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Brexit – Obchodovanie a spolupráca
Dátum: streda, 26. máj 2021
Miesto: online (ZOOM)
Cena: bezplatne
Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre Vás pripravila workshop na tému
obchodovania so Spojeným kráľovstvom po opustení Európskej únie, ktorý bude súčasťou programu
Slovenskej kooperačnej burzy 2021 ONLINE.
Prvou časťou podujatia bude diskusia, na ktorej sa zúčastní viacero odborníkov z odlišných sektorov.
Predstavia Vám akú pomoc pre Vás vedia poskytnúť, zhodnotia súčasný stav, podajú praktické
skúsenosti a vytypujú odporúčania pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom. Na záver prvej časti
zodpovedajú panelisti na Vaše otázky z registračných formulárov.
Druhá časť podujatia bude venovaná individuálnym konzultáciám, na ktoré sa môžete prihlásiť
v registračnom formulári. Každá konzultácia bude mať presne vymedzený časový priestor a z
tohoto dôvodu si prosím pripravte rýchle predstavenie Vašej spoločnosti na 2 minúty a otázku, ktorá
Vás zaujíma. Na konzultáciách budú k dispozícií všetci odborníci z workshopu. Počet miest pre
individuálne konzultácie je limitovaný.
PROGRAM
09.00—10.30
Workshop (prezentácie odborníkov a zodpovedanie vopred zaslaných otázok)
11.00—16.00
Individuálne konzultácie (časové sloty pre jednotlivé spoločnosti budú zaslané dodatočne)
REGISTRÁCIA
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára [1] do 12. mája 2021.
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OKRUHY TÉM WORKSHOPU, KTORÉ POKRYJÚ JEDNOTLIVÍ PANELISTI:
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v Prahe
Bettina Molnárová, riaditeľka Odboru priamych zahraničných investícií pre českú a slovenskú
republiku
výhody priameho zastúpenia slovenských spoločností v Spojenom kráľovstve
poradenstvo pri vytváraní pobočky v Spojenom kráľovstve, porovnanie virtuálneho
a fyzického zastúpenia
možnosti financovania v Spojenom kráľovstve
podmienky cestovania do krajiny v súvislosti so služobnými cestami, vysielaním pracovníkov
a vízová povinnosť
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária
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Rastislav Vysocký, advokát a prokurista - Colná problematika
vybrané problémy veľkých spoločností s exportom a importom pri obchodovaní so Spojeným
kráľovstvom a situácie, v ktorých potrebovali poradiť
pôvod tovaru a jeho identifikácia
colné požiadavky Spojeného kráľovstva
Peter Rokaš, advokát a konateľ - Obchodno-právna problematika
premiestnenie sídla do/zo Spojeného kráľovstva
ochranné známky v obchodnom styku
odporúčané a najčastejšie využívané typy obchodných zmlúv
Roman Šajgalík, právnik - daňový špecialista - Daňová problematika (spotrebné dane)
evidenčné povinnosti v rámci spotrebných daní pri exporte do Spojeného kráľovstva
spotrebné dane a povinnosti pri vzájomnom obchodnom styku so Spojeným kráľovstvom
Veľvyslanectvo SR v Spojenom kráľovstve
Michal Horvat, ekonomický diplomat
služby veľvyslanectva SR pre spoločnosti
účasť na podujatiach organizovaných v Spojenom kráľovstve
na čo si dávať pozor, čomu sa vyhnúť pri obchodovaní
vplyv Brexitu a jeho pôsobenie na spoločnosti v Spojenom kráľovstve
informácie a kontakty na britské inštitúcie v súvislosti s tovarovým obchodom po 1. 1. 2021
Finančná správa SR
Peter Kovács, Centrum komunikácie a podpory
colné konanie vo vývoze a najčastejšie otázky slovenských spoločností ohľadne exportu do
Spojeného kráľovstva
špecifiká colného konania v závislosti od spôsoby prepravy tovaru
užitočné kontakty na orgány/subjekty, ktoré môžu byť nápomocné pri exporte tovaru do
Spojeného kráľovstva
Panacea Protective Equipment
Ondrej Obediar, riaditeľ a spoluzakladateľ
odporúčanie ohľadne spolupráce s organizáciami v Spojenom kráľovstve v problematických
sektoroch
dôležité dokumenty a certifikáty
problematika broker, importér, UK Appointed Person a license holder
skúsenosti v oblasti IT, zdravotníctva, recruitment
KONTAKT
Adam Kalina, E: adam.kalina@sario.sk, T: +421 908 616 853
Miriam Sabadošová, E: miriam.sabadosova@sario.sk, T: +421 910 828 301
REGISTRÁCIA
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára [1] do 12. mája 2021.

sario-registracia-web.png [2]
Strana 2 z 3

Brexit – Obchodovanie a spolupráca
Zverejnené na SARIO, Slovak Investment and Trade Development Agency (https://www.sario.sk)
[3]

Tešíme sa na Vašu účasť.

URL adresa zdroja: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/brexit-obchodovanie-spolupraca
Odkazy
[1] http://www.sario.sk/sk/registracny-formular-brexit
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