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Ponuka pre firmy:
Garantujeme podmienky Medzinárodných poznanských veľtr-
hov – stačí nám zaslať vami vyplnenú originálnu prihlášku 
a získate servis SOPK a SPOK zdarma a bez finančných 
záväzkov. 
Vypracujeme v poľštine pozvánku, ktorú rozošleme po partner-
ských komorách, zväzoch a organizáciách v Poľsku. Firmám, kto-
ré nemajú svojich realizátorov stánkov, ponúkneme slovenských, 
poľských alebo iných realizátorov stánkov. Formuláre a prihlášky 
vám pošleme mailom alebo poštou. 

Nedajte sa predbehnúť výrobcami susedných štátov a včas 
využite možnosť nájsť priame kontakty. Nevzdajte sa šance 
dostať sa na poľský trh a možnosti získať medzinárodné 
kontakty.

Kontakt, podrobnejšie informácie: 
Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Róbert Vydra
ŽRK SOPK, Hálkova 31, 010 01 Žilina
tel.:  +421 41/7235 102, -655 
fax: +421 41/7235 653, -102
e-mail: polskoza@za.scci.sk l zahrza@za.scci.sk  
www.interbiznis.sk l www.spok.sk l www.viator.sk

Podľa predstaviteľov Klubu 500 sú zahraniční 
investori na Slovensku dlhodobo „neuveriteľne“ 
zvýhodňovaní pred domácimi podnikateľmi. 
Vytvárajú síce nové pracovné miesta, ale  
s výraznou štátnou pomocou. Ich názor podporil 
aj predseda SOPK Peter Mihók: „Takýto prístup 
vlády znehodnocuje podnikateľské prostredie  
a pokračuje vo formovaní slovenskej ekonomiky 
ako výrobnej haly bez využitia domácej 
výskumnej a vývojovej základne. Podporou 
týchto druhov investícií odďaľujeme prechod 
do vedomostnej spoločnosti a poznatkovej 
ekonomiky.“

Až dve členské firmy SOPK získali výročné ceny 
za mimoriadne podnikateľské výsledky od 
týždenníka Trend. Firmou roka 2011 sa stala 
košická spoločnosť T-Systems Slovakia. Cenu pre 
najúspešnejšiu banku už druhý raz obhájila VÚB 
banka. Poisťovňou roka 2011 sa stala Amslico 
poisťovňa – Alico zo skupiny MetLife zameraná 
primárne na životné poistenie na Slovensku. 
Najúspešnejšiu firmu, banku a poisťovňu určil 
hodnotiaci model porovnávajúci ich dosiahnuté 
hospodárske výsledky. 

Na Slovensku pracuje podľa aktuálnych štatistík 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 
20-tisíc cudzincov. Z nich je iba necelá pätina 
žien, a to 4 354.

Slovenská Dexia banka bude mať od začiatku 
budúceho roka nové meno Prima banka 
Slovensko. Tento krok súvisí so zmenou 
majoritného akcionára z apríla tohto roka, ktorým 
sa stala investičná skupina Penta.

Nórske nízkonákladové aerolínie Norwegian Air 
Shuttle ASA oznámili, že štartujú 34 nových 
leteckých liniek zo Škandinávie do destinácií po 
celej Európe vrátane Bratislavy.

Oficiálnym poklepaním základného kameňa sa 
začalo budovanie pruhu pre pomalé vozidlá  
na frekventovanom medzinárodnom cestnom 
ťahu I/59 medzi Ružomberkom a Dolným 
Kubínom.

Aj napriek dohode na podpore štátneho rozpočtu 
na budúci rok stranami bývalej vládnej koalície, 
Slovensku stále hrozí rozpočtové provizórium. 
Karty by totiž mohol zamiešať nezávislý poslanec 
Igor Matovič a jeho kolegovia z Obyčajných ľudí, 
ktorí si kladú viacero podmienok.

Parlamentný finančný výbor odsúhlasil návrh 
štátneho rozpočtu na budúci rok a odporučil 
ho plénu Národnej rady SR schváliť. Za 
rozpočet hlasovali všetci koaliční členovia 
výboru s výnimkou Antona Marcinčina z KDH, 
podľa ktorého nie je v nasledujúcom roku 
vyfinancované zdravotníctvo.
 (tasr)

veľtrhy/mesiac v ekonomike

termín: 5. – 8. 3. 2012
Jeden z najstarších  
v Európe,  je zameraný  
hlavne na hutníctvo, 
strojárstvo, spracovanie  
a obrábanie kovov,  povrchovú 
úpravu, elektrotechniku, 
energetiku, zasielateľstvo, 
logistiku, dopravu,  
zváranie atď.
METALFORUM – salón 
metalurgie, hutníctva  
a zlievarenstva
 MACHTOOL – salón obrábacích 
strojov a náradia – oficiálny  
spoločný stánok SR
HAPE – salón  hydrauliky, 
pneumatiky, pohonov
SURFEX – povrchové úpravy, 
technológie povrchových úprav
WELDING – zváranie
Bezpečnosť práce v priemysle
Výskum pre priemysel

Podujatie: 
Medzinárodný veľtrh nábytku 
MEBLE POLSKA

Paralelne: ARENA DESIGN, 
HOME DECOR
termín: 5. – 8. 3. 2012
Najväčší veľtrh nábytku, 
dekoračných materiálov, 
textilu, doplnkov a vybavenia 
pre nábytkárstvo, nové trendy 
v nábytkárstve.

Podujatie: 
Medzinárodný jesenný veľtrh 
módy POZNANSKÉ DNI MÓDY
Paralelne:  NEXT SEASON, 
BTS, FAST FASHION
termín: 4. – 6. 9. 2012
Kontraktačné salóny na ďalšiu 
sezónu, veľtrh výrobkov z kože, 
textilu, doplnkov, spodnej 
bielizne, galantérie atd. 

Podujatie: 
Medzinárodný ekologický 
veľtrh POLEKO
Paralelne:  INVESTFIELD, 
GMINA, KOMTECH
termín:  
20. – 23. 11. 2012


