
PREČO SA PRIDAŤ?

Výhody členstva v SWCA pre vaše 
podnikanie:

DÔVERA ZÁKAZNÍKOV VO VAŠE SLUŽBY A 
PRODUKTY:
Naše náročné normy pre bezpečnosť potravín, prevyšujúce dokonca 
požiadavky legislatívy, nastavené Európskou asociáciou dodávateľov 
pitného režimu a sú zákazníkmi považované za „zlatý“ štandard. 
 

PODPORA VÁŠHO PODNIKANIA:
Zverejnenie na internetových stránkach SWCA s odkazom na vaše we-
bové stránky umožňuje potenciálnym zákazníkom  ľahko vás identifik-
ovať ako člena SWCA.
 

PODPORA PRIEMYSLU:
SWCA propaguje združenie, jej členov a pitný režim na pracovisku vo 
vzťahu k obchodným publikáciám, správcom budov a širšej  obchodnej 
tlači s cieľom odlíšiť SWCA členov od nečlenov poskytujúc tak ďalšie 
obchodné výhody.
 

VEDOMOSTI A PODPORA:
Informácie a rady o pripravovanej legislatíve, spoľahlivá podpora od špe-
cialistov v otázkach pitného režimu a hygienických otázkach zabezpeču-
jú členom, že  ich podnikania sú pripravené pre prípadné budúce zmeny.
 

ŠKOLENIA:
Znalosti trhu, špecializované školenia a vzdelávacie programy poskytujú 
členom  vysokú úroveň profesionality a motivácie.
 

NEZÁVISLÉ AUDITY:
SWCA sa zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu, a rastu  tohto segmen-
tu, s dôrazom na zachovanie jeho vysokej kvality. Ročné audity sú 

vykonávané na základe schválených kritérií, aby sa zabezpečilo, že 
členovia spĺňajú prísne zásady Kódexu. Audity sú navrhnuté tak, aby 
vám pomáhali  zlepšiť vaše podnikanie, riešili či už odborné vzdelávanie, 
hygienické a pracovné postupy, najmä však zaručia, že vaša firma spĺňa 
všetky zákonné požiadavky.
 

LOBBING A MONITOROVANIE:
Pravidelné konzultácie s inými Asociáciami a členmi WATERCOOLERS 
EUROPE (WE) zabezpečujú, že členovia môžu ako kolektívny orgán rea-
govať a snažiť sa vplývať na tvorbu legislatívy v EÚ a Veľkej Británii.
 

POUŽITE SWCA LOGA:
Logo ako symbol akreditácie, osvedčených postupov a kvality je k dis-
pozícii iba právoplatným  členom, ktorí prešli auditom.
 

NETWORKING:
Zvýhodnené podmienky účasti na stretnutiach a výstavách umožňujú 
členom budovať nové kontakty a ponúkajú možnosť dodávateľom 
spoznať existujúcich a potencionálnych zákazníkov.
 

SCHVÁLENÍ DODÁVATELIA:
Členovia sú nabádaní, pokiaľ je to možné, uprednostňovať akredi-
tovaných dodávateľov pri nákupe tovarov a služieb.
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:
Dobrovoľná ekologická akreditácia SWCA je cesta, ktorou sa členovia 
môžu vydať v záujme demonštrovať pozitívny prístup k ochrane život-
ného prostredia



ČASTÉ OTÁZKY O 
ČLENSTVE V SWCA

BUDÚ WEBOVÉ STRÁNKY SWCA PROPAGOVAŤ 
MOJU SPOLOČNOSŤ?
Ako právoplaný člen združenia, budú vaše produkty dostupné na našich 
stránkach a odobrené značkou kvality SWCA.

AKO ČASTO SA ČLENOVIA STRETÁVAJÚ?
Stretnutia na jeseň a na jar nielenže umožňujú členom sledovať najnovšie 
trendy a vývoj odvetvia ale aj vzájomnú výmenu nápadov a skúsenosti s 
inými členmi združenia.
 

AKO JE SWCA ORGANIZOVANÁ?
Združenie je prevádzkované demokraticky prostredníctvom voleného 
výkonného výboru a riadi ho predseda.
 

AKO SA STAŤ ČLENOM?
Vyplňte formulár. Po schválení vašej žiadosti výkonnou radou a uhradení 
členského poplatku chýba už len posledný krok k plnému členstvu, a tým 
je audit. Ročné audity sú povinné pre udržanie členstva pre fľašovateľov 
a distribútorov. Počas týchto auditov je potrebné okrem iného preukázať 
že:
-disponujete vyškoleným personálom ovládajúcim kódex a zásady 
hygieny
- vykonanávate a zaznamenávate údaje o sanitácii
- dosahujete zodpovedajúce štandardy v oblasti plnenia, skladovania a 
distribúcie vody a súvisiaceho tovaru
- predávate produkty, ktoré spĺňajú potravinové smernice; vodu od 
schálených fľašovateľov, dávkovače od schválených dodávateľov, atď.
Členskí dodávatelia produktov, ktoré prichádzajú do kontaku s vodou 
vypĺňajú raz ročne dotazník.

KEDY MÔŽEM POUŽÍVAŤ LOGO SWCA A BYŤ 
UVEDENÝ  NA WEB STRÁNKE SWCA?
Akonáhle ste úspešne podstúpili audit alebo vyplnili dotazník pre dodá-
vateľov.
Máte otázky týkajúce sa členstva? Opýtajte sa nás na slovakwatercool-
erassociation@gmail.com


