
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačová správa 

Nová konateľka spoločnosti AUDITOR SK s. r. o. 
V poradenskej spoločnosti AUDITOR SK s. r. o., člena skupiny AUDITOR, pôsobiacej v Česku, na 

Slovensku a v Rakúsku v oblasti účtovníctva, daňového a podnikového poradenstva a auditu, 

zmenila konateľa.  

Druhou konateľkou sa pred nedávnom stala Ing. Hana Brabcová a je tak spoločne s MMag. 

Ulrichom Pauggerom zodpovedná za vedenie firmy. 

Hana Brabcová pôsobí v skupine AUDITOR od roku 2007 v Prahe. Pracovala tu na pozíciach 

v účtovnom a daňovom oddelení, je expertným užívateľom firemného účtovného programu. 

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, fakultu Financií a účtovníctva. Medzi jej koníčky 

patrí šport, cudzie jazyky a kultúra. Okrem zodpovednosti za všeobecné činnosti vedúcej 

kancelárie, predovšetkým jej organizácie, bude tiež zodpovedná za zamestnancov a vedenie 

účtovného aj bilančného oddelenia. 

Georg Stöger, partner spoločnosti AUDITOR SK s. r. o., k uvedenému kroku poznamenáva: “Naša 

spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu viac ako 12 rokov. Za ten čas prirodzene prešla vývojom 

ako v štruktúre zamestnancov, tak ponúkaných služieb. K tejto zmene vo vedení spoločnosti sme 

sa rozhodli, pretože sme si istí, že týmto krokom prispejeme k ešte lepšej kvalite nami 

poskytovaných služieb a zaistíme tak aj naďalej rozvoj našej spoločnosti.“  

Hana Brabcová k tomu dodáva: „Ponuku na novú pozíciu som prijala rada. Som dobrým 

príkladom toho, že naša skupina firiem pôsobiaca na Slovensku, v Česku a Rakúsku je úzko 

prepojená nielen vďaka našim klientom, ktorí pôsobia vo všetkých troch zemiach, ale aj 

prostredníctvom zamestnancov, ktorí cezhranične pôsobia v rôznych kanceláriach.“ 

Koniec tlačovej správy. 

 

V Bratislave, dňa 12. júna 2013 
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Poznámky pre editorov 

Pre viac informácií o službách a ponuke AUDITOR SK s. r. o. kontaktujte prosím Mag. Georga 

Stögera, bratislava@auditor.eu. 

O skupine AUDITOR 

AUDITOR ponúka služby v oblasti auditu, daňového a podnikového poradenstva, účtovníctva, a 

spracovania personálnej agendy. Prostredníctvom siedmich kancelárií pôsobí v Českej Republike, 

na Slovensku a v Rakúsku. Celkom zamestnáva zhruba 140 zamestnancov. 

AUDITOR je členom UHY, medzinárodná sieť nezávislých účtovných a poradenských firiem 

s kanceláriami v obchodných centrách po celom svete.  

Kontakty pre média: 

Ing. Jana Vichrová 

Vedúca Marketing & Business Development 

AUDITOR spol. s r. o. 

jana.vichrova@auditor.eu 

+420 724 94 67 95 

 

 

mailto:bratislava@auditor.eu
mailto:jana.vichrova@auditor.eu

