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Názov seminára:    „Clá v medzinárodnom obchode“ 
 

Dátum:     17.03.2016 
 
Miesto:   SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava 
 
Počet účastníkov:   max. 30 osôb  
 
Účastnícky poplatok:  20 EUR / osoba 

Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie 
 
Termín ukončenia   16.03.2016 
 
Prednášajúci:  doc. Ing. Viera Ružeková, PhD. 
  
Čas konania:    09:00 – 14:00 
 
Online prihláška:  http://www.sario.sk/sk/registracia-cla-v-medzinarodnom-obchode 
 

 
 
Program seminára  

     
08:45 - 09:00   Registrácia účastníkov 
 
09:00 - 09:15   Otvorenie seminára – úvodné privítanie 

     Tibor Buček, riaditeľ OZO SARIO 
          09:15 - 12:00  

Obchodovanie EÚ s tretími krajinami (mimo priestoru EHP)   
• v rámci preferenčného obchodného systému 

 (J. Kórea, Kanada, západný Balkán) 
• nepreferenčného obchodného systému  

(Rusko, USA,...) 
 Praktická realizácia obchodov (výpočet cla, základná 

dokumentácia) 
Prestávka 

Obchodovanie v rámci jednotného trhu EÚ a trhu Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP = EÚ + EZVO), základné 
princípy obchodovania 

 Praktická realizácia obchodov (základné dokumenty) 
 

doc. Ing. Viera Ružeková, PhD. 
 

12:00 – 12:30 Succsess Stories – predstavenie slovenskej spoločnosti 
pôsobiacej v oblasti automobilové priemyslu – skúsenosti 
s preclievaním  
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12:30 – 13:30 Novela Colného zákona – zmeny v colných predpisoch 
    mjr. Ing. Róbert Paulina 
    Finančné riaditeľstvo SR, Odbor colný 

 
13:30 – 14:00   Individuálne konzultácie / diskusia 

 
Drobné zmeny programu vyhradené! 

 
 

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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