
 

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

 
Proexportná akadémia SARIO 

 
 

„Financovanie medzinárodného obchodu “ 
18.02.2016 

 
 
 
 

 
 

Názov seminára:    „Financovanie medzinárodného obchodu“ 
 

Dátum:     16.02.2016 
 
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   15.2.2016 
 
Prednášajúci:  Ing.  Eva Jančíková, PhD. 

Fakulta medzinárodných vzťahov,  
Ekonomická univerzita Bratislava 
 
Ing. Eva Zezulová,   
vedúca Financovania obchodu a exportu 
Sberbank Slovensko, a.s. 
 
Ing. Lukáš Harvánek,  
Odboru poistenia neobchodovateľného rizika  
EXIMBANKA SR 

  
Čas konania:    09:00 - 14:00 
 
 

 
 
Program seminára  

     
 

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

     Tibor Buček, riaditeľ OZO SARIO 
 
09:15 - 10:30   Platobná podmienka v medzinárodnom obchode 

 Otvorený účet 
 Dokumentárne inkaso 
 Dokumentárny akreditív 
 Banková záruka 

 
     Krátkodobé formy financovania medzinárodného obchodu 

 Financovanie v rámci akreditívov 
 Komoditné financovanie 
 Faktoring 
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Ing.  Eva Jančíková, PhD.,  
Fakulta medzinárodných vzťahov,  
Ekonomická univerzita Bratislava 

 
10:30 - 10:45   Prestávka 
 
10:45 – 12:00 Stredno a dlhodobé formy financovania medzinárodného 

obchodu 
 Forfaiting 
 Exportné financovanie investičných celkov 

 
Nové Trendy vo financovaní medzinárodného obchodu 

 Trade Service Utility (TSU) 
 Bankový platobný záväzok (Bank Payment Obligation) 
 Programy na podporu medzinárodného obchodu 

a jeho financovania 
 
 

Ing.  Eva Jančíková, PhD. 
Fakulta medzinárodných vzťahov,  
Ekonomická univerzita Bratislava 

 
 
12:00 – 13:00 Praktický príklad obchodného financovania SBERBANK 

Slovensko  
   Ing. Eva Zezulová,  

vedúca Financovania obchodu a exportu 
Sberbank Slovensko, a.s. 

  
13:00 – 13:30   Poistenie úverov a investícií 

 Súčasný vývoj politických a komerčných rizík 
v medzinárodnom obchode 

 Výhody poistenia exportných úverov 
 Čo kryje poistenie exportných úverov 
  Prípadová štúdia: export technológie do Pakistanu 

 
Ing. Lukáš Harvánek,  
Odbor poistenia neobchodovateľného 
rizika, EXIMBANKA SR 

 
13:30 - 14:00   Individuálne konzultácie / diskusia 

 
  

 
Drobné zmeny programu vyhradené! 
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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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