POZVÁNKA
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave
si vás dovoľujú pozvať na interaktívny seminár

AKTUÁLNE OTÁZKY OBCHODOVANIA S RUSKOU FEDERÁCIOU
Miesto konania: Kongresová sála MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava
Termín konania: 25. september 2019 (streda) o 9:30 hod.
Simultánne tlmočenie z/do ruského jazyka je zabezpečené.
Seminár je určený:
pre majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov rozhodujúcich o obchodnej politike svojich podnikov a osobitne pre
pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov zabezpečujúcich vývozy, dovozy a reexporty z/do RF
alebo zabezpečujúcich výrobnú spoluprácu a investovanie, alebo zvažujúcich vstup na toto perspektívne teritórium.

Ciele seminára:
▪ oboznámiť slovenských podnikateľov s aktuálnym stavom predpisov na reguláciu zahraničného obchodu,
uplatňovania sankcií zo strany EÚ a zavedenia protiopatrení zo strany RF; poskytnúť informácie o právnych
aspektoch podnikania na území RF, finančných, daňových a colných predpisoch RF, vrátane informácií
o colnom sadzobníku a regulácie dovozu/vývozu obchodného tovaru z/do RF, za účelom podpory
vzájomnej obchodnej výmeny;
▪ informovať o uplatňovaní technických predpisov a noriem pri posudzovaní zhody, vzájomnom uznávaní
zhody a akceptácii európskych výrobkov, tovarov a služieb v súlade s technickými predpismi platnými na
území RF (GOST TR CU);
▪ informovať o podpore slovenského vývozu zo strany zastupiteľského úradu SR v RF, štátnej
poisťovacej a úverovej spoločnosti – EXIMBANKA SR a SOPK, a ich službách pre slovenských
exportérov.
Seminár poskytne priestor pre výmenu skúseností, diskusiu a zodpovedanie aktuálnych otázok
hospodárskej praxe, spojených so vzájomným obchodovaním a hospodárskou spoluprácou medzi SR (EÚ)
a RF.

Lektori:
▪ Sergej Stupar, obchodný zástupca RF v SR,
▪ Anton Gumennyj, poradca Obchodného zastupiteľstva RF v SR,
▪ Roman Rykunov, zástupca OPK RF vo Viedni,
▪ Zástupca MZVEZ SR,
▪ Michal Kozáčik, námestník GR Eximbanky SR,
▪ Zástupca ÚNMS SR,
▪ Jozef Dolník, zástupca SOPK v Moskve.
__________________
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Program seminára
9:30

Prezentácia účastníkov

10:00

Otvorenie seminára
▪ Martin Hrivík, generálny tajomník SOPK

10:05

Podmienky vzájomného obchodu EÚ (SR) a RF: obchodno-politické stimuly a prekážky
prehlbovania ekonomickej spolupráce medzi EÚ (SR) a RF.
▪ Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec RF v SR,
▪ Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVEZ SR

10:35

Aktuálne otázky modernizácie ekonomiky a priemyslu RF, ekonomické a investičné prostredie,
perspektívne oblasti podnikania, právne aspekty podnikania na území RF, finančné a daňové
predpisy.
▪ Sergej Stupar, obchodný zástupca RF v SR

11:15

Informácia o regulácii dovozu/vývozu obchodného tovaru z/do RF, colné predpisy, clá
a obchodno-politické opatrenia.
▪ Anton Gumennyj, poradca Obchodného zastupiteľstva RF v SR

11: 45

Informácia o platných technických predpisoch a normách RF, posudzovanie zhody a aktuálny
certifikačný systém v RF, autorizované osoby (AO) na posudzovanie zhody výrobkov podľa
Certifikačného systému RF (GOST TR CU), podmienky pre akceptáciu výrobkov EÚ (SR) pri
uvádzaní na trh RF (pre výrobnú spotrebu a konečného spotrebiteľa).
▪ Anton Gumennyj, poradca Obchodného zastupiteľstva RF v SR
▪ zástupca ÚNMS SR
Diskusia k prvej časti seminára

12:45
13:15

Prestávka – obed
Diskusný panel I. – Služby pre zahraničných podnikateľov:
A) Služby OPK RF na podporu vstupu zahraničných spoločností na ruský trh (B2B kontakty,
konjunkturálne hospodárske informácie atď.).
▪ Roman Rykunov, zástupca OPK RF vo Viedni
B) Služby MZVEZ a SOPK na podporu obchodovania s RF.
▪ zástupca MZVEZ SR
▪ Jozef Dolník, zástupca SOPK v Moskve

14:00

Prestávka – občerstvenie

14:10

Diskusný panel II. – Finančné služby a zasielateľstvo:
A) Analýza rizík, poistenie exportu, platobná a úverová podpora slovenského vývozu do RF zo
strany EXIMBANKY SR;
B) Skúsenosti so zabezpečovaním prepravy slovenského exportu do RF (logistika);
▪ Michal Kozáčik, námestník GR Eximbanky SR
▪ zástupca sekcie logistiky a zasielateľstva SOPK

15:00

Záver
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ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Účastnícky poplatok za jednu osobu:
člen SOPK: 25,00 + 20% DPH = 30,00 €
nečlen SOPK: 50,00 + 20% DPH = 60,00 €
Spôsob platenia účastníckeho poplatku:
Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 16. septembra 2019 bankovým prevodom na účet SOPK:
Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK 85 1100 0000 002621005225,
VS: 25092019, KS: 0308
Účastnícky poplatok je zmluvná cena podľa zákona o cenách. Zahrňuje náklady spojené s prípravou
a realizáciou seminára, občerstvenie a pod.
SOPK JE PLATITEĽOM DPH!
Identifikačné údaje SOPK:
Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Grösslingová 4,
816 03 Bratislava,
IČO: 30842654
IČ DPH: SK 2020815236

Elektronická registrácia účastníkov seminára prebieha do 16. septembra 2019:
https://forms.gle/1ECNfe7WJoRFjq8p6
Potvrdenie účasti:
Registrácia Vašej účasti bude akceptovaná po overení zaplatenia účastníckeho poplatku na uvedený
účet. SOPK vystaví, na požiadanie účastníka, vyúčtovaciu faktúru (daňový doklad), ktorý mu odošle po
skončení seminára.
Storno:
Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia, seminára sa však môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti.
Odborný garant:

Organizačný garant:

Ing. Juraj Knopp, CSc.,

Mgr. Paulíček, PhD.,

Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK,

Ing. Lenka Žilková,
Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK

tel.: 02/6241 1763,
e-mail: juraj.knopp@sopk.sk

tel.: 02/6720 2616, 0944 975 045
e-mail: igor.paulicek@sopk.sk

e-mail: lenka.zilkova@sopk.sk

