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FLASH NEWS 11/2016 

Vážení  členovia, milí priatelia!  
 
Dovoľujeme si  Vás upozorniť na možnosť  zasielať  nám 
príspevky. Radi  Vám uverejníme aktuálne informácie o 
Vašej spoločnosti, nových produktoch a službách, ktoré 
môžu zaujať našich čitateľov. SROK ponúka svojim 
členom túto možnosť ako bezplatnú službu pre všetkých 
členov.  
 

 
 
Neváhajte a zašlite nám nemeckú a slovenskú verziu 
Vášho príspevku ako aj Vaše firemné logo mailom na 
adresu sohk@sohk.sk. Viac informácií Vám ochotne 
poskytneme na našom telefonnom 
čísle00421/2/63536787,88. 
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Speed Business Meeting 
6. december 2016, 16:00 - 19:00 | Hotel Hradná Brána, Slovanské 
nábrežie 15, Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Britská obchodná 
komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Hispánsko-slovenská obchodná 
komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná 
komora, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike,Taliansko – Slovenská obchodná komora a 
Švajčiarsko-slovenská obchodná komora v Slovenskej republikesi Vás dovoľujú pozvať na Speed Business 
Meeting. Buďte efektívni a zapojte sa do nášho NETWORKING EVENTU! 

Program: 

16:00 - 16:30 - Registrácia 

16:30 - Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel 

16:40 - 18:00 - 8 stretnutí 

18:00-19:00 - Business cocktail 

Jazyk: anglický (príp. iný dohodnutý jazyk) 

Registrácia: Prosíme Vás o prihlasovanie sa 
prostredníctvom našej webstránky na  
http://sohk.sk/EventList.aspx najneskôr do 
2.12.2016. 

Zrušenie potvrdenej  účasti nie je možné po 
2.12.2016. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám 
bude po podujatí fakturovaná plná suma. Účasť 

firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, 
nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr. 

Účastnícky poplatok: 20 € pre členov 
organizujúcich komôr, 35 € pre nečlenov.   

 

   

     

 

 

 

 

pozývame vás 

vítame nových členov 

http://www.sohk.sk/MemberList.aspx?sectorid=36
http://www.sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=23837
http://sohk.sk/EventList.aspx
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Valné zhromaždenie 
7. december 2016, 16:00 | Radisson Blu Carlton Hotel, 
Hviezdoslavovo nám. 3, 81102 Bratislava 
Predstavenstvo Slovensko – rakúskej obchodnej komoryzvoláva v zmysle článku 11/a stanov Slovensko-
rakúskej obchodnej komory dňa 7.  decembra 2016 o 16:00 hod Valné zhromaždenie. 

Program valného zhromaždenia: 
1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho 
valného zhromaždenia 
2.  Schválenie programu 
3   Závierka za rok 2015 
4.  Audítorská správa 
5.  Správa predstavenstva o činnosti 
komory za rok 2016 
6.  Udelenie absolutória predstavenstvu 

7.  Voľby členov predstavenstva 
8.  Želania a návrhy členov 
9.  Rôzne 
 
Tešíme sa na Vašu účasť a zostávame s priateľským 
pozdravom! 
 

 

 

Vianočná ochutnávka vín 
15. december 2016, 15:00 | Weingut Liegenfeld, Donnerskirchen; 
Weingut MAD – Haus Marienberg, Oggau, Rakúsko 
Slovensko-rakúska obchodná komora si Vás dovoľuje srdečne pozvať na Vianočnú ochutnávku vín.     

PROGRAM: 

14:30 – miesto stretnutia sa upresní neskôr 

15:00 - odchod  autobusu 

15:30 - Pannonia Tower Hotel Parndorf - vianočný 
prípitok s občerstvením 

16:30 -  Weingut Liegenfeld 
   http://www.liegenfeld.at/ 
- prehliadka vinárstva a ochutnávka vín 

18:30 – Weingut MAD - Haus Marienberg 
http://www.weingut-mad.at/ 
-prehliadka vinárstva a ochutnávka vín 
- vianočná večera 

20:00 - odchod do Bratislavy 
Transport z Bratislavy a späť je zabezpečený 
organizovaným autobusom! 

Prosíme Vásnahlásiť nám záujem o prepravu 
autobusom pri prihlasovaní sa cez našu webstránku! 

http://www.liegenfeld.at/
http://www.weingut-mad.at/
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Účastnícky poplatok:Účasť pre členov SROK bezplatná 
(bezplatná účasť pre 1 osobu, každá ďalšia osoba 19 
€) , Nečlenovia: 39 € / osoba 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom našej 
webstránky na: http://www.sohk.sk/EventList.aspx 

do 12.12.2016. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

 

 

 

Novoročný daňový seminár 
12. január 2017 

Raňajky s guvernérom Národnej banky Slovenska 
26. január 2017 

Raňajkový seminár na tému Protischránkový zákon 
január alebo február 2017 
 

 

Slovenská  kooperačná  burza 2016 
3. november 2016, 9:00 | Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9 
Bratislava 
Začiatkom novembra sa uskutočnil jubilejný 10. ročník najväčšieho a najprestížnejšieho medzinárodného B2B 
podujatia na Slovensku — Slovenská kooperačná burza 2016. V jeden deň na jednom mieste sa stretli desiatky 
slovenských a zahraničných firiem a vytvorili tak jedinečné možnosti nových kontraktov! 
 
Slovenská kooperačná burza bolo medzinárodné 
podujatie zamerané na bilaterálne rozhovory 
firiem, prezentáciu subkontraktačných ponúk 
partnerstva, tendrov, možností investícií a 
vytvorenia jointventures najmä v oblastiach 
automobilového priemyslu, strojárstva, energetiky, 

informačných technológií, logistiky a výskumu, 
vývoja a inovácií. 

 

 

prehľad uskutočnených podujatí 

ďalej pripravujeme 

http://www.sohk.sk/EventList.aspx
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Doing Business in Austria 
15. november 2016, 9:00 | IMPIQ Hotel, B.S. Timravy 2, Trnava 
Slovensko–rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou IB Grant Thornton Consulting, k.s., 
spoločnosťou Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s.r.o.,veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo 
Viedni, Trnavskou regionálnou komorou SOPK (TT SOPK)  a ABA - Invest in Austria zorganizovala raňajkový 
seminár na tému „Doing business in Austria“. 

Prednášajúci sa venovali témam, ktoré boli smerované 
na pôsobenie na rakúskom trhu. Predostreli sa im 
možnosti pre slovenských podnikateľov, pričom boli 
návštevníci aj upozornení na čo si dávať pozor pri 
daniach, aby sa v podnikaní nepotkli. Ďalej sa hovorilo 
o cezhraničných službách a vybraných právnych 
témach. Vedúca Obchodno-ekonomického oddelenia 
Zastupiteľského úradu vo Viedni priblížila 
problematiku z pohľadu praxe obchodnej radkyne  
v Rakúsku. 

 

 

 

 

    

 

Odborný seminár: O daniach aktuálne 
22. november 2016, 9:00 | Der Pálffy Palast, Zámocká 47, Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou BMB Leitner a Slovensko-nemeckou 
obchodnou a priemyselnou komorou zorganizovala odborný seminár s názvom O daniach aktuálne. 
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Na podujatí sa preberali zaujímavé témy. Prednášajúci 
Anna Fábryová (Partner BMB Leitner), Martin 
Michalides(Manager BMB Leitner) a Martin Štieber 
(Tax Consultant BMB Leitner) sa zaoberali otázkouČo 
prináša novela zákona o dani z príjmov?. Ďalej hovorili o 
Zmenách v oblasti DPH, o Aktuálnych veciach z daňových 
kontrol a priblížili Ako napreduje elektronická 

komunikácia so správcom dane  Po prednáškach 
nasledovala diskusia. 

 

 

 
 

    

 

Efektívne riadenie firemnej kultúry 
30. november 20169:00 | Hotel Falkensteiner, Piláriková 5, Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou iCultura - Intercultural Business 
Consultancy zorganizovala raňajkový seminár na tému Efektívne riadenie firemnej kultúry. 
 
Pani Jana Drössler, jednateľ iCultura a konzultant 
a partner, firmy itim international prednášala na 
témy týkajúce sa zamestnnacov, interakcií medzi 
nimi a Vašimi obchodnými partnermi, ich vzťahu 
k Vám, vedeniu firmy a k ich práci, čiže slovom 
FIREMNEJ KULTÚRY.  Tento seminár účastníkom 

ukázal, ako sa dá vedome riadiť a merať firemná 
kultúra.  
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Dňa 09.11.2016 podpísal prezident Slovenskej 
republiky Andrej Kiska zákon o registri partnerov 
verejného sektora z 25. októbra 2016, tzv. 
protischránkový zákon. Nový zákon vychádza z dielne 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
a jeho cieľom je zabezpečiť transparentnosť medzi 
štátom a biznisom. Protischránkový zákon reguluje 
obchodovanie štátu   a uzatváranie zmlúv len so 
subjektmi zapísanými v registri partnerov verejného 
sektora. Zákon upravuje zriadenie registra partnerov 
verejného sektora, údaje zapisované do registra, 
postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny 
zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov 
overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie 
za porušenie povinností ustanovených týmto 
zákonom. Registráciu bude vykonávať Okresný súd 
Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne 
elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava 
elektronickej podoby výkonu verejnej moci. 
Spoločnosti budú mať povinnosť zaregistrovať sa v 
registri partnerov verejného sektora, pričom  svojim 
zápisom tieto spoločnosti odkryjú svoju vlastnícku 
štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod, 
čím by sa malo predísť uzatváraniu zmlúv so 
schránkovými firmami.Za správnosť údajov 
zapísaných v registri, identifikáciu konečného 
užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného 
užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora 
a oprávnená osoba zapísaná v registri. V prípade 
poskytnutia nepravdivých informácií v zmysle 
protischránkového zákona hrozí uloženie pokuty až do 
výšky jedného milióna eur, odňatie zisku spoločnosti, 
alebo výmaz z registra partnerov verejného sektora, 
v dôsledku čoho sa subjekt nebude môcť uchádzať 
o prostriedky z verejných zdrojov. Tento zákon 

nadobúda účinnosť 1. februára 2017, okrem 
niektorých článkov, ktoré nadobudnú účinnosť 1. 
augusta 2017. 

Dňa 25.10.2016 poslanci Národnej rady Slovenskej 
republiky schválili novelu zákona o odpadoch, ktorú 
dňa 09.11.2016 podpísal prezident Slovenskej 
republiky Andrej Kiska. Novela zmierni povinnosti pre 
právnické osoby, ktoré vyplývajú zo zákona 
o odpadoch a s  s účinnosťou od 1. januára 2017 sa 
vypúšťa celý § 58 zákona o odpadoch. Pre 
podnikateľov to znamená, že od roku 2017 už viac 
nebudú musieť každý mesiac vypĺňať a podávať 
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 
republiky administratívne náročné hlásenie 
o odpadoch z obalov.  

Dňa 09.11.2016 prezident Slovenskej republiky 
podpísal novelu zákona o liekoch. Lieky hradené z 
verejného zdravotného poistenia budú môcť vyvážať 
len ich výrobcovia a držitelia registrácií, nie distribučné 
firmy. Právna norma má riešiť chýbajúce lieky pre 
slovenských pacientov. Tento zákon nadobúda 
účinnosť 1. januára 2017. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
pracuje na príprave nového zákona – 
Spotrebiteľského zákonníka, ktorého cieľom je 
zjednotenie právnych noriem týkajúcich sa ochrany 
spotrebiteľa do jedného celku. Nový zákon bude 
obsahovať základné zásady, všeobecné ustanovenia  
upravujúce práva a povinnosti verejnoprávneho 
charakteru, právnu úprava spotrebiteľských zmlúv 
vrátane zodpovednosti za vady a reklamačného 
konania. Obsahom zákona bude aj alternatívne 
riešenie spotrebiteľských sporov a presadzovania práv 
spotrebiteľov. 

 

news z oblasti práva a legislatívy 
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Členovia  informujú – Wolf Theiss Rechtsanwälte  GmbH 
& Co KG, organizačná  zložka 
NOVÝ REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

Zúčastňujete sa verejného obstarávania a uzatvárate 
(koncesné) zmluvy alebo rámcové dohody s 
(verejnými) obstarávateľmi? Prijímate finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, štátnu či 
investičnú pomoc? Užívate štátny majetok? 

Podľa „protischránkového zákona“ musíte byť ako tzv. 
„partner verejného sektora“ zapísaný v novom registri 
partnerov verejného sektora („RPVS“). Zápis zahŕňa aj 
zoznam konečných užívateľov výhod. 

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora bol 
už schválený v Národnej rade SR a čaká na podpísanie 
prezidentom SR. S účinnosťou od 1. januára 2017 má 
byť zriadený nový RPVS vedený Ministerstvom 
spravodlivosti SR. Nový register nahrádza doterajší 
register konečných užívateľov výhod vedený Úradom 
pre verejné obstarávanie. 

AKO FUNGUJE REGISTRÁCIA? 

Návrh na zápis v RPVS smie podať za partnera 
verejného sektora výlučne len tzv. „oprávnená osoba“. 
Oprávnenou osobou je „advokát, notár, banka, 
pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, 
ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území 
Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej 
dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby 
pre partnera verejného sektora“. 

„Oprávnená osoba“ je povinná identifikovať konečných 
užívateľov výhod partnera verejného sektora pri 
samotnom zápise ako aj následne priebežne (napr. v 

súvislosti s uzatvorením novej zmluvy, so zmenou 
zmluvy či k 31. decembru každého kalendárneho roka). 

AKÉ SANKCIE HROZIA? 

Bez (povinného) zápisu v RPVS hrozia rôzne sankcie, 
napr.: 

• Neposkytnutie príspevku žiadateľovi 
poskytovaného z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov; 

• Právo (verejného) obstarávateľa odstúpiť od 
(koncesnej) zmluvy, resp. rámcovej dohody. 

Za nepravdivé či neúplné informácie v RPVS hrozia 
partnerom verejného sektora najmä peňažné pokuty 
od 10 000 EUR do 1 000 000 EUR, resp. odňatie 
hospodárskeho prospechu, ktorý získali. Navyše, 
hrozia aj finančné pokuty pre každé ho člena 
štatutárneho orgánu partnera verejného sektora ako 
aj pre oprávnené osoby. 

V prípade otázok ohľadom tejto problematiky môžete 
kontaktovať autorku článku Dr. Ľubicu Stelzer 
Páleníkovú, advokátku spoločnosti Wolf Theiss 
Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka - 
lubica.palenikova@wolftheiss.com 

SROK v spolupráci s Dr. Ľubicou Stelzer Pálenikovou a 
spoločnosťou Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co 
KG, organizačná zložka pripravujú začiatkom roka 
2017 raňajkový seminár na túto tému, na ktorý Vás 
srdečne pozývame. O konkrétnom dátume a ďalších 
podrobnostiach Vás budeme informovať na našej 
webstránke. 

 

  

inzercia 

mailto:lubica.palenikova@wolftheiss.com
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Členovia informujú - Rímske mesto Carnuntum 
Rímske mesto Carnuntum ukončilo 20. novembra 

obzvlášť úspešnú sezónu: v roku 2016 zavítalo do 

rímskeho mesta 182 697 návštevníkov, čím sa tento 

rok stal najúspešnejším v histórii Carnuntum, s 

výnimkou Dolnorakúskej krajinskej výstavy v roku 

2011. Kvalitná práca v Rímskom meste Carnuntum 

bude odmenená na jeseň aj odovzdaním Rakúskeho 

múzejného ocenenia (das Österreichische 

Museumsgütesiegel). Špecifikom ďalšieho roka bude 

okrem veľkých podujatí nová výstava v múzeu 

Carnuntum „Rímsky orol – Carnuntum a Cézarova 

armáda“. 

Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU (v 

nemeckom jazyku). 

 

 

 

Informácia pre členov – Bratislava Mice Day 2016 
Bratislava Mice (Meetings, Incentives, Conferences 
and Events) Day 2016 bolo podujatie o tom, prečo a 
ako robiť efektívne konferencie. Slovensko-rakúska 
obchodná komora bola jedným z partnerov tohto 
podujatia.  

Podujatie sa konalo 22. novembra 2016 v centre 
Bratislavy. Cieľom podujatia bolo predstaviť 
konferencie ako nástroj pre marketing, predaj, PR a 
pozitívnu zmenu reputácie mesta, odvetvia aj 
samotného organizátora. Ďalšou témou boli prípadové 
štúdie ako dostať do Bratislavy odborné konferencie 
svetového formátu už v roku 2018 a účastníkom sa 
predstavili uznávaní odborníci a najnovšie poznatky 

z oblasti MICE.  Pre účastníkov boli pripravené rôzne 
kreatívne workshopy a prednášky, ktoré viedli úspešní 
odborníci. 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.sohk.sk/download/others/2016_PA_Rekordjahr_in_Carnuntum.pdf
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Informácia pre členov – Axel Artist  dance company 
Vážení členovia a priatelia Slovensko-rakúskej 
obchodnej komory, 

dovoľujeme si dať Vám do pozornosti tanečnú skupinu 
Axel Artist a jej jedinečné vystúpenia, ktoré ste mohli 
vidieť aj na našej Letnej slávnosti v júni tohto roku.  

Ak hľadáte program na Váš firemný večierok alebo 
akciu, je možno Axel Artist to pravé! 

Umenie je rôznosť možností - NAŠA PONUKA: 

• individuálne vypracovaný koncept 
• nápady a vystúpenia prispôsobené téme vašej 

akcie,vášho produktu,vašej firemnej filozofii 
• kostýmy 
• foto/videozostrihy z vašej akcie 
• vystúpenia: ohňová show, Image, móda, auto... 

• rôzni umelci: hudobníci, speváci, kúzelníci, 
artisti, akrobati, tanečníci  

• artistické a akrobatické vystúpenia: Quatre de 
Luxe, The first class... 

• rôzne tanečné vystúpenia: muzikálové, 
baletné, jazzové, hip-hop... 

NAŠ KONCEPT: 100% SPOĽAHLIVOSŤ, 
PROFESIONALITA, PORADENSTVO, 
FLEXIBILITA ZA FÉROVU CENU! 

Promo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRS9oT9XLG

o 
Homepage: www.axelartist.com 

  

    

 

 

Tešíme sa na príležitosť pripraviť spolu s vami  
exkluzívny a nezabudnuteľný event podľa vašich 

predstáv! 

V prípade záujmu kontaktujte skupinu Axel Artist: 
Alexander Tóth: +421948363536 
Zuzana Tóth:  +421918561646 
e-mail: sorbyno@gmail.com 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRS9oT9XLGo
https://www.youtube.com/watch?v=xRS9oT9XLGo
http://www.axel.artist.com/
tel:%2B421948363536
tel:%2B421918561646
mailto:sorbyno@gmail.com
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Informácia pre členov - 1. Rakúsko-slovenský ples 
susedov 
Vážení členovia a priatelia Slovensko-rakúskej 
obchodnej komory, 

dovoľujeme si Vás informovať o 1. Rakúsko-
slovenskom plese susedov, ktorý sa uskutoční  21. 
januára 2017 v Dancehaus na bratislavských 
Kramároch. Ples je pripravovaný pre slovenských a 
rakúskych obyvateľov pohraničia z obcí Wolfsthal, 
Berg und Hainburg an der Donau, ako príležitosť 
stretnúť sa a zoznámiť v príjemnej a priateľskej 
atmosfére. 

Okrem starostu Wolfsthalu pána Gerharda 
Schoedingera prijali pozvanie aj predstavitelia 
družobnej obce Vajnory. O tomto podujatí sú taktiež 
informovaní aj zástupcovia Rakúsko–slovenského 
kultúrneho spolku vo Viedni, spoločne s poslancom 

obecného zastupiteľstva obce Hainburg Rastislavom 
Pavlíkom. Mnohí z obyvateľov pohraničia z obcí 
Wolfsthal, Berg und Hainburg an der Donau sú 
manažéri z rôznych oblastí biznisu či už ako majitelia 
alebo zástupcovia korporácií. Taktiež tu máme 
lokálnych producentov kvalitných vín a iných výrobkov 
či poskytovateľov služieb, ktorí nie sú v slovenskej 
časti obyvateľstva veľmi známi. 

Aby bolo podujatie príjemné a kvalitne pripravené, 
hľadajú organizátori sponzorov, ktorí majú záujem 
túto myšlienku podporiť. 

V prípade záujmu kontaktujte pani Ing. Zuzanu 
Ondrisovú, členku obecného zastupiteľstva obce 
Wolfsthal na tel. čísle +421 902 980 416, alebo 
emailom na zuzka.ondrisova@gmail.com

 

 
Informácia pre členov - Fondy EÚ pre stredné a malé 
podniky, startupy – alokácia na výzvu 70 mil. EUR 
 

Vážení členovia a priatelia Slovensko-rakúskej 
obchodnej komory, 

dovoľujeme si Vás informovať o fondoch EÚ pre 
stredné a malé podniky, startupy.  

Ministerstvo hospodárstva SR ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program 
Výskum a inovácie plánuje ešte v novembri vyhlásenie 

dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
grantov zameraných na podporu MSP. Jedna výzva je 
určená pre nové a začínajúce podniky existujúce menej 
ako 3 roky (30 mil. eur), druhá výzva pre podniky 
existujúce minimálne 3 roky (40 mil. eur). 
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Informácia pre členov - Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO) 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
(SARIO) spustila sourcingovú aktivitu s cieľom 
poskytnúť asistenciu spoločnosti Jaguar LandRover 
(JLR) pri obstarávaní dodávateľov nevýrobného 
charakteru pre svoj nový závod v Nitre. 

Pre účel sourcingu boli definované nasledujúce oblasti: 

• montážne nástroje,  kvalita a nehnuteľnosti, 
diagnostické nástroje 
(meradlá, kalibračné nástroje, nástroje na 
jednosmerný prúd, ohrievače káblových zväzkov, 
rampy, zdvíhacie ramená) 
• zariadenie priestorov v rôznych sekciách 
závodu (napríklad: nábytok, vozíky) 
• správa priestorov a služby (napríklad: catering, 
upratovacie služby, odvoz odpadu, správa ciest) 
• školenia, HR, vzdelávanie 
• profesionálne služby  

SARIO vyzýva spoločnosti, ktoré táto aktivita zaujala, 
aby sa zaregistrovali ako potenciálni dodávatelia pre 
JaguarLandRover. Spraviť tak môžu stiahnutím a 
vyplnením predlohy Supplier Introduction Template v 
anglickom jazyku a zaslaním profilu spoločnosti na 
emailovú adresu sourcing@sario.sk. 

Upozornenie: Prosím majte na zreteli, že podanie 
žiadosti nemusí automaticky viesť k priamemu 
kontaktu s Purchasing tímom spoločnosti 
JaguarLandRover. 

Účastník potvrdzuje, že zaslaním údajov v registrácii 
súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených 
údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými 
informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov 

Tím SARIO 

E-mail: sourcing@sario.sk 
Web: www.sario.sk          
 
Upozornenie: 
Táto správa neposkytuje záväzné právne stanoviská. SARIO nenesie 
zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym použitím informácií v nej 
uvedených. Pred vytlačením e-mailu prosím zvážte dopad na životné 
prostredie. 

 

 

 

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/zapojte-sa-prostrednictvom-sario-do-dodavatelskej-siete-spolocnosti-jaguar-land
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/zapojte-sa-prostrednictvom-sario-do-dodavatelskej-siete-spolocnosti-jaguar-land
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/zapojte-sa-prostrednictvom-sario-do-dodavatelskej-siete-spolocnosti-jaguar-land
http://www.sario.sk/sk/jaguar-land-rover-new-supplier-introduction-template
mailto:sourcing@sario.sk


GLE SUV: kombinovaná spotreba paliva 11,8 – 3,3 l/100 km; kombinované emisie CO₂: 276 – 78 g/km. Ilustračné foto.  
Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 1,06%; fixný úrok p. a.: 0,0%; lehota splatnosti  
v mesiacoch: 36; spracovateľský poplatok 1% z ceny vozidla s DPH. Viac informácií o období platnosti ponuky na www.mercedes-benz.sk. 

130! rokov inovácií

GLE Sport Edition  
Atraktívny exteriér AMG Line v hodnote 3 480 € už v základnej cene vozidla.

0% Výhodné financovanie
na tretiny bez navýšenia

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
Prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
Prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk
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