
“SCC iniciatíva pomôže priniesť 
celosvetové skúsenosti a overené 
praktiky širšej slovenskej 
podnikateľskej komunite 
a pomôže vybudovať správny 
postoj novej generácii biznis 
lídrov na Slovensku.”

Ivan Skaloš
Slovak Telekom

“SCC je dôležitým odrazovým 
mostíkom k transparentnejšiemu 
podnikateľskému prostrediu 
na Slovensku.”

Guido Glania
Slovensko-nemecká 
priemyselná a obchodná 
komora (SNOPK)

“SCC predstavuje krok 
správnym smerom pre 
súčasných a budúcich biznis 
lídrov na Slovensku a som si istý, 
že táto iniciatíva nebude 
prínosná len pre nich, ale i pre 
ich zamestnancov a ekonomiku 
ako celok.”

Quentin Crossley
KPMG Slovensko

Pozadie iniciatívy
Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na 
tendenciu prevažujúcu v rámci slovenského podnikateľského 
prostredia ohľadne úrovne etického správania všeobecne 
aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu. S cieľom 
reagovať na tieto obavy slovenského podnikateľského 
prostredia zakladajúci členovia vypracovali a predložili koncept 
združenia Slovak Compliance Circle. Vychádzajúc so silného 
záujmu a s dôrazom na podporu tejto témy viacerými 
kľúčovými biznis lídrami na Slovensku, zakladajúci členovia 
stanovili, že misiou navrhovaného združenia bude propagácia 
a presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky 
na Slovensku.

(Stanovy SCC, Preambula)

Predstavenie SCC
Vízia
Našou víziou je možnosť pracovať v transparentnom a etickom 
podnikateľskom prostredí na Slovensku.

Misia
Našou misiou je propagovať princípy podnikateľskej etiky 
a compliance na Slovensku.

Ciele
SCC bolo založené za účelom podpory a propagácie úlohy 
compliance a etického správania v rámci slovenskej 
podnikateľskej komunity, a to prostredníctvom:
•   Vzájomného zdieľania všeobecne akceptovaných
     štandardov a praktík v oblasti compliance v rámci
     slovenského podnikateľského prostredia;
•   Podpory a propagácie úlohy compliance o�cer a rovnako
     profesie compliance o�cer na Slovensku; a
•   Propagácie etického správania a princípov compliance
     v rámci generácie budúcich slovenských biznis lídrov.

Slovak Compliance Circle (SCC) je záujmové združenie právnických osôb, ktorého 
cieľom je zlepšenie podnikateľskej etiky na Slovensku ako aj propagovanie 
„compliance“ profesie a podpora odborníkov z tejto oblasti.

NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI



Katarína Bairová
Tajomník predstavenstva
T: +421 904 993 636
E: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk

Kontakt
Peter Bianchi
Predseda predstavenstva
T: +421 2 6964 2032
E: peter.bianchi@volkswagen.sk

Dosiahnutie našich cieľov
Členovia SCC sa zaviazali dodržiavať etické princípy, aktívne ich propagovať, presadzovať a usilovať sa o 
rozvoj úrovne compliance štandardov implementovaných slovenskou podnikateľskou komunitou a to 
prostredníctvom:

•   Zdieľania overených štandardov a praktík – skúmaním a poznávaním všeobecne akceptovaných
     štandardov a praktík z iných krajín a ich aplikovaním na slovenskom trhu a zdieľaním lokálnych
     skúseností medzi členmi;
•   Vzájomnej podpory – poskytovaním podpory a zdieľaním vedomostí s malými a strednými podnikmi;
•   Príkladného správania – presviedčaním biznis partnerov, aby nasledovali overené praktiky
     a dodržiavali etické princípy.

SCC bude systematicky pracovať s mladou generáciou budúcich biznis lídrov. Združenie má za cieľ 
prinášať  v spolupráci s univerzitami aktivity zamerané na priťahovanie ľudských zdrojov pre túto 
profesiu a propagáciu etického správania u generácie budúcich podnikateľov a obchodníkov.

SCC bude aktívne spolupracovať a iniciovať diskusie s príslušnými subjektmi, inštitúciami a orgánmi 
zapojenými do prípravy, implementácie a výkonu príslušných právnych predpisov a regulačného 
rámca.

Vybrané aktivity v 2016
•   Príprava slovenských compliance štandardov
•   Práca s mladými – prednášky
•   Iniciatíva Rule of Law – účasť na iniciatíve
•   Slovak Compliance Days – konferencia
•   Workshopy a semináre

Členovia
Slovak Compliance Circle bolo založené v Decembri 2013 Slovensko-Nemeckou priemyselnou
a obchodnou komorou (SNOPK), KPMG Slovensko a advokátskou kanceláriou Lansky, Ganzger & Partner 
Rechtsanwälte. Členovia združenia reprezentujú rôzne priemyselné odvetvia na Slovensku. Ak máte 
záujem stať sa členom Slovak Compliance Circle alebo získať viac informácií o združení, prosím 
kontaktujte Katarínu Bairovú alebo navštívte našu stránku www.slovakcompliancecircle.sk.
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