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Úvod  

V súlade s uznesením Valného zhromaždenia ZEP SR zo dňa 29.5.2014, ktorým bola 

prijatá koncepcia rozvoja činností ZEP SR nazvaná „SPOLU“, Sekretariát Zväzu rozširoval 

a upevňoval aktivity združenia v piatich hlavných oblastiach (S - systémové riešenia,  

P – podpora podnikania, O – odbornosť, L – legislatíva, U – úspora). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našou snahou bolo najmä podporiť vzájomnú (vývojovú, výrobnú, obchodnú či 

legislatívnu) spoluprácu členských firiem. Rôznymi „networkingovými“ či odbornými 

podujatiami alebo realizovanými projektmi sme sa snažili pomôcť našim členským firmám 

presadiť sa na domácom i zahraničnom trhu, zvýšiť kvalitu absolventov odborných škôl, ako 

aj zlepšiť podnikateľské prostredie a podporiť výrobnú i vývojovú dynamiku slovenského 

elektrotechnického i elektronického priemyslu. 

Na nasledujúcich niekoľkých stranách si Vám dovoľujeme priblížiť aktivity združenia 

v uplynulom roku, predostrieť možnosti užšej spolupráce Vašej firmy na spoločných cieľoch 

členov či naznačiť smerovanie Zväzu v ďalšom období.  

     

Kolektív pracovníkov Sektretariátu ZEP SR  
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Systémové riešenia 

„Systémové riešenia“ predstavujú dôležitú oblasť aktivít Predstavenstva i 

Sekretariátu ZEP SR zameranú na riešenie spoločenských otázok, ktoré významnou mierou 

ovplyvňujú podnikateľské prostredie nielen v elektrotechnike, ale i v priemysle celkovo. 

Sme aktívne zapojení do projektov zameraných na oblasť odborného školstva, 

vývoja a výskumu či podpory exportu slovenských firiem. K našim prioritám rovnako patrí i 

príprava legislatívnych opatrení zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia a 

ochrana oprávnených záujmov našich členov.  

K hlavným aktivitám v tejto oblasti patrila aj:  

Konkurzná a reštrukturalizačná iniciatíva 

 Počas celého roka pokračovali stretnutia 

s predstaviteľmi štátnej správy zamerané na 

predstavenie každodenných problémov 

a finančných strát elektrotechnických podnikov 

súvisiacich so zneužívaním konkurzného zákona. 

 Viacnásobné rokovania s podpredsedníčkou  

NR SR p. Laššákovou, ministrom spravodlivosti 

p. Borecom, iniciatíva a pripomienky odovzdané 

predsedovi vlády SR, p. Ficovi a prezidentovi SR, 

p. Kiskovi.  

 Zmena postupu: pôvodnú legislatívnu iniciatívu 

sme doplnili o pripomienky k ustanoveniam 

obchodného zákonníka so zameraním na 

zodpovednosť štatutárov včas vyhlásiť konkurz či 

za riadne vedenie účtovnej evidencie. 

 Nový prístup: intenzívna medializácia problematiky / vypracovanie právnych rád 

a pomocných zmluvných ustanovení pre členské spoločnosti / posúdenie možnosti 

žaloby na Ústavný súd či Európsky súd pre ľudské práva / register skúseností členov ZEP 

SR so spoločnosťami neuhrádzajúcimi faktúry.  

Viac o našej iniciatíve, ako aj jej znienie môžete nájsť na našej stránke:  

http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/ochrana-veritelov-pri-konkurzoch/ 

 

 

 

zdroj: Plus jeden deň 

http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/ochrana-veritelov-pri-konkurzoch/
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Podpora stredného odborného školstva a duálny systém 

 Aktívna účasť na národnom projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ZEP SR 

predsedá sektorovej rade pre elektrotechniku.  

 Nominácia 3 projektových škôl (v Trnave, Poprade-Matejovciach a Šuranoch) a pilotné 

testovanie prvkov duálneho vzdelávania. 

 Spolupráca pri tvorbe školských duálnych zmlúv, 

manuálov pre zamestnávateľov a pod.  

 Spracovanie pripomienok členských firiem 

k novému zákonu o odbornom vzdelávaní 

a príprave.  

 V nadväznosti na duálne vzdelávanie, 

v spolupráci s ASIT, o.z., členom ZEP SR, organizácia Okrúhleho stola zamestnávateľov 

na tému: Duálne vzdelávanie – recept na nezamestnanosť mladých? (5.6.2014, 

Bratislava). 

 Rozbehnutie trojročného európskeho projektu zameraného na chýbajúce zručnosti 

a vedomosti absolventov škôl – Skill ME.  

 V spolupráci s ASIT, o.z. otvorenie multimediálnych učební - AMOS Democentrum na 

Strednej odbornej škole IT, Bratislava (dve multimediálne učebne, "all in one" počítače s 

dotykovými obrazovkami, notebooky, interaktívna tabuľa, projektor, robotické súpravy 

Lego, digitálne jazykové laboratórium, e-learningové príslušenstvo).  

 

 

 

 

 

 

 

Viac o projektoch či našich aktivitách v oblasti odborného vzdávania sa dočítate na našej 

stránke: http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/odborne-vzdelavanie 

 

  

http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/odborne-vzdelavanie/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/legislativa/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/klubove-stretnutia/dualne-vzdelavanie/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/europske-projekty/projekt-skillme/
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Projekt Národná sústava povolaní 3 a  Národná sústava kvalifikácií  

 ZEP SR zorganizoval sektorovú radu zloženú z personalistov nielen členských firiem, 

zameranú na tvorbu Národnej sústavy 

povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií.  

 Cieľ projektov: dokončiť štandardy všetkých 

zamestnaní v elektrotechnike a vytvoriť k nim 

kvalifikačné karty (definovať vedomosti, 

zručnosti a ďalšie kompetencie potrebné pre 

výkon daného zamestnania).  

 

 Pripravuje sa takmer 30 rôznych povolaní.   

 Pomoc zamestnávateľom pri hľadaní 

kvalifikovanej pracovnej sily / úprava študijných 

plánov podľa potrieb priemyslu / zjednodušenie 

uznávania kvalifikácií nadobudnutých praxou / 

zlepšenie uplatnenia Slovákov na trhu práce u 

nás i v zahraničí.  

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - Dodatok č.1  

 Splnená zákonná povinnosť a uzatvorený Dodatok č. 1 ku KZVS – po predchádzajúcom 

schválení všetkými siedmimi dotknutými členmi.   

 Významne sme „zabojovali“ za pripomienky z členskej základne a „donútili“ OZ KOVO 

upraviť niektoré problematické časti.  

 ZEP SR nepodal, ani nebude podávať návrh na rozšírenie KZVS. Dôvodom je, že nevieme 

s istotou povedať, že naša zmluva nespôsobí problémy firmám, za ktoré nevyjednávame. 

Sme proti rozširovaniu kolektívnych zmlúv.  

 

 

 

 

 

http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/narodna-sustava-kvalifikacii/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/narodna-sustava-kvalifikacii/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/kolektivna-zmluva-vs/
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Podpora financovania výskumu a vývoja 

 Aktívna účasť 6 členov Predstavenstva ZEP SR pri tvorbe a implementácii Stratégie 

výskumu a vývoja pre inteligentnú špecializáciu Slovenska RIS 3. 

 Zapojenie do pracovných skupín: Informačné a komunikačné technológie / Materiálový 

výskum, nanotechnológie / Priemyselné technológie / Udržateľná energetika a energie. 

 Zapojenie členov ZEP SR ako hodnotiteľov výzviev v APVV. 

 Cieľ: zaviesť novú službu pre členov – informačný servis o výzvach v štrukturálnych 

fondoch, v Horizonte 2020 a pod.  

Viac o našich aktivitách v oblasti vedy a výskumu nájdete tu: 

http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/vyvoj-vyskum-inovacie/ 

 

Podpora exportnej politiky štátu a investícií   

 Viacnásobné stretnutia podnikateľskej delegácie členov ZEP SR s predstaviteľmi MH SR 

alebo EXIMBANKOU SR na témy, akými sú proexportná politika a investičná pomoc 

štátu nielen pre zahraničných podnikateľov.  

 Aktívna spolupráca so SARIOm.  

 Uskutočnený prieskum medzi členmi ZEP SR zameraný na požiadavky slovenských 

podnikateľov vo vzťahu k exportu. Súhrnné odporúčania z uvedeného prieskumu,  ako aj 

ďalšie informácie môžete nájsť na našej stránke. 

 Snaha o vytvorenie takých inštitucionálnych, legislatívnych i finančných podmienok, 

ktoré by umožnili  čo najväčšiemu počtu slovenských výrobcov dostať sa a dlhodobo sa 

aj udržať na medzinárodných trhoch. 

 Cieľ: zaviesť užšiu komunikáciu medzi členskými firmami a ekonomickými diplomatmi.  

 

 

 

 

http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/podpora-exportu/
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Podpora podnikania 

Aktivity zväzu zamerané na podporu podnikania členských firiem považujeme za 

jednu z najdôležitejších oblastí našej činnosti. Ide o rôznorodé služby nášho združenia, ktoré 

majú za ambíciu poskytnúť členským firmám vysokú informačnú, propagačnú či 

kooperačnú pridanú hodnotu. Radíme medzi ne ekonomický a právny informačný mail, 

činnosti v oblasti slovenského i medzinárodného výstavníctva, bezplatné klubové stretnutia 

zamerané na odborné témy či networkingové aktivity zamerané na prepájanie podnikateľov 

a vytváranie vývojových, výrobných či obchodných partnerstiev firiem. V neposlednom rade 

sem patrí aj riešenie individuálnych problémov členských firiem.  

Networkingové stretnutia elektrotechnických spoločností 

Jednou z hlavných aktivít ZEP SR je podpora podnikania členských firiem. Z tohto dôvodu 

kladieme veľký dôraz na „prepájanie“ podnikateľov a „networking“  na úrovni majiteľov 

firiem. 

Zväz elektrotechnického priemyslu SR zorganizoval v uplynulom roku pre zástupcov 

členských, ale i ďalších pozvaných spoločností viaceré neformálne stretnutia, ktoré sa konali 

napr. v Bowlingovom národnom centre v Bratislave, na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 

v Brne či na veľtrhu Amper.  

Cieľ všetkých podujatí: neformálne sa stretnúť, spoznať sa, nadviazať nové kontakty a 

porozprávať sa o svojich obchodných plánoch pri malom občerstvení či pohári vína. 

Viac o stretnutiach nájdete na našej stránke po kliknutí na odkazy vyššie.  

Najbližšie neformálne stretnutie: po rokovaní VZ ZEP SR, Pálffyho palác, 21.5.2015, BA 

  

 

 

 

 

 

 

   

 
 

http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/neformalne-networkingove-stretnutia/neformalne-stretnutie-bowling/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/neformalne-networkingove-stretnutia/neformalne-stretnutie-msv-2014/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/neformalne-networkingove-stretnutia/neformalne-stretnutie-amper-2015/
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Ples ZEP SR – Večer elektrotechnikov, energetikov a informatikov   

 1 ročník plesu organizovaného Zväzom elektrotechnického priemyslu SR (31.1.2015, BA). 

 slávnostné, neformálne ale i networkingové podujatie určené pre všetkých 

elektrotechnikov, energetikova a informatikov, viac ako 240 účastníkov.   

 program: Pavol Hammel, skupina Happy Band Orchestra, cimbalová muzika, svetelná 

show, vystúpenie profesionálnych tanečníkov, ABBA show, bohatá tombola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zep.sk/ples/
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Klubové stretnutie zamerané na odborné témy   

 Pre veľký záujem členov pripravené druhé kolo – voľné pokračovanie – Klubového 

stretnutia zameraného na Patentovú ochranu v elektrotechnike (5.11.14, Žilina).  

 Pripravené v úzkej spolupráci s Elektrotechnickou fakultou 

v Žiline, Úradom priemyselného vlastníctva SR a komorou 

patentových zástupcov. 

 Dôraz na európsku a medzinárodnú legislatívu a praktické 

problémy pri patentovaní.  

 Z odborných stretnutí dávame do pozornosti i vyššie 

spomínaný okrúhly stôl k duálnemu vzdelávaniu.  

 Ďalej hľadáme témy prospešné pre elektro 

podniky – zvažujeme workshop na tému nových trendov 

v logistike a bezpečnosti? Vítané sú akékoľvek návrhy.  

Projekt Skills in metal and electro industry (Skill ME) 

 Európsky projekt hradený z fondov Erasmus plus, trvanie 36 mesiacov, štart 1.11.2014. 

 Cieľ: nájsť medzery v zručnostiach absolventov škôl v elektrotechnickom a strojárskom 

priemysle, pripraviť študijný plán, ktorý pomôže odstrániť tieto nedostatky a integrovať 

ho do vzdelávania na SOŠ.  

 Realizovaný v spolupráci s Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a SOŠ Stará Turá. 

 Realizovaný v 4 štátoch: Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Lotyšsko. 

 Aktivity ZEP SR v prvom roku: 2 stretnutia podnikateľov na tému chýbajúcich zručností 

a vedomostí, dotazníky v spoločnostiach, zodpovednosť za evaluáciu projektu.  

 Projekt prispel k diverzifikácii príjmov Sektretariátu ZEP SR, počas troch rokov je možné 

na chod kancelárie vyčerpať viac ako 29 000 Eur.  

 

 

 

 

  

http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/klubove-stretnutia/patentova-ochrana-2-europske-patenty/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/klubove-stretnutia/dualne-vzdelavanie/
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ELO SYS 2014 - 20. ročník veľtrhu a výstava ocenených exponátov  

 14. – 17.10.2014, Výstavisko EXPO CENTER a.s., Trenčín  

 Usporiadané odborné súťaže (Najúspešnejší exponát veľtrhu, Ekologický počin roka, 

Konštruktér roka, Unikát roka, Elektrotechnický výrobok roka), pod záštitou Ministra 

hospodárstva SR. Zoznam výhercov nájdete tu.  

 Nový vzhľad stánku: otvorená plocha, občerstvenie, tombola pre návštevníkov.  

 Pri príležitosti jubilejného ročníka sme pre návštevníkov pripravili výstavu, dnes už 

historických, exponátov, ktoré boli v minulosti ocenené v odborných súťažiach veľtrhu. 

 Viac ako 40 víťazných výrobkov s cieľom ukázať ako rýchlo napreduje elektrotechnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zep.sk/aktivity-zvazu/podpora-podnikania/elo-sys/
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Ekonomický a právny informačný servis a Newsletter ZEP SR    

 Nový prístup k informačnému servisu: týždenná periodicita, štrúktúrovaná forma 

s možnosťou výberu oblastí, ktoré v tom momente zaujímajú čitateľa najviac. 

 Informácie o aktuálnych podujatiach ZEP SR / medzirezortné pripomienkové konania / 

monitoring elektrotnických médií, tlače a internetu so zameraním na elektrotechniku / 

aktuality pre podporu podnikania v zahraničí / informácie o konferenciách, B2B 

rokovaniach, veľtrhoch, podnikateľských misiách a mnohé ďalšie.   

 Nový mesačný Newsletter zväzu, v ktorom môžete nájsť predstavenie členských 

spoločností, upozornenia na výhody, ktoré môže člen ZEP SR využívať, fotoreportáže 

z akcií zväzu a mnohé ďalšie informácie o živote nášho združenia.  

 

Individuálne výzvy členských spoločností 

Jednou z najdôležitejších oblastí činnosti Sektretariátu ZEP SR je spolupráca pri 

riešení konkrétnych, individuálnych problémov členských spoločností.  

I v tomto roku sme reflektovali na každú požiadavku z členskej základne a pomáhali 

sme členským spoločnostiam v oblastiach, akými boli napr. zriadenie strediska praktickej 

prípravy, zapojenie do programov Horizont 2020, pripomienkovanie európskych nariadení 

o ekodizajne, presadzovanie stanovísk členských spoločností u zástupcov Slovenska 

v pracovných komisiách pri orgánoch EÚ, porušovanie patentovej ochrany, udelenie výnimky 

pri zmeškanom zákonnom termíne, získanie pracovných víz v Južnej Amerike či mnohé 

ďalšie. Venovali sme sa i „otváraniu dverí“ a vďaka dobrým pracovným kontaktom zväzu sme 

pomohli dohodnúť stretnutia našich firiem s predstaviteľmi štátnej správy, ale i vybavili 

prezentačné stretnutia vo veľkej automobilke či v energetickej firme.  

Ak máte pred sebou nový projekt či pracovnú výzvu, skúste sa na nás obrátiť. 

Možno spoločnými silami členov ZEP SR nájdeme riešenie či pomoc. I v nasledujúcom roku 

sa budeme venovať každému podnetu, ktorý príde z radov členskej základne.  

 

 

 

 

http://zep.sk/o-nas/na-stiahnutie/
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Odbornosť  

Jednou z kľúčových oblastí novej koncepcie podpory podnikania SPOLU je odbornosť. Tento 

pojem je pre nás záväzkom v súčasnosti i do budúcnosti.  

V uplynulom roku sme:  

 Poskytovali členom presné a aktuálne informácie o právnych predpisoch, ich dopadoch, 

ale i o tom, ako sa s nimi vysporiadali ostatní členovia ZEP SR.  

 Pomáhali v problematike rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa či pri 

vyjednávaní podnikových kolektívnych  zmlúv. Poskytovali sme zároveň výklad zákona 

o kolektívnom vyjednávaní konzultovaný s právnikmi Ministerstva spravodlivosti SR.  

 Odborne garantovali a spoluorganizovali  Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, 

elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS a jeho 5 odborných súťaží 

(Najúspešnejší exponát veľtrhu, Unikát roka, Elektrotechnický výrobok roka, Konštruktér 

roka a Ekologický počin roka).  

 

V nasledujúcom roku by sme radi:  

 Zorganizovali Elektroolympiádu pre žiakov stredných škôl, ako projekt zameraný na 

propagáciu odborného elektrotechnického vzdelávania s cieľom zvýšiť záujem žiakov o 

štúdium priemyselných odborov. 

 Zaviedli kalendár dôležitých udalostí v elektrotechnike, ktorý by poskytol prehľadné 

informácie o podujatiach ZEP SR, podujatiach členských firiem ZEP SR (akými sú napr. 

informačné semináre pre odberateľov), ale i o veľtrhoch či konferenciách, ktoré sa 

dotýkajú elektrotechnických firiem.  

 Vytvorili prehľadnú analýzu slovenského elektrotechnického priemyslu, jeho stavu, 

výkonnosti a budúcich tendencií (rokujeme i o spolupráci so SARIOm). Radi by sme tak 

nadviazali na niekdajšie analýzy MH SR. 

 Zaviedli informačný servis o aktuálnych vypísaných výzvach v štrukturálnych fondoch či 

v projektoch Horizontu 2020, či APVV.  

 Zvýšili propagáciu elektrotechniky ako študijného smeru a zaviedli iniciatívu „Rozmýšaj 

Electro, buď Smart!“ s cieľom zvýšiť kvantitu a kvalitu elektrotechnicky vzdelaných 

pracovníkov na trhu práce.  

http://zep.sk/elektroolympiada/
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Legislatíva  

Zväz elektrotechnického priemyslu SR, ako organizácia zamestnávateľov, dlhoročne 

spolupôsobí pri tvorbe nových predpisov, či už prostredníctvom podávania pripomienok k 

relevantným právnym predpisom, alebo prostredníctvom tvorby a presadzovania 

legislatívnych návrhov či iniciatív, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie v našej 

krajine. 

 V oblasti legislatívnych pripomienok členom pravidelne – raz týždenne – dávame do 

pozornosti právne predpisy, ktoré sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a 

týkajú sa nielen zamestnávateľských otázok, ale i oblasti školstva, vedy a výskumu, sociálnej 

sféry či odborných elektrotechnických predpisov. Na základe spätnej väzby potom 

pripravujeme pripomienky, ktoré podávame za zväz. Niektoré z pripomienok nášho Zväzu si 

môžete pozrieť tu:  

Pripomienky k novele vyhlášky URSO č. 221-2013 

Pripomienky k novele Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov 

Pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní 

Pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní – pracoviská praktickej výchovy 

a financovanie duálneho vzdelávania  

Stanovisko Zväzu elektrotechnického priemyslu SR k vyraďovaniu halogénových žiaroviek 

Dôležitou činnosťou je i príprava legislatívnych iniciatív, ktoré predstaviteľom štátnej 

správy a zástupcom Národnej rady SR navrhujú prijatie legislatívnych opatrení, ktoré by 

podľa skúseností priemyselnej praxe výrazne prispeli ku zlepšeniu kvality právnych predpisov 

v našej krajine. Ako príklad si dovoľujeme dať do Vašej pozornosti legislatívnu iniciatívu v 

oblasti zlepšenia práv veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. 

V súčasnosti pripravujeme s jednotlivými členmi i ďalšie návrhy na legislatívne zmeny. 

Zapojiť by sme sa chceli napr. do zákonov o odpadovom hospodárstve.  

Hlavná myšlienka: „Povedzte nám, čo Vám v praxi spôsobuje problémy a my sa Vás 

zastaneme.“ 

 

 

 

http://zep.sk/wp-content/uploads/2014/09/Pripomienky-k-novele-vyhl%C3%A1%C5%A1ky-URSO-%C4%8D.-221-2013.pdf
http://zep.sk/wp-content/uploads/2014/09/Pripomienky-k-novele-Obchodn%C3%A9ho-z%C3%A1konn%C3%ADka-a-s%C3%BAvisiacich-predpisov.pdf
http://zep.sk/wp-content/uploads/2014/09/Pripomienky-k-z%C3%A1konu-o-odbornom-vzdel%C3%A1van%C3%AD.pdf
http://zep.sk/wp-content/uploads/2014/09/Pripomienky-k-z%C3%A1konu-o-odbornom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-%E2%80%93-pracovisk%C3%A1-praktickej-v%C3%BDchovy-a-financovanie-du%C3%A1lneho-vzdel%C3%A1vania.pdf
http://zep.sk/wp-content/uploads/2014/09/Pripomienky-k-z%C3%A1konu-o-odbornom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-%E2%80%93-pracovisk%C3%A1-praktickej-v%C3%BDchovy-a-financovanie-du%C3%A1lneho-vzdel%C3%A1vania.pdf
http://zep.sk/wp-content/uploads/2014/09/stanovisko-Zv%C3%A4zu-elektrotechnick%C3%A9ho-priemyslu-SR-k-vyra%C4%8Fovaniu-halog%C3%A9nov%C3%BDch-%C5%BEiaroviek.pdf
http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/ochrana-veritelov-pri-konkurzoch/
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Úspora  

Jednou z našich dlhodobých činností je i rozširovanie súboru zliav a rôznych výhod, 

ktoré môžu všetci členovia ZEP SR využívať. Naše členské firmy si tak môžu uplatňovať napr. 

nasledovné zľavy:  

 Veľtrh ELO SYS, Trenčín – až do 35 % z ceny za výstavnú plochu.  

 Medzinárodný strojársky veľtrh, Brno – zľava 5 % z ceny za výstavnú plochu.  

 Veľtrh FOR ENERGO, Praha – zľava 30 % z ceny za výstavnú plochu.  

 Špeciálny cenník tlačových riešení a spotrebného materiálu pre všetkých členov ZEP SR 

od spoločnosti Lexmark International Slovakia, s.r.o. 

 

Ďalšou možnosťou, ako ušetriť na rôznych medzinárodných výstavách je i účasť v 

stánku Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. V uplynulom roku sme postavili spoločný 

stánok členov na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu a na veľtrhu Amper v Brne. Ako 

spoluvystavovateľské spoločnosti sme zobrali 4 členov ZEP SR. V prípade vášho záujmu 

o miesto v spoločnom stánku za mimoriadne výhodných podmienok nás neváhajte 

kontaktovať.    

 

 

 

 

 

 

V rokoch 2015/2016 uvažujeme nad postavením zväzového stánku na rôznych 

výstavách: ELO SYS, Hannover Messe, MSV, Amper.  

Koncept: 3 - 4 členské firmy vytipujú veľtrh, na pôde ZEP SR dohodneme vizuál stánku, 

vyberieme pavilón, objednáme plochu a ostatné služby a pripravíme spoločný stánok pre 

tieto firmy. Tie pomerne (resp. podľa objednanej plochy a služieb) zaplatia náklady na stánok. 

Šetria tak na niektorých spoločných nákladoch a na výstavnej ploche.  

 
 

http://zep.sk/wp-content/uploads/2014/10/Cenn%C3%ADk-tla%C4%8Dov%C3%BDch-rie%C5%A1en%C3%AD-a-spotrebn%C3%A9ho-materi%C3%A1lu.pdf
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.. z ďalších aktivít v uplynulom roku 
 Vytvorenie a naplnenie novej web stránky www.zep.sk a zmodernizovanie loga, ako aj 

vytvorenie manuálu na použitie loga, ktorý si spolu s rôznymi logami môžete stiahnuť tu.   

 V rámci rozširovania činnosti a diverzifikácie zdrojov Sekretariátu ZEP SR zaregistrovanie 

voľných živností: Počítačové služby / Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov / 

Vydavateľská činnosť / Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov / 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti / Organizovanie kultúrnych a iných 

spoločenských podujatí / Reklamné a marketingové služby / Prieskum trhu a verejnej 

mienky.  

 Registrácia ZEP SR ako príjmateľa 1,5% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb.   

 Zintenzívnenie medializácie zväzových aktivít, úspechov, ale i výziev členských firiem 

(Hospodárske noviny, SME, Slovenský rozhlas, TA SR, Slovak Energy Annual, Pravda, Revue 

priemyslu, FCC Public, Slovak Spectator a ďalšie). 

 Tvorba stanovísk pre štátne orgány: MH SR, SARIO, EXIM BANKA, MŠVVaŠ SR a ďalšie.  

 Podpis Memoránd o spolupráci so školami v TSK (SOŠ Stará Turá, Handlová a Trenčín). 

 Uzatvorenie/obnova zmlúv o spolupráci s veľtrhmi FOR ENERGO, Amper a MSV Brno.  

 Zmluva o zľavách na spotrebný materiál a tlačové riešenia so spoločnosťou Lexmark 

international Slovakia, s.r.o. 

 Podpora rozvoja elektromobility – ZEP SR je spoluzakladateľom klastra „EMOCITY - Klaster 

pre elektromobilitu a smart city“. 

 Propagácia elektrotechniky – spolupráca na videách o elektrotechnike so ŠIOVom, 

distribúcia zväzového videa (Elektronika – Zlatokop s náskokom). 

 Stretnutia s predstaviteľmi štátnej správy: ministerstvá školstva, hospodárstva 

a zahraničných vecí, NR SR, SAAIC, SARIO, zahraničné zastupiteľstvá, Recyklačný fond a i. 

 Stretnutia s členskými firmami pri riešení ich konkrétnych problémov či požiadaviek.  

 Marketing: pozvánka na veľtrh, predstavenie zväzu, facebook, reklamné materiály.  

 účasť na workshopoch, seminároch, konferenciách, HN kluboch (napr. Memorandum o 

spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania, k veľtrhom, Aktívne zapojenie zamestnávateľov 

do OVP, Business Environment in Slovakia: State of Play and Future Outlooks, Aliancia 

sektorových rád, Deň inžinierov a technikov Slovenska, 42. Konferencia elektrotechnikov 

Slovenska, Trenčiansky robotický deň a iné). 

http://www.zep.sk/
http://zep.sk/o-nas/na-stiahnutie/
http://zep.sk/aktivity-zvazu/systemove-riesenia/odborne-vzdelavanie/propagacia-odborneho-vzdelavania/
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 .. pripravujeme 

 Nový koncept Valného zhromaždenia – rokovanie s informačne hodnotnou prednáškou 

spojené s neformálnym networkingovým stretnutím členských firiem. 

 Programové vyhlásenie ZEP SR, ktoré určí základné smerovanie zväzu v ďalších rokoch.   

 Zavedenie koncepcie podpory elektrotechnického vzdelávania: „Rozmýšlaj ELECTRO, 

buď SMART!“ ako súboru aktivít smerujúcich k zvýšeniu kvality a kvantity odborne 

pripravených pracovníkov – prvé návrhy: Elektroolympiáda a Robotický park.  

 Doplnenie legislatívnej iniciatívy na ochranu práv veriteľov o ďalšie problémy v oblasti 

vymožiteľnosti práva a o dôležité zamestnávateľské otázky – snaha o kvalitnejšie 

podnikateľské prostredie. 

 Zvýšiť mediálne povedomie o praktických problémoch priemyselných spoločností 

a vytvoriť tak efektívny spoločenský tlak na zmenu legislatívy vo viacerých oblastiach.  

 Pripraviť ďalšie neformálne stretnutia majiteľov a riaditeľov nielen členských firiem – 

spájanie kontaktov. Zorganizovať Ples Zväzu elektrotechnického priemyslu SR – 2. 

ročník Večera elektrotechnikov, energetikov a informatikov.  

 Postaviť spoločný stánok členov ZEP SR na ELO SYS, MSV, Amper a Hannover Messe.   

 Presťahovať priestory Sekretariátu ZEP SR do vhodnejšej budovy s lepším parkovaním 

a ponúknuť členom zväzu na ich obchodné rokovania zasadačku so základnou 

technikou a občerstvením zdarma.   

 Doplnenie ekonomického a právneho info mailu pre členov o štruktúrovaný prehľad 

výziev vyhlásených v štrukturálnych fondoch či v programe Horizont 2020.  

 Doplnenie kalendáru podujatí na web stránke zväzu i o odborné akcie členských firiem.  

 Prostredníctvom projektu Skill ME vstúpiť do elektrotechnických študijných a učebných 

odborov a aktualizovať ich o požiadavky zamestnávateľov.  

 V prípade záujmu, usporiadať Klubové stretnutie na tému Nové trendy v logistike 

a bezpečnosť pri preprave materiálu. 

 

Akékoľvek Vaše otázky, návrhy, námety či požiadavky radi uvítame na 

lasz@zep.sk alebo 0911 149 969 

mailto:lasz@zep.sk

