
 

Členské správy  
 
Dňa 13. septembra 2016 
oslávila advokátska 
kancelária Dvořák Hager 
& Partners 10. výročie  
založenia spoločnosti na 
Slovensku. SNOPK srdečne 
gratuluje k jubileu  
a praje všetko dobré do 
ďalších desiatich rokov.    

 

Poradenská spoločnosť 
TPA Horwath sa mení na 
TPA. S účinnosťou od  
5. septembra 2016 
zanechala skupina TPA 
sieť Crowe Horwath 
International a spoločne  
s Baker Tilly International 
odteraz vytvára Baker 
Tilly Europe Alliance. 
Skupina TPA pôsobí  
v jedenástich krajinách 
strednej a východnej 
Európy.  
  
 

Spoločnosť TÜV SÜD 
Slovakia organizuje dňa 
13. októbra 2016  
v Liptovskom Mikuláši 
stretnutie slovenského 
priemyslu. Odborná 
konferencia predstaví 
trendy v odvetví, 
aktuálne legislatívne 
zmeny a ich riešenia  
v praxi. Na programe je 
aj spoločenský večer  
a individuálne rozhovory  
s pracovníkmi TÜV SÜD  
a obchodnými partnermi 
dňa 14. októbra. 
 

►  On-line prihláška: 
www.tuv-sud.sk/sk-sk/
activity/vzdelavanie/
konferencia-slovak-
industry 
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DSIHK Café: Platforma pre témy blízke podnikaniu 
 
Účastníci DSIHK Café sa 22. septembra 2016  
zaoberali problematikou trestnej zodpovednosti 
podnikov. Igor Augustinič, odborník na právo  
z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners, 
predstavil nový právny rámec, ktorý je v platnosti 
od júla 2016. Zároveň sa venoval početným 
otázkam účastníkov.   
 
Témou ďalšieho DSIHK Café, ktoré sa bude konať  

20. októbra 2016, budú motivovaní zamestnanci ako základ firemného úspechu. 
Pani Jana Drössler zo spoločnosti iCultura Vám poskytne pohľad na tému 
zaangažovanosti zamestnancov očami špecialistu na firemnú kultúru. 
 
►  On-line prihlášku nájdete na stránke: www.dsihk.sk/sk/podujatia 
 
 
SNOPK získala striebro zo Športového dňa 
 
24. septembra 2016 sa stretli členské firmy zahraničných obchodných komôr na 
Slovensku za účelom každoročného súťaženia na Športovom dni v Bratislave. Tri 
futbalové tímy SNOPK si dokázali vybojovať druhé a tretie miesto, pri štafetovom 
behu sa výberu SNOPK taktiež ušlo tretie miesto. V celkovom hodnotení všetkých 
disciplín sa tím SNOPK spolu s Holandskou obchodnou komorou v SR dostala na 
úctyhodné druhé miesto. Víťazom turnaja sa stala Slovensko-rakúska obchodná 
komora. SNOPK týmto ďakuje všetkým angažovaným športovcom, ako aj sponzorom 
Adidas, Cewe, Dallmayr, Gabor, Hornbach, Kaufland, Krombacher a Lidl. 

 
 
 

Konateľ  Bernhard Hager  
a narodeninová torta   

Štafetové družstvo spol. Vacuumschmelze pri 
vyhlasovaní víťazov so Stanislavou Kypus (SNOPK, 

Do toho! - odovzdanie štafety v tíme Vacuumschmelze 
(za SNOPK) 

Futbalový tím Kauflandu v akcii za SNOPK Duel SNOPK: Tím Kauflandu (v bielom) proti tímu  
Vacuumschmelze (v zeleno-čiernom) 

MY O NÁS 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory  


