
 

 
V prípade otázok sa môžete obrátiť na: Jana Jarošová, Tel:  02 58 260 430; jarosova@sario.sk  

Proexportná akadémia SARIO 
„Bielorusko – brána na východné trhy“ 

 
 

Názov seminára:    „Bielorusko – brána na východné trhy“ 
 
 
Dátum:     20. marca  2014 
 
Miesto:   SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava 
 
Počet účastníkov:   max. 30 osôb  
 
Účastnícky poplatok:  20 EUR / osoba 

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie 
 
Termín ukončenia  
registrácie:    17. marca 2014 
 
Prednášajúci:    PhDr. Marián Servátka, CSc., veľvyslanec  
     Ing. Jozef Mravík, bývalý ekonomický diplomat v Bielorusku 

Ing. Tibor Bók, ekonomický diplomat v Bielorusku 
 

     
Čas konania:    9:00 – 14:00 
 
On-line prihláška:     http://www.sario.sk/?seminar-bielorusko 

 
 
 
 

Program seminára  
     
08:45 – 09:00  Registrácia účastníkov 
 
09:15 – 09:45    Úvod a predstavenie Bieloruska - PhDr. Marián Servátka, CSc., 

veľvyslanec 
• Bielorusko – brána na východný trh 
• Slobodné ekonomické zóny 
• Investičné fóra 
• Turizmus ako perspektívny sektor 

 
09:45 – 10:15      Success Stories – predstavenie slovenských spoločností podnikajúcich 

v Bielorusku  
 
10:15– 10:30  Prestávka 
 
10:30 – 11:00  Bielorusko ako ekonomické teritórium – Ing. Jozef Mravík 

• Perspektívne sektory a produkty pre SK podnikateľov 
• Colný režim pri dovoze z EÚ do Bieloruska 
• Kultúrne rozdiely v obchodnej praxi 
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• Základy Business etikety v Bielorusku 
• Obchodovanie s bieloruskými partnermi – príležitosti a výzvy 

 
 
11:00 – 12: 00  Bielorusko ako súčasť colného priestoru s Ruskom a  

Kazachstanom – Ing. Tibor Bók 
• Vstup na východné trhy prostredníctvom Bieloruska 
• Nadchádzajúca podnikateľská misia 

 
12:00  – 13:00  Individuálne konzultácie podnikateľov 
 
 
 
 
 

ZMLUVNÉ PODMIENKY: 
o  Pri neúčasti prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia.  
o  Zaslaním  prihlášky a uhradením  poplatku za  kurz  zmluvné strany  uzatvárajú  dohodu 
podľa zákona  NR SR  č. 18/96 Z.z. o cenách.  Zmluvný  vzťah  vzniká  medzi vysielajúcou  
organizáciou  a organizátorom podujatia SARIO. 
o  V prípade nepredvídaných okolností si SARIO vyhradzuje právo organizačných zmien a 
zaväzuje sa včas ich oznámiť. 
 
 
STORNO PODMIENKY:  
Vašu telefonickú, písomnú alebo e-mailovú prihlášku na podujatie považujeme za záväznú  
v zmysle zmluvných podmienok. V prípade storna na aktivite do 3 pracovných dní Vám 
vyfakturujeme poplatok vo výške 50% z ceny kurzu. 
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