejšie a reprezentatívnejšie kancelárske priestory s

možnosťou parkovania pre návštevy. V nových priestoroch by sme radi zriadili 

zasadaciu miestnosť, ktorú budú môcť členovia používať na svoje obchodné rokovania, resp. 

bude využitá na rokovania Predstavenstva či Prezídia ZEP SR.  

Programové vyhlásenie schválené VZ ZEP SR dňa 21.5.2015 v Bratislave. 

.............................................. 

Generálny sekretár ZEP SR  

na roky 2015-2016  

skými spoločnosťami, je 

ich nábor. Cieľom je 

zvýšiť tak spoločenskú silu, ktorou organizácia 

eného Valným zhromaždením. Hlavnou 

však postupne dopĺňame o ďalšie zdroje, 

asignácie dane, ktorého je zväz 

Hospodárenie Zväzu podlieha podrobnej 

súčasnosti možno konštatovať, že všetky činnosti Sekretariátu sú zabezpečené, a to 

nancov alebo zmluvne (účtovníctvo, IT služby). 

kompetencii Predstavenstva, po 

enerálnym sekretárom ZEP SR, rešpektujúc schválený rozpočet a finančné 

dobrom stave, výhľadovo by bolo treba 

súčasnosti má Sektretariát k dispozícii 

dobrom stave a pokiaľ sa 

ho meniť. V budúcich 

jeho výmenou, ktorá môže byť menej nákladná ako 

a reprezentatívnejšie kancelárske priestory s lepším 

by sme radi zriadili 

zasadaciu miestnosť, ktorú budú môcť členovia používať na svoje obchodné rokovania, resp. 

Bratislave.  


