
Šiesty ročník plesu ZEP SR s novinkou: Priemysel sa spojil na parkete  

Šnúru pravidelných podujatí Zväzu elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) odštartovalo 

v úvode roka to najväčšie a najslávnostnejšie. V hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave sa  

18. januára zabávalo na plese ZEP SR takmer 300 hostí. K elektrotechnikom sa po prvý raz 

oficiálne pridali i ďalšie členské zväzy tripartitnej zamestnávateľskej organizácie – Asociácie 

priemyselných zväzov.  

„O našom zväze je známe, že si ctíme tradície, no zároveň sa radi posúvame vpred. Sme preto 

veľmi radi, že sa náš ples stal Večerom priemyselných podnikov. Pre priemysel a jeho budúcnosť 

je dôležité silné partnerstvo a spolupráca naprieč všetkými sektormi,“ približuje myšlienku 

Andrej Lasz, generálny sekretár ZEP SR. 

Na tanečnom parkete sa tak okrem predstaviteľov elektrotechnického odvetvia stretli 

zástupcovia automobilového, strojárskeho či stavebného priemyslu. Medzi pozvanými hosťami 

nechýbali ani zástupcovia akademickej obce či partnerských zamestnávateľských organizácií, 

ako napríklad Republikovej únie zamestnávateľov či Asociácie zamestnávateľských zväzov 

a združení SR.  

Organizačný tím ZEP SR si pre hostí aj tento rok pripravili pestrý program. „Podujatie otvorila 

speváčka Martina Schindlerová. Celým večerom hostí sprevádzal obľúbený Milan „Junior“ 

Zimnýkoval. Tešíme sa aj z účasti tanečnej skupiny Old School Brothers, ktorá sa drží na vrchole 

už viac ako 20 rokov,“ upresňuje výkonná riaditeľka ZEP SR Simona Prílesanová. O dobrú zábavu 

sa okrem DJ-a postarala známa slovenská skupina Exil, ktorú v 90.-tych rokoch preslávila 

napríklad pesnička Kamarát.  

Pre mnohých je tento ples nielen príležitosťou zabaviť sa, ale aj nadviazať pracovné rozhovory. 

O to viac, že po novom spája viaceré oblasti priemyslu a podnikania. „Hostia tak mohli urobiť 

v pokojnom prostredí baru Gentleman's Lounge s ponukou cigár. Ich dámy si zatiaľ mohli 

vychutnať miešaný drink či čokoládovú fontánu v Lollipop bare,“ dopĺňa Simona Prílesanová.  

Kto ples nestihol, môže to napraviť v roku 2021, pretože jeho 7. ročník v kalendári podujatí ZEP 

SR chýbať určite nebude. Opäť s podtitulom Večer priemyselných podnikov. 

Za podporu ďakujeme generálnym partnerom: 

Tatravagónka a.s, SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., RITTAL s.r.o.  


