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Juraj Lelkes zvláštním poradcem VIG pro Slovensko a Rumunsko 
 
Na zasedání dozorčí rady Vienna Insurance Group ze 3. prosince 2014 byl pan Ing. Juraj Lelkes, 
generální ředitel a předseda představenstva slovenské společnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group, na návrh předsedy představenstva Dr. Petera Hagena a současně jako 
projev uznání za vynikající práci požádán, aby se od 1. ledna 2015 stal poradcem předsedy 
představenstva VIG pro oblast budoucího rozvoje pojišťovací skupiny na Slovensku a zejména v 
Rumunsku. Dozorčí rada tomuto přání jednohlasně vyhověla.  
 
Předseda dozorčí rady Vienna Insurance Group Dr. Günter Geyer k tomu uvedl: „Setrvalý úspěch 
Vienna Insurance Group na Slovensku je úzce spjat s řídícími kvalitami a znalostmi trhu ze strany 
pana Juraje Lelkese. On byl motorem naší obchodní činnosti na Slovensku. Jeho zkušenosti a 
vědomosti budou mít pro náš koncern velký význam i do budoucna. Blahopřeji panu Ing. Lelkesovi k 
tomuto dalšímu kariérnímu postupu a děkuji mu za ochotu pokračovat v dosavadní úspěšné práci i za 
hranicemi Slovenska“.  
 
Juraj Lelkes řídí slovenskou Kooperativu velmi úspěšně už od roku 2003. V rámci liberalizace 
pojištění motorových vozidel ve Slovenské republice dosáhl Juraj Lelkes s Kooperativou úspěchů 
klíčových pro její další rozvoj a krok za krokem upevnil prvenství pojišťovny v tomto segmentu. Dnes 
je VIG s tržním podílem převyšujícím 40 % jedničkou na slovenském trhu pojištění motorových 
vozidel, k čemuž svou činností významně přispěl právě Juraj Lelkes.    
 
 
 
Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní 
Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí 
klientům. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a 
pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení 
dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná 
Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie 
jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha. 
 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Public Relations 
Schottenring 30 
1010 Vídeň 
 

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com 
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com 
Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com 
 

Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
 
 


