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PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Dr. GIOVANNI GENTILE

Vysokoškolské ukončil s červeným diplomom na univerzite La Sapienza v Ríme                                                   
s názvom Slovenska republika v procese európskej integrácie                       
www.uniroma1.it/

Absolvoval master štúdium v oblasti medzinárodného práva na Società Italiana 
per l'Organizzazione Internazionale v Ríme                                                

www.sioi.org/en

Získal niekoľko štipendií od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu                    
Slovenskej republiky na prehĺbenie svojich vedomostí študiom na Univerzite
Komenského v Bratislave a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika          
www.minedu.sk

Bol členom komisie na overovanie jazykových znalostí pracovníkov 
vysielaných do Talianska pre Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
www.mzv.sk

Bol vymenovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odborné skúšky tlmočníkov a            
prekladateľov z talianskeho jazyka pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky 
www.justice.gov.sk
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TALIANSKY JAZYK NA SLOVENSKU

V Štátnom pedagogickom ústave bol prvým koordinátorom banky úloh, zadaní a maturitných testov talianskeho 

jazyka na Slovensku pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pôsobil ako lektor 

talianskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a na Fakulte masmédií Paneurópskej 

vysokej škole v Bratislave. Viedol odborné semináre pre prekladateľov talianskeho jazyka pre Univerzitu Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach. Má dlhoročnú skúsenosť v oblasti vyučovania talianskeho jazyka na akademiách a 

vo veľkých a zahraničných spoločnostiach v Bratislave.

www.uniba.sk www.paneurouni.com www.upjs.sk www.ladante.it www.berlitzbratislava.sk

www.humboldt.sk www.ibv-nbs.sk www.akademiavzdelavania.sk www.ibm.com/sk-sk

www.emerson.com www.accenture.sk www.att.sk www.vub.sk

http://www.uniba.sk/
http://www.paneurouni.com/
http://www.upjs.sk/
http://www.ladante.it/
http://www.berlitzbratislava.sk/
http://www.humboldt.sk/
http://www.ibv-nbs.sk/
http://www.akademiavzdelavania.sk/
http://www.ibm.com/sk-sk
http://www.emerson.com/
http://www.accenture.sk/
http://www.att.sk/
http://www.vub.sk/


VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

KURZY A CIEĽOVÉ SKUPINY

VŠETKY KURZY TALIANČINY VEDIE IBA SKÚSENÝ RODENÝ LEKTOR AJ CEZ SKYPE

TALIANČINA PRE DETI A DOSPELÝCH na všetkých úrovniach (A1/C2)*

TALIANČINA PRE PRÁVNIKOV pre mierne pokročilých a pokročilých (B1/B2)*

právnici, koncipienti, podnikatelia, prekladatelia a študenti.

TALIANČINA PRE EKONOMOV pre mierne pokročilých a pokročilých (B1/B2)*

ekonómovia, odborný personál bánk, podnikatelia, prekladatelia a študenti.

TALIANČINA PRE OBCHODNÍKOV pre pokročilých (B2/C1)*

advokáti, podnikatelia, manažéri, zamestnanci firiem, prekladatelia a študenti

* Požadovaná jazyková úroveň na kurzy. (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky)

ODBORNÉ A AMATERSKÉ KURZY TALIANSKEJ KUCHYNE V TALIANSKU 

šéfkuchári, mladí kuchári, cukrári, pizza majstri, amatéri, turisti.

** Kurzy vedú iba šéfkuchári, ktorí vykonávajú svoju profesiu v Michelinom označenej reštaurácii.

Trvanie kurzov: 3/6/12 mesiacov – 24/48/96 vyučovacích hodín – 45/90 minút – 1/2x týždenne

Lektor: Dr. Giovanni Gentile - 19-ročnú profesionálnu skúsenosť v oblasti vzdelávania
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ODBORNÝ WORKSHOP TALIANSKEJ KUCHYNE PRE GOURMET KLUB
Rím 20. 11. 2015

COQUIS – ATENEO ITALIANO DELLA CUCINA
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„DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA“

Spoločnosť ITALIANSKONSULTING v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta Bratislava a Bratislavského 

kultúrneho a informačného strediska, organizuje medzinárodný festival „DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO 

PRIATEĽSTVA“, ktorého hlavným cieľom je prispieť k posilňovaniu kooperácie medzi Talianskom a 

Slovenskom, podporovať bilaterálne podnikatelské a obchodné aktivity, ako aj kultúrne výmeny a projekty 

benefičného charakteru.

https://www.youtube.com/watch?v=3FVCLLmVd9I

https://www.youtube.com/watch?v=3FVCLLmVd9I
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PODNIKATEĽSKÉ A OBCHODNÉ MISIE - SARIO

„Slovensko – talianské obchodné forum“

❖ Bola jedna zo slovenských firiem vybraných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky, aby sa zučastila na "Slovensko-talianske obchodné fórum", v ktorom viedla priame 

individuálne rokovania s talianskymi podnikateľskými subjekty a inštitúciami. Toto významné bilaterálne 

podujatie sa konalo v dňoch 16. - 17. júna 2015 v historických priestoroch pamätníka Vittoriano v Ríme



TALIANSKO-SLOVENSKÁ

OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA 

ITALIANSKONSULTING, s.r.o. Krajná 7 Blok B 82104 Bratislava  

Majteľ a konateľ: Dr. Giovanni Gentile - Mob.: +421 944 643 971  

festival@italianskonsulting.sk – www.italianskonsulting.sk 8

PODNIKATEĽSKÉ A OBCHODNÉ MISIE - SARIO

„Explore Slovak business potential“

❖ Bola tiez aktívnou súčasťou podnikateľskej misie, vedenej Štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky Martin Obert, ktorý otvoril seminar „Explore Slovak business potential“, počas ktorého 

spoločnosť ITALIANSKONSULTING mal prezentáciu pre pozvaných podnikateľov v slovenskom pavilóne 

na svetovej výstave EXPO Milano 2015. 



TALIANSKO-SLOVENSKÁ
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PODNIKATEĽSKÉ A OBCHODNÉ MISIE - SARIO

„ EU-ASEAN Days“

❖ Vďaka spolupráce so Slovenskou agenturou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), mala možnosť zúčastniť sa 

ďalšej podnikateľskej misie na medzinárodnej konferencii „ EU-ASEAN Days: Joint cooperation to enhance 

business and investment opportunities“ a rokovaní s potencionálnymi zahraničnými partnermi z 27 krajín, ktoré 

boli organizované Európskou komisiou v dňoch 29. - 30. septembra 2015 v sídle ASSOLOMBARDA v Miláne
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PODNIKATEĽSKÉ A OBCHODNÉ MISIE - SARIO

„ Italy & Slovakia building together“

❖ Na konci roka 2015 nadviazala nove kontakty a spoluprácu na medzinárodnej konferencii „ Italy & Slovakia 

building together“ a na stretnutiach. Organizátorom podujatia bol ICE Italian Trade Agency v spolupráci s 

Ministerstvom pre hospodársky rozvoj Talianskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a cezhraničnej spolupráce 

Talianskej republiky, Veľvyslanectvom Talianskej republiky v Bratislave, ANCE (Talianske národné združenie 

stavebných spoločností), OICE (Talianske združenie inžinierskych, projekčno – realizačných a technicko hospodárskych 

poradenských organizácií) a  Taliansko – Slovenskou obchodnou komorou.
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PARTNER KOOPERAČNÝCH PODUJATÍ - SARIO

„Slovenská kooperačná burza 2015“

Po prvýkrát bola oficiálnym partnerom 

„Slovenskej kooperačnej burze 2015“, 

organizovaná Slovenskej agenture pre 

rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod 

záštitou Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky, ktoré sa konalo sa 

10.11.2015 v Bratislave. Od roku 2007,

je najväčším a najprestížnejším 

stretnutím slovenských a zahraničných 

podnikateľov na Slovensku a priniesla 

možnosť spojiť obchodný a výrobný 

potenciál viac ako 1200 fimám z 30 krajín.



TALIANSKO-SLOVENSKÁ
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PARTNER KOOPERAČNÝCH PODUJATÍ - SARIO

„Projekty zamerané na energetiku, infraštruktúru 

a životné prostredie na Slovensku a v Taliansku “

Na závere mája 2016 bola partnerom 

podnikateľského workshopu pod 

názvom „Projekty zamerané na 

energetiku, infraštruktúru a životné 

prostredie na Slovensku a v Taliansku“ 

a zúčastnila sa na stretnutia B2B, ktoré 

boli organizované Taliansko-slovenským 

konzorciumom pre energetický priemysel 

a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky 

v Taliansku v spolupráci so Slovenskou 

agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu



OBCHODNÉ PORADENSTVO

KOMPLEXNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY 

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

 Zakladanie kapitálových spoločností

 Zakladanie spoločných podnikov

 Ziskanie povolení a certifikátov

 Registrácia daňového domicilu

 Vedenie účtovnictva

 Spracovanie výkazu dph mesačne/štvrťročne

 Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky

 Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu

 Informácie o obchodných príležitostí

 Vyhľadávanie a výber obchodných partnerov

 Komunikácia s potenciálnymi klientmi/partnermi

 Oganizácia B2B/B2C stretnutí 

 Źapísanie spoločnosti do obchodného registra

 Registrácia spoločnosti na súde

 Vypracovanie a preklad právnych dokumentov

z/do taliančiny

 Vypracovanie a preklad notárskych úkonov

z/do taliančiny

 Tlmočenie pri obchodných rokovaniach z/do taliančiny

 Odborné a komerčné preklady z/do taliančiny

 Jazykové korektúry odborných textov z/do taliančiny

 Úradné prklady z/do taliančiny

PRÁVNE PORADENSTVO

TLMOČNÍCKE A PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO

ITALIANSKONSULTING, s.r.o. Krajná 7 Blok B 82104 Bratislava  
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Občianský zákonník upravuje kapitálové spoločnosti

Libro 5 – Titolo 5 – Capo 5 Artt. 2325- 2483 (Časť 5 - Hlava 5 - Diel 5 - čl. 2325 až čl. 2483)

Na základe právnej formy obchodné spoločnosti sa rozdeľujú na:

 OSOBNÉ – nemajú právnickú subjektivitu

• Società semplice (S.s.)

• Società in nome collettivo (S.n.c.)

• Società in accomandita semplice (S.a.s.)

ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

 KAPITÁLOVÉ – majú právnickú subjektivitu

• Società per azioni (S.p.A.)

• Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

• Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

• Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)

• Società europea (Societas Europaea)

LEGISLATÍVA

Minimálna výška a vklad základného imania spoločnosti: 

✓ Jednoduchá spoločnosť na akcie (S.r.l.s.)    1 EURO

✓ Spoločnosť s ručením obmedzením (S.r.l.)  najmenej 10.000 EUR - viac spoločníkov 25% podľa počtu podielov

✓ Akciová spoločnosť (S.p.A.) najmenej 50.000 EUR - viac spoločníkov 25% podľa počtu akcií

✓ Európska spoločnosť (SE) najmenej 120.000 EUR + rezervný fond 10 

❖ Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby: 27,5% 

SADZBA DANE 

ZÁKLADNÉ IMANIE

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI V TALIANSKU



CLUB ITALY ÁNO

 Mať k dispozícii firemný profil v talianskom jazyku

 Predavať výrobky a služby online cez sieť našich obchodných partnerov na Slovensku a v Taliansku

 Využívať poradenské služby našich talianskych a slovenských profesionálnych partnerov

 Prezentovať svoje vína a gastronomické špeciality na Slovensku a v Taliansku

 Mať možnosť si prenajať výstavný priestor na medzinárodnom veltrhu v Taliansku

 Zúčastniť sa na stretnutiach B2B spolu s talianskymi dovozcami a distributérmi

 Stať sa partnerom medzinárodného festivalu DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA 2017

 Ponúknuť 3/6 mesačnú stáž v sídle spoločnosti vysokoškolským študentom Medzinárodného klubu

 Propagovať svoju spoločnosť na Facebooku v uzavretej skupine venovanej partnerom 

Medzinárodného klubu

 Odporučiť ďalších partnerov a s nimi sa podieľať na aktivitách Medzinárodného klubu

ITALIANSKONSULTING, s.r.o. Krajná 7 Blok B 82104 Bratislava  
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DESAŤ DÔVODOV PREČO 

SA STAŤ OBCHODNÝM PARTNEROM



ZMLUVA O SPONZORSTVE A OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI            

MEDZI

Slovenská spoločnosť ITALIANSKONSULTING Sídlo Krajná 7 – Blok B 82104 Bratislava – Slovenská republika

IČO 46185658 DIČ 2023539408 Telefón +421 94464391 Email clubitalyano@italianskonsulting.sk

Internetová stránka www.italianskonsulting.sk Facebook https://www.facebook.com/ITALIANSKONSULTING/ 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresneho súdu Bratislava I - Oddiel: Sro, vlozka číslo: 73507/B Konateľ Dr. Giovanni Gentile

A 

Slovenská spoločnosť _______________________________________ Sidlo ____________________________________________________________

IČO  _____________________ DIČ  ______________________________ IČ DPH  _____________________________________________________

Telefón  _______________________________Email  ________________________________________ Skype ________________________________

Internetová stránka  _________________________________Facebook  _______________________________________________________________

Zapísaná v Obchodnom registri ______________________________________________Konateľ __________________________________________
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ZMLUVA O SPONZORSTVE A OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI           

PODPÍSANÍM TEJTO ZMLUVY SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ

 udeľuje mandát pre poradenskú a obchodnú činnosť v Taliansku spoločnosti ITALIANSKONSULTING za účelom sprostredkovania nasledujúcich 
výrobkov a služieb: ______________________________________________________________________________________________________

 bude súčasťou siete slovenských obchodných partnerov (hotely, reštaurácie, kaviarne, kníhkupectvé, kiná, divadlá, vydavateľstvá, agentúry, atď.), 
ktorí od januára 2018 budú ponúkať výrobky a služby všetkým partnerom a členom CLUB ITALY ÁNO

 poskytne časovo neobmedzenú zľavu spoločnosti ITALIANSKONSULTING vo výške __________% a členom Medzinárodného klubu vo výške 
__________% 

 bude môcť výužívať širokú škálu služieb, ako obchodné, podnikateľské, právne, účtovné a daňové poradenstvo, ako aj tlmočnícke a prekladateľské 
služby za zvýhodnených podmienok, pre podnikanie na talianskom trhu

 priloží certifikáty spoločnosti (vysvedčenia, ocenenia, ceny, atď.) v slovenskom a anglickom jazyku (vo formáte word a pdf)

 dostane preklad firemného profilu (A4) v talianskom jazyku (vo formáte pdf)

 vyjadrí svoj súhlas so zverejnením loga spoločnosti a tejto ponuky na webovej stránke www.italianskonsulting.sk, prostredníctvom sociálnych sietí, 
talianskych a slovenských masovokomunikačných prostriedkov a to výlučne na propagačné účely

 bude zaradený do uzavretej skupiny na Facebooku, venovanej iba slovenským a talianskym partnerom Medzinárodného klubu 

 bude mať možnosť zúčastniť sa slovenskej podnikateľskej misie v Taliansku, organizovanej spoločnosťou ITALIANSKONSULTING v spolupráci so 
slovenskými inštitúciami, s cieľom vytvoriť novú medzinárodnú podnikateľskú a obchodnú spoluprácu (stretnutia B2B) 
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ZMLUVA O SPONZORSTVE A OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI           

 bude mať možnosť stať sa obchodným partnerom Medzinárodného festivalu DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
https://www.youtube.com/watch?v=kywlcsivUpo&t=220s

 bude mať možnosť ponúknuť 3/6-mesačnú stáž v sídle spoločnosti talianskym a slovenským vysokoškolským študentom Medzinárodného 
klubu http://uniforum.sk/blog/staz-v-italianskonsulting/

 môže darovať ľubovoľný finančný príspevok na podporu obyvateľov postihnutých zemetrasením v meste Amatrice, prostredníctvom 
neziskovej organizácie AMATRICE SIAMO NOI, prevodným príkazom priamo na talianske číslo účtu IT 02F 03032 40440 01000 000 2336 
https://www.facebook.com/Amatrice-Siamo-Noi-ONLUS-1212663398775986/?fref=ts

 zaväzuje sa uhradiť ročný registračný poplatok pre slovenského sponzora vo výške € 100 prevodným príkazom na č. účtu
2924860990/1100 najneskôr do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy

 bude mať možnosť odporučiť ďalších slovenských a talianskych partnerov a s nimi sa podieľať na aktivitách Medzinárodného klubu 

 táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre spoločnosť ITALIANSKONSULTING a jeden exemplár pre 
slovenského sponsora

___________________________ _________________________

Miesto a dátum                         Nového sponzora odporúčal

________________________ _________________________ 

ITALIANSKONSULTING     Slovenský sponzor
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https://www.youtube.com/watch?v=kywlcsivUpo&t=220s
http://uniforum.sk/blog/staz-v-italianskonsulting/
https://www.facebook.com/Amatrice-Siamo-Noi-ONLUS-1212663398775986/?fref=ts


SPOLOČNOSŤ

Medzinárodný festival „DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA“

https://www.youtube.com/watch?v=3FVCLLmVd9I

Bisnode Slovensko - Dun & Bradstreet

www.bisnode.sk - www.dnb.com

SARIO

www.sario.sk

CLUB ITALY ÁNO

http://www.italianskonsulting.sk/club-italy-ano/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/ITALIANSKONSULTING/

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCsSt33raJG1GZ67LPUqje0w/playlists

ITALIANSKONSULTING, s.r.o. Krajná 7 Blok B 82104 Bratislava  

Majteľ a konateľ: Dr. Giovanni Gentile - Mob.: +421 944 643 971  

info@italianskonsulting.sk – www.italianskonsulting.sk


