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Online Kooperačná Burza Automotive

je

špecializovaný portál zameraný na podporu kooperácií 

firiem

dodávajúcich produkty a služby hlavne pre automobilový 

priemysel, rozdelených z pohľadu odvetvia, veľkosti, 

územného aspektu,

typu produktov, služieb.

Čo je OKBA portál ?



Zameranie 

Online Kooperačnej Burzy Automotive

1. Portál je orientovaný na kooperácie 

finalistov, dodávateľov Automotive 

(OEMs a Suppliers Tier1, Tier2, Tier3) 

v krajinách V4 a Rakúska

2. Vhodný  aj pre investorov a 

kooperácie non-Automotive firiem

3. Intuitívne grafické rozhranie

4. Inzercia, články, bannery zamerané 

na produkty a služby členov portálu



Služba KOOPERÁCIE

Služba KOOPERÁCIE umožňuje 

členom po prihlásení :

• Pridať novú kooperáciu

• Pridať inzerát

• Pridať novú udalosť

• Filtrovať aktuálne kooperácie

• Reagovať na aktuálne kooperácie 

alebo inzeráty



Služba KOOPERÁCIE – nová kooperácia, inzerát, udalosť

Pridanie novej kooperácie:

• Je pre členov bezplatné

• Je možné po prihlásení 

• Je na obdobie 30 dní

• Obsahuje: názov, typ, kontaktné 

údaje, detail – popis, prílohu

• Je potrebný súhlas s obchodnými 

podmienkami - v zmysle ochrany 

osobných dát /GDPR



Služba KOOPERÁCIE – záujem o kooperáciu 

Prejavenie záujmu o kooperáciu:

• Je pre členov bezplatný

• Je možný po prihlásení

• Umožňuje  reagovať telefonický alebo 

emailom

• Umožňuje napísať správu s kontaktnými 

údajmi

• Odoslanie  správy zadávateľovi 

kooperácie



Kooperačná mapa OKBA

Kooperačná mapa 

virtualizuje údaje pre 

vyhľadávanie kooperačných 

partnerov a umožňuje 

efektívnym spôsobom 

filtrovať potenciálnych 

kooperačných partnerov cez 

rôzne kritéria.



Kooperačná mapa OKBA
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1 – Krajina

2 – Výber regiónu

3 – Výber typu dodávateľa

4 – Výber produktu/služby

5 – Výber podľa tržieb

6 – Výber počet pracovníkov

7 – Výber odvetvia

8 – Názov/IČO

9 – Interaktívna mapa

Filtrovanie partnerov 

kombináciou

parametrov
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Kooperačná mapa OKBA – filtre 1



Kooperačná mapa OKBA – filtre 3



Kooperačná mapa OKBA – filtre 3

Príklad:

Po zadaní filtrov: SR a 

Brzdové komponenty 

bolo nájdených 16 

firiem ktoré môžete 

vidieť na kooperačnej 

mape. Po priblížení a 

kliknutí na firmu vidíte 

základné informácie o 

firme. Pokiaľ chcete 

vidieť detail o firme 

musíte byť prihlásení.



Kooperačná mapa OKBA – filtre 4

Príklad:

Po kliknutí na 

„Zobraziť detail 

firmy“ sa zobrazia 

detailné informácie o 

firme a môžete firme 

napísať správu napr. 

prejaviť záujem o 

spoluprácu.



Kooperačná mapa OKBA – filtre 5

Príklad:

Po kliknutí na 

„Detailné finančné 

údaje“ sa zobrazia 

finančné informácie o 

firme tak ako sú 

dostupné v Open

Dátach a Registroch 

štátu.  



Kooperačná mapa OKBA – filtre 6

Príklad:

Ďalšia možnosť 

napísať správu  

všetkým 16 firmám, 

prípadne podľa 

individuálneho výberu 

firiem.



OKBA – ANALÝZY

V službe ANALÝZY

nájdete dokumenty a 

grafy zamerané na 

slovenský 

automobilový 

priemysel.

Dokumenty si môžu 

stiahnuť členovia 

portálu po prihlásení.



OKBA – ANALÝZY



OKBA – ANALÝZY

V službe ANALÝZY po 

prihlásení je možné taktiež 

urobiť finančné analýzy 

slovenského automotive. 

Údaje sú získavané online  

z aktuálnych účtovných 

závierok firiem a to z 

verejne dostupných  

registrov štátu.  Analýzy je 

možne urobiť s  použitím 

filtrov:  Kraj, Odvetvie, 

Produkty, Ročné tržby, 

Počet zamestnancov.



OKBA – REGISTRÁCIA

Rozlišujeme dva typy členov:

• Člen automotive

• Člen non-automotive

Typ členstva závisí od zamerania 

firmy. 

V cene členského je okrem

prístupu k službám portálu aj 

možnosť umiestnenia 

propagačného banneru alebo 

článku o firme na titulnej strane 

na jeden mesiac, alebo podľa 

dohody s prevádzkovateľom 

portálu. To platí aj pre akúkoľvek 

firemnú reklamu.



OKBA – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ potvrdzuje, že splňuje 

všetky zákony a požadované 

predpoklady, ktoré sa týkajú ochrany 

osobných údajov a to v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi.

Portál  www.okba.sk sa pri spracovaní 

údajov o zákazníkoch riadi 

ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov, a je v súlade so  

Smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov – GDPR

a  Zákonom  č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

publikovaný v Zbierke zákonov SR. 


