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SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER 
Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Financované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: 
Spolupráca naprieč hranicou“. Výška grantu 873 779 €, celkový rozpočet projektu: 970 866 €.  
Viac informácií na: www. norwaygrants.sk a www.eeagrants.org
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Zoznámte sa 
so Slovenskom
História samostatnej Slovenskej republiky sa začala písať 1. januára 1993. 
Táto vnútrozemská krajina v samom srdci Európy bola vzhľadom na svoju 
geografi ckú polohu vždy významnou obchodnou a kultúrnou križovatkou. 



EastPort magazín 5

Zoznámte sa

Hraničí s piatimi štátmi - zo západu je to Rakúsko a Česká republika, na severe 
Poľsko a na juhu Maďarsko, s ktorým má najdlhšiu hranicu (654,8 kilometrov). 
Východnú hranicu tvorí s Ukrajinou a toto hraničné územie je najkratšie spomedzi 
všetkých susedných štátov Slovenska (97,8 kilometrov). Svojou rozlohou 49 036 m2 

je približne 348-krát menšia než Rusko a asi 12-krát menšia než Ukrajina.

Od 1. mája roku 2004 je Slovensko súčasťou Európskej 
únie a od roku 2007 členom Schengenského priesto-
ru. Slovenská republika udržuje diplomatické vzťahy 
s približne 173 krajinami a je členom viacerých medzi-
národných organizácií, akými sú napríklad OSN, 
NATO, V4 a mnoho ďalších. V minulosti bola ofi ciál-
nou platobnou jednotkou na našom území slovenská 
koruna, avšak od 1. januára 2009, keď sa Slovensko 
stalo súčasťou Eurozóny, sa začala na našom území 
používať menová jednotka euro. 

Podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2011 má 
Slovensko približne 5,4 milióna obyvateľov. K sloven-
skej národnosti sa hlási 80% obyvateľstva. Približne 
8% sa hlási ku národnosti maďarskej, ďalej nasledujú 
v menšom zastúpení Rómovia, Česi, Rusíni a Ukra-
jinci.Podľa štatistík je najviac zastúpeným nábožen-
stvom rímskokatolícke náboženstvo (69%). Na dru-
hom mieste sa nachádza evanjelické náboženstvo 
s percentuálnym podielom 6,9% a ďalším je gréckoka-
tolícke náboženstvo. Na území Slovenska je celko-
vo registrovaných 18 cirkví a rôznych náboženských 
spoločenstiev. 

Slovenská republika je republikou parlamentnou. Naj-
vyšším legislatívnym orgánom je Národná rada Slo-
venskej republiky, ktorá sa skladá zo 150 poslancov, 
ktorých si volia občania každé štyri roky. Vláda Slo-
venskej republiky je vrcholný orgán výkonnej moci. Na 
čele vlády stojí premiér, ktorým je od roku 2012 Doc. 
JUDr. Róbert Fico, CSc. Prezident, premiér a predse-
da vlády spolu tvoria najvyšších ústavných činiteľov 
v krajine. Funkciu prezidenta, ktorá je na Slovensku 
skôr formálna a reprezentatívna, zastáva Ing. Andrej 
Kiska. 

Jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví 
Slovenska je cestovný ruch (v roku 2015 prekročili príj-
my hodnotu 2 mld. €). V roku 2016 bolo na Slovensku 
ubytovaných až 1 597 555 zahraničných návštevníkov, 

medzi nimi návštevníci z Českej republiky (500 451), 
Poľska (157 097) a Nemecka (136 994). Návštevníkov 
láka poznávanie starobylej architektúry, gastroturisti-
ka, návšteva folklórnych podujatí či prírodných pami-
atok. Národnou pýchou sú Tatry, ktoré sa nachádza-
jú v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom. 
Pohorie sa rozprestiera na ploche 786 km², z toho na 
Slovensku 610 km². Najvyšším vrchom Vysokých Ta-
tier je Gerlachovský štít s nadmorskou výškou 2654,4 
metrov nad morom. Naše horské oblasti, lesy, plesá, 
jazerá či jaskyne sú  využívané predovšetkým na turis-
tiku, zimné športy, horolezectvo i kanoistiku.

Slovensko je hrdé na svoj bohatý folklór a zvyky, ktoré 
sa každoročne prezentujú na folklórnych festivaloch. 
Folklórny festival Východná je najstarším a najväčším 
slovenským festivalom s medzinárodnou účasťou.

Najvýznamnejšiu časť kultúrneho dedičstva Slo-
venska predstavuje pamiatkový fond. Ten pozostáva 
z národných kultúrnych pamiatok, ktorými sú hrady, 
zámky, kaštiele, sakrálne stavby, meštianske domy 
či technické pamiatky. Slovensko patrí medzi kra-
jiny s najväčším počtom hradov a zámkov v Európe. 
Nachádza sa tu 425 kaštieľov a 180 hradov a zámkov 
spolu s hradnými ruinami. Medzi najznámejšie a naj-
navštevovanejšie hrady patrí Spišský hrad, ktorý 
pravidelne navštevuje vyše 200 tisíc návštevníkov. 
Za kultúrou je možné vycestovať do ktoréhokoľvek 
z miest na Slovensku. V každom z nich je možné nájsť 
pravidelné umelecké výstavy, hudobné vystúpenia či 
koncerty alebo kultúrne pamiatky. Košice, metropola 
východného Slovenska, boli spolu s juhofrancúzskym 
mestom Marseille v roku 2013 Európskym hlavným 
mestom kultúry, ale bohatý kultúrny život pretrváva 
aj po jeho skončení. Rovnako aj v ostatných mestách 
na Slovensku. 

so Slovenskom

Bližšie informácie nájdete v publikácii Eastbook 
- Otvárame Slovensko / Otvárame Ukrajinu



Podnikanie 
na Slovensku
Základným kódexom upravujúcim oblasť obchodného práva a podmienky pod-
nikania v Slovenskej republike je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Obchodný zákonník obsa-
huje právnu úpravu obchodných spoločností, družstiev, obchodných záväzkových 
vzťahov vrátane jednotlivých typov zmlúv, ale aj úpravu obchodného registra, pod-
nikania zahraničnej osoby či hospodárskej súťaže.
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Podnikanie na Slovensku viac na www.eastoffi  ce.sk

Vymedzuje štyri skupiny podnikateľov:

a) osobu zapísanú v obchodnom registri (obchodné 
spoločnosti a družstvá),

b) osobu, ktorá podniká na základe živnostenského 
oprávnenia,

c) osobu, ktorá podniká na základe iného než živnos-
tenského oprávnenia podľa osobitných predpisov 
(slobodné povolania, napr. veterinári, daňoví porad-
covia, advokáti, banky, poisťovne, obchodníci s cen-
nými papiermi a iné),

d)  fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodár-
sku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobit-
ného predpisu. 

Na úpravu v Obchodnom zákonníku nadväzu-
je Živnostenský zákon, ktorý upravuje podmienky 
živnostenského podnikania. Podľa Živnostenského 
zákona sa živnosťou rozumie sústavná činnosť pre-
vádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlast-
nú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za 
podmienok ustanovených Živnostenským zákonom. 
Ministerstvo spravodlivosti SR takisto pravidelne ak-
tualizuje zoznam tzv. voľných živností - zoznam čin-
ností, na ktorých vykonávanie nie je potrebné špeci-
fi cké oprávnenie, postačí len splnenie všeobecných 
podmienok stanovených Živnostenským zákonom. 

Medzi základné znaky každého podnikateľa patria na-
jmä obchodné meno a sídlo. Tieto údaje popri ďalších 
(identifi kačné číslo osoby, číslo zápisu v registri, práv-
na forma) uvádza podnikateľ v  úradnom styku, na 
všetkých dokumentoch ako aj na webovom sídle, 
pokiaľ ho má zriadené.

Základné formy podnikania právnických osôb na 
území Slovenskej republiky ustanovuje zákon č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov vo svojej druhej časti. Ide o dve základ-
né formy, a to družstvo a obchodné spoločnosti, 
u ktorých zákon ďalej rozlišuje nasledujúce typy: verej-
ná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, 
spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová 
spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie (od 
1.1.2017)

Fyzické osoby môžu na území Slovenskej republiky 
vykonávať podnikateľskú činnosť v zásade dvomi 
formami, buď ako živnostníci alebo v združení s inou 
fyzickou osobou. Najbežnejšou formou podnikania 
fyzických osôb je prevádzkovanie živnosti, ktoré up-
ravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom pod-
nikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších pred-
pisov.

Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za 
rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako 
slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo 
iné. Podľa Obchodného zákonníka sa zahraničnou 
osobou rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo 
právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky. O podnikaní zahraničnej osoby na území 
Slovenskej republiky možno hovoriť v prípade, ak má 
na území Slovenskej republiky umiestnený podnik 
alebo jeho organizačnú zložku.  

Zahraničné osoby sa obligatórne zapisujú do obchod-
ného registra. Oprávnenie zahraničnej osoby pod-
nikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu 
zápisu jej podniku alebo organizačnej zložky do 
obchodného registra a zaniká dňom výmazu. Regis-
tračná povinnosť sa netýka fyzických osôb podnika-
júcich na území Slovenskej republiky, ktoré sa zapisu-
jú do obchodného registra, pokiaľ majú bydlisko 
v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. 
Zahraničná osoba sa môže za účelom podnikania po-
dieľať na založení, stať sa spoločníkom alebo členom 
slovenskej právnickej osoby, prípadne ju sama založiť.

Zahraničná osoba, obdobne ako slovenskí podnikate-
lia, je povinná uvádzať svoje základné údaje (obchod-
né meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu for-
mu a identifi kačné číslo ak je pridelené, označenie 
registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu) na 
svojich obchodných dokumentoch a v úradnom sty-
ku. Taktiež uvádza označenie zahraničného obchod-
ného registra či inej evidencie, do ktorej sa zapisuje, 
a údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie, pok-
iaľ právo štátu, ktorým sa spravuje, takúto povinnosť 
ukladá. 

Podnikaním sa podľa Obchodného zákonníka rozumie sústavná činnosť 
vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 



Eastport magazín8

Vízová povinnosť

Vízová povinnosť
 A FORMY POBYTU NA SLOVENSKU 

Vnútorné hranice v rámci Schengenskej 
zóny sú síce zrušené, o to viac je však 
posilnená kontrola na vonkajších hrani-
ciach. Zároveň sa uplatňuje spoločný pos- 
tup pri uplatňovaní vízovej politiky. V praxi by to 
malo znamenať, že všetky členské štáty Schen-
genskej zóny by mali uplatňovať rovnaké pravidlá 
pri vydávaní víz.
Štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa 
vzťahuje vízová povinnosť, potrebujú na vst-
up do Schengenskej zóny platné vízum. Táto 
povinnosť sa vzťahuje aj na občanov Ukrajiny. 
V prípade, že nemajú vízum, musia si podať žia-
dosť o udelenie víza na príslušnom veľvyslan-
ectve alebo generálnom konzuláte. Pre občanov 
Ukrajiny sú to Konzulárne oddelenie Veľvy- 
slanectva Slovenskej republiky v Kyjeve a Generál-
ny konzulát Slovenskej republiky V Užhorode. 
Slovenská republika vydáva žiadateľom víza vo 
forme vízovej nálepky. Toto vízum oprávňuje cudz-
inca cestovať do Schengenského priestoru alebo 
sa v ňom zdržiavať počas doby platnosti víza. Táto 
doba, ako aj doba pobytu, je vyznačená v tejto 
vízovej nálepke.  
Právnou normou, ktorá upravuje pobyt cudzincov 
na území Slovenskej republiky, je zákon č. 404/2011 
Z .z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“). V zmysle 
tohto zákona rozlišujeme niekoľko druhov poby-
tu cudzincov, ktoré sa odlišujú najmä tým, či sú 
vydávané občanom tretích krajín a ich rodinným 

príslušníkom, alebo občanom členských štátov Eu-
rópskej únie a ich rodinným príslušníkom, ďalej do-
bou, na ktorú sú vydávané a účelom, pre ktoré sú 
vydávané. Zákon rozlišuje tri typy pobytu štátnych 
občanov tretích krajín, a to: prechodný pobyt, tr-
valý pobyt, tolerovaný pobyt.
Prechodný pobyt, ktorý bol na území Slovenskej 
republiky udelený štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ho oprávňuje zdržiavať sa na území Slo- 
venskej republiky, vycestovať a opätovne vstu-
povať na jej územie počas obdobia, na ktorý mu 
bol vydaný. Zákon rozlišuje niekoľko typov pre-
chodných pobytov, ktoré sú rozdelené podľa účelu. 
 
 Ide o prechodný pobyt:
• na účel podnikania,
• na účel zamestnania,
• na účel štúdia,
• na účel osobitnej činnosti,
• na účel výskumu a vývoja,
• na účel zlúčenia rodiny,
• na účel plnenia služobných povinností civilnými 

zložkami ozbrojených síl,
• osoby, ktorá má priznané postavenie Slováka ži-

júceho v zahraničí,
• ktorá má priznané postavenie osoby s dl-

hodobým pobytom v inom členskom štáte.

Za prechodný pobyt na území Slovenskej republiky 
sa považuje aj prechodný pobyt na základe modrej 
karty Európskej únie vydanej v zmysle zákona o 
pobyte cudzincov.

Formy pobytu na Slovensku

Slovenská republika je členskou krajinou Európskej únie a zároveň aj jedným z člen-
ských štátov Schengenskej zóny. V rámci Schengenskej zóny je zabezpečený voľný 
pohyb osôb, čo znamená, že osoby môžu voľne prekračovať hranice na ktorom-
koľvek mieste členských štátov bez toho, aby sa museli podrobiť hraničnej kontrole.
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V zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzin-
cov v znení neskorších predpisov umožňuje modrá 
karta štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vstúpiť, 
zdržiavať sa, pracovať, vycestovať a opätovne 
vstúpiť na územie Slovenskej republiky počas ob-
dobia, na ktoré mu bola vydaná. Modrú kartu na 
tento účel môže policajný útvar udeliť na obdobie 
maximálne troch rokov.
Primárne je tento typ pobytu určený pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí by mali na území 
Slovenskej republiky vykonávať vysokokvalifik-
ovanú prácu. V zmysle platnej legislatívy je vy-
sokokvalifikované zamestnanie definované ako 
zamestnanie, ktoré vyžaduje vyššiu odbornú 
kvalifikáciu, ktorá sa preukazuje dokladom o vy-
sokoškolskom vzdelaní.  

Okrem toho musia byť dodržané aj nasledujúce 
podmienky:
• hrubá mesačná mzda musí byť dohodnutá 

najmenej vo výške 1,5 násobku priemernej 
hrubej mesačnej mzdy v príslušnom odvetví 
v hospodárstve Slovenskej republiky za kal-
endárny rok, ktorý predchádza roku v ktorom sa 
žiadosť podáva. 

• pracovný pomer musí byť uzavretý minimálne 
na dobu jedného roka.

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušní-
ka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a 
opätovne sa vrátiť na územie Slovenskej repub-
liky v čase, na ktorý bol cudzincovi vydaný. Tr-
valým pobytom v zmysle zákona je:
• trvalý pobyt na päť rokov,
• trvalý pobyt na neobmedzený čas,
• pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny 

s postavením osoby s dlhodobým pobytom 
Európskej únie (dlhodobý pobyt). 

Tolerovaný pobyt je špecifický typ pobytu, ktorý 
možno udeliť cudzincovi najviac na 180 dní za pred-
pokladu, že platí niektorá z nasledujúcich podmie-
nok:
• ak je prekážka jeho administratívneho vyhoste-

nia;

• ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zais-
tenie nie je účelné;

• ktorý je maloletým dieťaťom nájdeným na 
území Slovenskej republiky;

• ktorý je obeťou trestného činu obchodovania 
s ľuďmi a má najmenej 18 rokov;

• ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkrom-
ného a  rodinného života (podľa čl. 8 Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd) a 
neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný pori-
adok;

• ak bol nelegálne zamestnaný za osobitne vy-
korisťujúcich pracovných podmienok alebo ak 
ide o nelegálne zamestnanú maloletú osobu. 

Ak cudzinec spĺňa podmienky na podanie žiados-
ti o  prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny ale-
bo trvalý pobyt na päť rokov, policajný útvar mu 
môže udeliť tolerovaný pobyt z dôvodu rešpek-
tovania súkromného a rodinného života len vtedy, 
ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu 
a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným 
spôsobom. 

Bližšie informácie o právach 
a povinnostiach cudzinca na 
Slovensku nájdete v publikácii 
EASTBOOK Otvárame 
Slovensko/Otvárame Ukrajinu

Vízová povinnosť Formy pobytu na Slovensku
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Finančná pomoc EÚ
Fondy a iné formy fi nančnej pomoci Európskej únie

Európska únia združuje štáty s rozdielnym ekonomickým a hospodárskym 
vývojom. Na preklenutie rozdielov medzi členskými štátmi a zrýchlenie pro-
gresu menej vyspelých štátov bol zriadený systém fi nančných príspevkov, ktoré 
sa medzi ne prerozdeľujú. Slovensko sa od svojho vstupu do Európskej únie 
zaradilo medzi dotované štáty a využíva fi nančnú pomoc Európskej únie v rám-
ci programových období. 20. júna 2014 prijala Európska komisia Partnerskú 
dohodu so Slovenskom na obdobie 2014–2020.
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V Partnerskej dohode je stanovená stratégia pre op-
timálne využívanie európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Jej 
realizácia prebieha prostredníctvom piatich fondov 
a im prislúchajúcich operačných programov. Medzi 
fondy Partnerskej dohody patria Európsky sociál-
ny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodár-
sky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), a Európsky fond 
námorného a rybného hospodárstva (EFNRH). Ob-
jem fi nančných prostriedkov v Partnerskej dohode je 
15,3 miliardy eur.

Európsky fond regionálneho rozvoja podporuje posil-
nenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, 
výstavbu infraštruktúr a vytváranie investícií spo-
jených s tvorbou pracovných miest. 

Európsky sociálny fond je hlavným nástrojom sociál-
nej politiky EÚ, vďaka ktorému sa realizujú aktivi-
ty zamerané na zvýšenie zamestnanosti, napríklad 
podpora pracovnej mobility, podpora sociálneho 
začleňovania, investície do vzdelávania a boj pro-
ti chudobe. Osobitný dôraz sa kladie na vzdelanie 
a zamestnanosť mladých ľudí. V rámci Iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) vznika-
jú opatrenia na podporu ich zručností, kvalifi kácie 
a nástupu do prvej práce. Na fi nancovanie tejto inici-
atívy sa v rámci Európskej únie vyčlenilo približne 3,2 
miliardy eur. 

Kohézne fondy pomáhajú členským štátom s hrubým 
národným dôchodkom menším než 90% priemeru EÚ 
na obyvateľa znížiť hospodársku a sociálnu nesúro-
dosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj. 

Poslaním Európskeho poľnohospodárskeho fon-
du pre rozvoj vidieka je prispievať k podpore trvalo 
udržateľného rozvoja vidieka celej EÚ a Európsky fond 
námorného a rybného hospodárstva bol zriadený pre 
oblasť námorných otázok a rybného hospodárstva. 

Stratégia, priority a ciele podpory fi nancovanej 
z fondov Európskej únie sú realizované prostredníct-
vom operačných programov zastrešených konkrétny-
mi cieľmi:

1. Operačné programy cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti

K tomuto cieľu patrí napríklad Operačný program 
Výskum a inovácie, určený na modernizáciu a zefek-
tívnenie podpory výskumu a vývoja, skvalitnenie in-
fraštruktúry vysokých škôl a zvyšovanie konkurencie-
schopnosti malých a stredných podnikateľov. Ďalším 

je Integrovaná infraštruktúra, ktorý fi nancuje pre-
dovšetkým modernizáciu železničnej, cestnej i verej-
nej dopravy a zlepšovanie prístupu k informačným 
a komunikačným technológiám. Podstatou investícií 
v rámci informačnej spoločnosti je vytvorenie kva-
litného digitálneho obsahu a umožnenie prístupu 
k širokopásmovému internetu.                                              

Operačný program Ľudské zdroje integruje fi nančné 
prostriedky na skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne 
vzdelávania a na zvýšenie zamestnanosti mladých 
ľudí do 29 rokov, napríklad poskytnutím pomoci 
a  podpory pri začatí podnikania prostredníctvom 
start-up programov.

Medzi ďalšie, nemenej dôležité operačné programy 
patria Kvalita životného prostredia, Program rozvoja 
vidieka, Integrovaný regionálny operačný program 
(bezpečná a ekologická doprava v regiónoch), Efek-
tívna verejná správa (aktivity na skvalitnenie a zefek-
tívnenie verejnej správy a súdnictva) či Technická 
pomoc (odborná a efektívna podpora pre riadenie 
a  implementáciu eurofondov s dôrazom na zvýšenie 
efektivity riadenia a väčšej plynulosti čerpania fondov 
počas celého programového obdobia). 

2. Operačné programy cieľa Európska územná spo-
lupráca 

Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsi-
lia krajín o intenzívnejšiu spoluprácu medzi regiónmi 
so spoločnou medzištátnou hranicou. Realizujú in-
vestície na lepšie prepojenie infraštruktúry, zvýšenie 
celkovej úrovne vzdelávania na všetkých úrovniach,  
posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými 
školami a vytvárajú priestor pre investície na zlepšenie 
technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok.  
Patria medzi ne 

programy cezhraničnej spolupráce (Interreg Europe), 
programy nadnárodnej spolupráce (Dunajský nad-
národný program) či programy medzinárodnej spo-
lupráce (Program ESPON 2020 - European Spatial 
Observation Network). 

Finančná pomoc Európskej Únie

Medzi projekty cezhraničnej spo-
lupráce patrí aj projekt Družba Slo-
vensko - Ukrajina.  Viac o projekte 
nájdete v nasledujúcom článku.
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Ako zbúrať 
bariéry?
Úspešným príkladom programu 
cezhraničnej spolupráce je Projekt Družba 
Slovensko - Ukrajina, realizovaný v rámci 
programu SK 08 Cezhraničná spolupráca 
a financovaný z Nórskych grantov 
a štátneho rozpočtu SR. 
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Nezisková organizácia DRUŽBA SLOVENSKO – UKRA-
JINA vznikla v roku 2013 ako odpoveď na rastúci dopyt 
po podpore obchodnej spolupráce Slovenska a Ukra-
jiny. Iniciatíva stojaca za vznikom tejto organizácie 
pochádza zdola - priamo od podnikateľských subjek-
tov a zamestnávateľov na oboch stranách hranice. 

Podporujme obchodné príležitosti 
Projekt Družba je zameraný na budovanie slovensko 
- ukrajinskej obchodnej spolupráce. Realizované akti- 
vity vzbudzujú obojstrannú ambíciu podnikať 
a  obchodovať, a zároveň poskytujú potrebnú  infor-
mačnú, právnu a technickú podporu spolupráce. 

Zastrešenie a organizáciu spoločných aktivít za-
bezpečí súbor vzájomne sa dopĺňajúcich nástrojov: 
Regionálnej obchodnej a priemyselnej komory, Slo- 
vensko – Ukrajinského podnikateľského inkubáto-
ra, Rozhodcovského súdu, Ukrajinsko - Slovenského 
podnikateľského portálu a Slovensko – Ukrajinského 
družobného domu.

Pracujme na spoločných cieľoch
Stratégia rozvoja cezhraničných obchodných a  pod-
nikateľských aktivít je postavená na pilieroch špič- 
kových servisných služieb, ktoré eliminujú náročnosť 
vstupu na trh na minimum. Dokáže tak prispieť k so-
ciálnemu a ekonomickému rozvoju regiónu, pomôcť 
vybudovať nové obchodné spolupráce či podporiť tie 
existujúce. 

Hlavným poslaním je však zvyšovať vzájomné poro-
zumenie, zlepšovať  spoluprácu medzi vzdelávacími 
inštitúciami, zamestnávateľmi a  vytvárať mechaniz-
my pre vznik individuálnych cezhraničných kontaktov 
a väzieb – obchodných, podnikateľských a hlavne ľud-
ských. Jednoducho, búrať bariéry. 

Družba Úspešný príklad programu cezhraničnej spolupráce 

Budova obchodného súdu, Odesa, Ukrajina

Družba Slovensko - Ukrajina, n.o. vznikla aj vďaka podpore mesta Košice a Košického 
samosprávneho kraja. Projekt rovnako podporuje Generálny konzulát Ukrajiny so 
sídlom v Prešove a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve.
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EastOffice vznikol v rámci projektu DRUŽBA SLO- 
VENSKO – UKRAJINA, spolufinancovaného z Nór-
skeho finančného mechanizmu a štátneho rozpoč-
tu SR. Je súčasťou konceptu podpory cezhraničnej 
spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukra-
jinou. Tento medzinárodný podnikateľský inkubátor 
poskytuje služby virtuálneho sídla, spracovania pošty, 
prenájmu priestorov či právneho poradenstva na jed-
nom mieste. Ak chcete spoznať všetky jeho benefity, 
čítajte ďalej.

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

Pri zakladaní spoločnosti potrebujete mať pre svoju 
spoločnosť registračné sídlo. Toto sídlo spoločnosti sa 
zapisuje do Obchodného registra Slovenskej repub-
liky. Na účel zápisu sídla spoločnosti do obchodného 
registra Vám vydáme súhlas so zápisom adresy neh-
nuteľnosti (Rázusova 49 v Košiciach) ako sídla Vašej 
spoločnosti do obchodného registra.
Pre fyzické osoby – podnikateľov vydáme súhlas so 
zápisom adresy nehnuteľnosti ako ich miesta pod-
nikania v živnostenskom registri. Súhlas so zriadením 
sídla ponúkame aj neziskovým organizáciám, občian-
skym združeniam a ďalším právnickým osobám, 
ktoré nie sú založené za účelom podnikania. Ne-
plaťte za prenájom a vybavenie kancelárie. Ušetrite 
registráciou spoločnosti u nás  a využívajte benefity 
lukratívnej adresy v centre mesta a spektrum dopln- 
kových služieb.  

Prenájom zasadačky

Ponúkame Vám prenájom exkluzívnych rokovacích 
a školiacich miestností, ktoré môžete využiť nielen na 
stretnutie s obchodnými partnermi a klientmi, ale aj 
na skupinové kurzy pre verejnosť, semináre, školenia 
a obdobné aktivity. Priestory sú plne technicky vyba- 
vené (pripojenie na internet, dataprojektor a plátno, 
smart TV) a v cene prenájmu získavate aj služby cen-
trálnej recepcie a základný catering. 

Označenie poštovej schránky a spra-
covanie pošty

Poštovú schránku na Rázusovej 49 v Košiciach 
označíme Vaším obchodným menom a zabezpečíme 
preberanie poštových zásielok adresovaných Vašej 
spoločnosti, vrátane doporučených zásielok určených 
do vlastných rúk. O každej prijatej zásielke budete be-
zodkladne informovaný e-mailom.
Následne zásielku oskenujeme a zaevidujeme na 
dátovom úložisku, do ktorého budete mať on-line 
prístup prostredníctvom vlastných prihlasovacích 
údajov. Obsah naskenovaných zásielok Vám bude 
kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

Call centrum a virtuálna asistentka

Sekretariát EastOffice je pripravený vybaviť telefo- 
nické hovory v mene Vašej spoločnosti, preberá od-
kazy a tieto Vám odovzdáva dohodnutým spôsobom 

East Office 
Vitajte vo svete EastOffice. Vo svete komplexného servisu, právnej pomoci  
a poradenstva, ktoré zjednodušia a zefektívnia Vaše podnikanie na Slovensku, 
Ukrajine a v Európskej únii. 

East Office Komplexný servis, ktorý zjednoduší Vaše podnikanie
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naštartuje Vaše 
podnikanie
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(e-mail, sms, telefonát). Samozrejme, všetky služby 
poskytujeme v štyroch jazykoch (SK, UA, RU, EN). 
S našou inovatívnou službou Virtuálna personálna 
asistentka máte po ruke neustále dostupnú admini- 
stratívnu silu, pričom platíte len za čas, ktorý pre Vás 
asistentka skutočne pracovala. Virtuálna asistentka 
zastúpi Vašu spoločnosť pri rokovaniach s úradmi, 
vybaví potvrdenia z úradov a poisťovní, prepis doku-
mentov, organizáciu pracovného kalendára či zápis 
z rokovaní v želanom jazyku. 

Zakladanie spoločností a právne 
poradenstvo 

Chystáte sa ešte len založiť spoločnosť alebo chcete 
mať prehľad o zmenách v legislatíve obchodných 
spoločností? Poskytneme Vám komplexné po-
radenstvo a služby súvisiace so zmenami vo Vašej 
spoločnosti, a to od vypracovania potrebných doku-
mentov až po zápis do obchodného registra. Rovnako 
Vám sprostredkujeme komplexné právne služby a po-
radenstvo, ktoré sú garanciou právnej istoty pre Vaše 
podnikanie na Slovensku a Ukrajine. Spolupracujeme 

s renomovanými advokátskymi kanceláriami, ktoré 
Vám poskytnú rýchle a efektívne riešenie Vášho 
problému, či už v podobe odborných konzultácií 
a  právnych analýz, zmluvnej agendy, vyjednávania 
počas mimosúdneho konania či zastupovania zastu-
povanie v súdnom spore.

Daňové poradenstvo a služby auditu

Predmetom daňového poradenstva, ktoré môžu 
vykonávať len osoby zapísané v Slovenskej komore 
daňových poradcov, je poskytovanie poradenských 
služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov. Náš 
daňový poradca Vám poskytne komplexné poraden-
stvo v oblasti zisťovania základu dane a daňovej 
povinnosti, daňového plánovania, zastupovania pri 
daňovej kontrole či poradenstvo pri medzinárodnom 
zdaňovaní. Sme tu pre Vás aj v oblasti audítorských 
služieb pre podnikateľské subjekty a organizácie 
neziskového sektora, ktoré majú povinný audit zo 
zákona, rovnako ako aj pre právnické osoby, ktoré 
požiadajú o vykonanie auditu kvôli dôveryhodnosti 
a transparentnosti vlastnej činnosti.

Či už potrebujete profesionálne tlmočnícke a prekladateľské služby 
v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku, pomoc pri ve-
dení účtovníctva alebo poradenstvo v oblasti marketingu, sme tu pre 
Vás. Vyberte si ideálne miesto pre Vaše podnikanie. 
Vyberte si EastOffice. 
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SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER 
Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Financované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: 
Spolupráca naprieč hranicou“. Výška grantu 873 779 €, celkový rozpočet projektu: 970 866 €.  
Viac informácií na: www. norwaygrants.sk a www.eeagrants.org
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