SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, ŽRK
v spolupráci so SLOVENSKO-SRBSKOU OBCHODNOU KOMOROU
Vás pozývajú na seminár

SLOVENSKO-SRBSKÉ
OBCHODNÉ ALTERNATÍVY
Zamestnávanie a vysielanie srbských občanov na prácu na Slovensko a
premiestňovanie podnikateľskej činnosti (časti) zo Slovenska do Srbska
alebo zo Srbska na Slovensko

30. november 2017 (štvrtok)
9.30 hod., prezentácia od 9.00 hod., Žilina, Hálkova 31, zasadačka SOPK
Cieľom seminára je poskytnúť odborné informácie expertmi z oblasti obchodného,
pracovného práva, daní v Srbsku, o možnostiach zamestnávania občanov Srbska v SR
(krátkodobé, dlhodobé vysielanie) ako i informácií o možnostiach rozširovania obchodných a
výrobných aktivít premiestnením časti podnikov zo Slovenska do Srbska a recipročne.
Seminár je určený pre obchodné, výrobné podniky, personálne agentúry, firmy z oblasti
daňového poradenstva, ale i podnikateľské subjekty, ktoré chcú optimalizovať svoje náklady
investovaním v Srbsku a využiť benefity poskytované zahraničným investorom.
Súbežne je možnosť konzultovať s obchodným radcom témy, záujmy účastníkov – firiem na
Srbskom teritóriu. K tomu bude pripravená samostatná zasadačka.

Program 9:30 – 15:30 hod.:
 Úvod - SOPK Žilina, Obchodný radca Slovenska v Srbsku
 ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV ZO SRBSKA (vrátane vysielania zamest.)
 PREMIESTŇOVANIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI DO SRBSKA –
ZAKLADANIE SPOLOČNOSTÍ, PREMIESTŇOVANIE ČASTI PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI SPOLOČNOSTÍ DO SRBSKA, DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZAŤAŽENIA
V SRBSKU
 KONZULTAČNÝ DEŇ S OBCHODNÝM RADCOM, p. Ján Voderadský
Lektori:
Dr. Králik Miroslav, expert na obchodné právo krajín západného Balkánu
JUDr. Mišeková Mária, odborník na pracovné právo a zamestnávanie cudzincov v SR

Odborný garant:
Advokátska kancelária „Kralik & Partners“, ktorá sa dlhodobo zaoberá
poradenstvom v oblasti obchodného, pracovného práva, daní a účtovníctva v
štátoch západného Balkánu.
Organizačný garant - kontakt:
Branislav Čulák, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina
T: 041-7235 101,- 655; F: 041-7235 653; E: viator@za.scci.sk
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Člen SOPK, SSOK, SPOK, SKHV:
Základný:

45,- EUR s DPH/osoba
90,- EUR s DPH/osoba

V cene sú zahrnuté náklady organizátora školenia, lektori, občerstvenie, obed, materiály. Po
úhrade účastníckeho poplatku prevodom, daňový doklad – faktúru zašleme poštou alebo emailom. Prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom
seminára. Poplatok Vám bude vrátený v plnej výške. V prípade potreby je možné poslať
náhradníka.
Registrácia Vašej účasti na seminári bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej
prihlášky e-mailom, faxom. Uzávierka prihlášok je 27.11.2017. Pozor, obmedzený počet
miest na seminári! V prípade väčšieho počtu účastníkov rozhoduje termín obdržania
prihlášky. Možnosť on-line prihlásenia na: http://spok.sk/aktivity.php?a=71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIHLÁŠKA

SLOVENSKO-SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY
30. november 2017, SOPK ŽRK, Hálkova 31, ŽILINA
Firma, inštitúcia: .................................................................................................................
Adresa:................................................................................................................................
IČO: .............................................................. DIČ: ..............................................................
T: .................................. F: .................................. E: ...........................................................
Meno a priezvisko účastníkov: ............................................................................................
............................................................................................................................................
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške .............. EUR
prevodom na účet SOPK v Tatra banke, a. s., č. ú. SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT:
TATRSKBX, VS:301117. Poplatok bude možné uhradiť tiež na mieste v hotovosti v deň
konania seminára.
Pečiatka, dátum a podpis zástupcu organizácie:

