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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 Ukrajinou
Ukrajina je neobyčajná krajina, nachádzajúca sa v juhovýchodnej časti Európy. 
Je to krajina obrovských možností v rozličných odvetviach. Nová generácia 
obyvateľov vedie krajinu k vrcholovým pozíciám rôznych svetových rebríčkov 
a k nebývalým úspechom.
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Zoznámte sa

Ukrajina je štvrtým štátom na svete v počte občanov s vysokoškolským vzdelaním, 
rovnako dosahuje úspechy na IT trhu v outsourcingu - za posledné desaťročie stúpla 
úspešnosť v tomto odvetví o 25%. 

V súlade s Ústavou je Ukrajina unitárnym štátom. 
Jej územie je rozdelené na 24 oblastí a Autonómnu 
republiku Krym. Rovnocenné postavenie ako oblas-
ti majú Kyjev – hlavné mesto Ukrajiny a Sevastopoľ 
– administratívne centrum Autonómnej republiky 
Krym. 

Od marca 2014 sú časti územia Ukrajiny okupované 
Ruskou Federáciou – ide o spomínanú Autonóm-
nu republiku Krym a Sevastopoľ. Navyše, od marca 
2014 je suverénna moc Ukrajiny dočasne obmedzená 
na území Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré sú 
obsadené ruskými a proruskými silami. Najvyššia 
rada uznala tieto územia 17. marca 2015 za dočasne 
okupované.

Štát hraničí so siedmimi krajinami. Na západe Ukra-
jina hraničí s Poľskom, Maďarskom a Slovenskom, 
na východe a severe Ukrajiny je hranica s Ruskom, 
na juhozápade s Moldavskom a Rumunskom. Na se-
vere Ukrajina hraničí s Bieloruskom, vďaka ktorému 
udržiava styk s pobaltskými krajinami. S Rumunskom 
a  Ruskom má Ukrajina nielen suchozemskú, ale aj 
vodnú hranicu.  Celková rozloha je 603 700 km2, čo 
robí Ukrajinu najrozľahlejším štátom Európy.

Ukrajina má 42 650 186 obyvateľov. Najväčšou 
etnickou menšinou na Ukrajine sú Rusi. Približne 5% 
obyvateľstva Ukrajiny tvoria západní (Poliaci, Česi, 
Slováci) a južní Slovania (Bulhari), románske (Mol-
davčania a Rumuni), ugrofínske (Maďari a Estónci) 
a  turkické národy (Tatári, Krymskí Tatári, Azerbaj-
džanci a Gagaúzovia). K zvláštnym etnickým komu-
nitám na Ukrajine patria Židia, Arméni a Gréci.  

Ukrajina je svetský štát, v ktorom cirkev nie je podri-
adená štátu. Dominantným vierovyznaním na Ukra-
jine je pravoslávne, ktoré je v súčasnosti  rozdelené 
medzi troma cirkvami: Ukrajinská Pravoslávna Cirkev 
Moskovského Patriarchátu, Ukrajinská Pravosláv-
na Cirkev Kyjevského Patriarchátu a Ukrajinská au-
tokefálna pravoslávna cirkev. 

Na druhom mieste podľa počtu veriacich je Východná 
Ukrajinská grécko-katolícka cirkev, ktorá má podob-
né liturgické a duchovné tradície ako pravoslávna, 
avšak udržiava väzby s Vatikánom a uznáva rímskeho 
pápeža ako najvyššieho kňaza Cirkvi. 

Ukrajina je priemyselno-agrárnou krajinou s prevažu-
júcou produkciou surovín. S jej zemepisnou polohou 
je spätá rozmanitosť prírodných podmienok a prírod-
ných zdrojov. Ukrajina patrí vo svete k významným 
štátom bohatým na nerastné suroviny. Nachádza sa 
tu približne 5% nerastného bohatstva zemegule. Kra-
jina má najbohatšie mangánové a titánové ložiská na 
svete a 3. miesto na svete podľa ložísk železnej rudy. 
Hospodárstvo krajiny zahŕňa nasledovné priemyselné 
odvetvia: ťažbu nerastov (uhlie, ropa a plyn, železná 
a mangánová ruda), niektoré odvetvia strojárstva 
a hutníctvo (neželezných kovov, železa a ocele). 

Ukrajina zastáva jedno z vedúcich miest v Európe 
podľa počtu objektov kultúrneho dedičstva, ktoré 
vyvolávajú značný záujem domácich aj zahraničných 
turistov. Každoročne navštívi krajinu približne 20 
miliónov turistov, predovšetkým z východnej a západ-
nej Európy, USA a Japonska. 

Ukrajina je krajina s bohatou, starodávnou históriou 
a kultúrou. V každom regióne nájdeme významné pa-
miatky – perly ukrajinskej zeme. Dodnes sa zachovali 
stredoveké hrady, paláce a kaštiele, dávne kláštory 
a chrámy a veľa iných unikátnych architektonických 
skvostov. 

               Vlajka                                              Znak

s Ukrajinou

Ak sa chcete o ukrajinskej kultúre dozvedieť 
viac, čítajte publikáciu Eastbook - Otvárame 
Slovensko / Otvárame Ukrajinu.
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Podnikanie na Ukrajine

Podnikanie  
na Ukrajine
V súčasnej dobe sa právna regulácia podnikania na Ukrajine vykonáva 
rôznymi právnymi predpismi všeobecného a špeciálneho charakteru. 
Jedným z hlavných regulačných právnych predpisov upravujúcich oblasť 
podnikania je zákon Ukrajiny o podnikaní, ktorý bol prijatý v roku 1991 
a bol viackrát novelizovaný. 

Týmto právnym predpisom zákonodarcovia zakotvili 
princípy, na základe ktorých sa uskutočňuje podnika-
nie, a to: slobodná voľba druhov činnosti; zapojenie 
majetku a finančných prostriedkov právnických osôb 
a občanov na dobrovoľnom základe k uskutočneniu 
podnikateľskej činnosti; samostatné formovanie 
programu činnosti a výber dodávateľov a  spotre-
biteľov vyrábanej produkcie, určenie cien podľa 
právnych predpisov; slobodné najímanie zamestnan-
cov; zapojenie a použitie materiálno-technických, 
finančných, pracovných, prírodných a iných zdrojov, 
ktorých použitie nie je zakázané alebo obmedzené 
zákonom; slobodná distribúcia príjmu, ktorý zostáva 
po vložení platieb zriadených zákonom; samostat-
né uskutočnenie zahraničnej ekonomickej činnosti 
podnikateľom - právnickou osobou a  použitie práv-
oplatného podielu devízového príjmu podľa svojho 
uváženia. 

Ďalším prvkom právnej bázy pre podnikanie je Daňový 
zákonník, ktorý upevňuje dane a poplatky podnikov, 
ktoré sa zapájajú do ekonomickej činnosti na území 
Ukrajiny. Podľa Daňového zákonníka Ukrajiny štát 
ustanovuje pre novovytvorené a existujúce podniky 
„daňové prázdniny”. Hlavným cieľom upraveného 
Daňového zákonníka je riešenie kľúčových problémov 
plnenia rozpočtu a boj proti korupcii. 

Zákon vytvoril jednoduchý a účinný mechanizmus 
na zníženie tlaku na podnikanie a podporu ekonom-

ického rastu - dereguláciu. Predpokladá zmenu nad-
merných regulačných obmedzení a neefektívnych 
postupov kontroly, odstránenie zastaraných sys-
témov certifikácie, monitorovania, vykonávania ex-
pertíz a iných obmedzení pre podnikanie. Zrušením 
regulačných obmedzení a neefektívnych postupov sa 
nielen znížil administratívny tlak na podnikanie, ale 
bola vytvorená možnosť sústrediť sa na svoje základ-
né činnosti. 

V tomto smere boli prijaté tieto právne pred-
pisy:

• Zákon o zjednodušení podnikania, ktorý zrušil 16 
neefektívnych regulačných obmedzení, harmo-
nizoval systém prenájmu pozemkov a vytvoril sys-
tém „jednotného okna” pre rozbeh podnikateľskej 
činnosti v priebehu len 2 dní;

• Zmeny zákona o poskytovaní licencií, ktoré zrušili 
vydávanie licencií 26 druhov hospodárskej činnosti;

• Nariadenie vlády o deregulácii, ktoré zrušilo nut-
nosť získania neefektívnych certifikátov v poľno-
hospodárskej sfére, ktoré otvárali významné 
možnosti pre korupciu;

• Zákon o ochrane práv investorov, ktorý prispôsobil 
štandardy právnych predpisov európskym a zabez-
pečil dostatočnú ochranu minoritných akcionárov.  
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Na Ukrajine pôsobí celkovo vyše dvoch miliónov 
podnikov a podnikateľov. Najbežnejšia organizačná 
právna forma podnikania na Ukrajine je spoločnosť 
s ručením obmedzeným (s.r.o.) a fyzická osoba - pod-
nikateľ (F.O.P.). V minulom roku počet podnikateľov 
na Ukrajine značne klesol. Odborníci sa domnieva-
jú, že nepriaznivá situácia v podnikateľskej klíme vo 
väčšej miere závisí od vysokej miery korupcie. Najvy-
ššia rada Ukrajiny prijala zákon Ukrajiny o princípoch 
štátnej protikorupčnej politiky na Ukrajine (Protiko-
rupčná stratégia) na rok 2014-2017. Vznikli protiko-
rupčné orgány - Národný protikorupčný úrad, Protiko-
rupčná prokuratúra, Národná agentúra pre prevenciu 
a boj proti korupcii. Práve tieto orgány by mali zlepšiť 
boj proti korupcii, čo povedie k zlepšeniu investičnej 
klímy v krajine.

Čo sa týka cudzincov, článok 26. Ústavy Ukrajiny dáva 
cudzím občanom a osobám bez štátnej príslušnosti, 
ktorí prišli na Ukrajinu z právnych dôvodov, rovnaké 
práva, slobody a povinnosti ako obyvateľom Ukra-
jiny. Z tohto dôvodu cudzinec, ktorý sa zaregistroval 
na mieste svojho pobytu alebo má povolenie na po-
byt, sa môže zapojiť do obchodných aktivít na území 
Ukrajiny. Najčastejšie používané formy obchodu 
medzi väčšinou zahraničných investorov na Ukra-
jine sú akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením ob-
medzeným, zahraničné zastúpenie. Existujú aj   iné 
formy podnikania, ktoré sú povolené legislatívou 
Ukrajiny: spoločné podniky, dcérske spoločnosti, 
spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločnosti 
s dodatočnými zodpovednosťami.

Pre cudzincov neexistujú vo výbere predmetov pod-
nikania žiadne obmedzenia, ale aby bol cudzinec 
schopný zaregistrovať spoločnosť s ručením ob-
medzeným (s.r.o.) na Ukrajine, je najprv potreb-
né dočasne vybaviť cudzincom povolenie na pobyt 
a dostať identifikačné číslo od Štátnej daňovej služby 
(Daňová služba) - táto procedúra trvá 3-4 dni. Pozoru-
hodnou je jedná zvláštnosť - ak zahraničný zakladateľ 
- nerezident zloží základný kapitál spoločnosti, ktorá 
sa zakladá, v hodnote najmenej 100 000 dolárov, má 
právo na trvalý pobyt na Ukrajine. 

Ďalšie informácie o podnikaní na Ukrajine sa 
dozviete v publikáciu Eastbook - Otvárame 
Slovensko / Otvárame Ukrajinu.
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Zahraničné investície

Investičný potenciál
UKRAJINY

Ukrajina je atraktívna pre zahraničných investorov, 
o čom svedčí rad činiteľov - výhodná zemepisná, geo-
politická a geoekonomická poloha, vysoká úroveň su-
rovinovej základne, lacná kvalifikovaná pracovná sila, 
veľká kapacita spotrebiteľského trhu a iné. V súčas-
nosti Ukrajina získava najväčšie objemy zahraničných 
investícií od európskych krajín. Vedúcimi odvetviami 
hospodárskej činnosti Ukrajiny aj naďalej ostávajú 
priemysel, ІТ oblasť, stavebníctvo, informácie a tele- 
komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné a rybné 
hospodárstvo, veľkoobchod a maloobchod a iné. 

Dôležitým faktorom pre aktivizáciu investičnej čin-
nosti Ukrajiny je dohoda medzi Ukrajinou a EÚ o zóne 
voľného obchodu (ďalej – ZVO), ktorá nadobudla 
platnosť  1. januára  2016. Vytvorenie ZVO s krajinami 
Európskej únie sa stala silným dodatočným argumen-
tom v prospech priamych zahraničných investícií do 
výroby tovarov a služieb orientovaných na export do 
krajín európskeho spoločenstva pri využití existu-
júcich konkurenčných výhod ukrajinskej ekonomiky.
 
13. júla 2015 sa uskutočnila prvá investičná konferen-
cia vo Washingtone, USA. V rámci investičnej konfe- 
rencie došlo k dohode o sústredení sa na spoluprácu 
v  sférach energetiky, agrárnom sektore, infraštruk-
túre a privatizácii.

Pokiaľ ide o infraštruktúru, jedna z najväčších amer-
ických spoločností so skúsenosťami s podnikaním 
na Ukrajine, Cargill, rozhodla o ďalších dodatočných 
investíciách do ukrajinskej infraštruktúry a výstavbe 
terminálu s prekladiskom v celkovej sume okolo 100 
miliónov USD. V prístave Južný sa bude uskutočňovať 
výstavba nového terminálu.

Ukrajina je jednou z kľúčových krajín vo svete podľa 
rozvoja IT sektora.  Výhody pre investorov v tejto sfére 

sú podmienené predovšetkým priaznivými daňovými 
podmienkami pre rozvoj tohto odvetvia. Podľa 
Daňového zákonníka Ukrajiny,  od 1. januára 2013 do   
1. januára 2023  majú ІТ-spoločnosti daňové prázdniny, 
čiže oslobodzujú sa od platenia DPH a daň zo zisku od 
roku 2015 platia vo výške 18%. Ukrajinské spoločnosti 
sa v rámci IT špecializujú zväčša na outsourcing; asi 
10% ІТ spoločností sú produktové. Jeden z kľúčových 
amerických investičných fondov, ktorý pracuje na 
Ukrajine - HorizonCapital -  sa rozhodol investovať 
a rozvíjať internetový obchod Rozetka.ua.

V energetickej sfére sa vďaka americkým partnerom 
v roku podarilo diverzifikovať dodávky plynu na Ukra-
jinu. Predtým bola Ukrajina úplne závislá od ruského 
plynu, v súčasnosti bolo dodávanie ruského plynu 
zastavené. Okolo 70 percent plynu sa nakupuje od 
členských krajín EÚ.  

Práve na urýchlenie procesu úplnej energetickej 
nezávislosti je potrebné zvýšiť objem ťaženia 
zemného plynu. Odteraz každá spoločnosť, ktorá chce 
investovať na Ukrajine s cieľom zvýšenia objemov 
ťažby zemného plynu, dostane zvýhodnený daňový 
režim. Ukrajina spolu s USA a vybranými partnermi 
z EÚ bude realizovať programy energetickej efek- 
tivity, medzi nimi zmenšenie spotreby energetických 
zdrojov, zatepľovanie, modernizáciu a nové kotly. 
Cieľom ukrajinskej vlády je dosiahnutie energetickej 
nezávislosti v rozmedzí 10 rokov.   

Dôležitým strategickým partnerom pre Ukrajinu je 
nielen USA, ale aj Kanada, s ktorou Ukrajina podpísala 
dohodu o zóne voľného obchodu. V investičnej oblasti 
medzi Ukrajinou a Kanadou sú perspektívne projekty, 
napríklad stavanie závodov na výrobu agrárnej tech-
niky na Ukrajine.

Kľúčovú úlohu v budovaní ekonomiky akejkoľvek krajiny zohrávajú zahraničné 
investície. Kumulácia objemov zahraničných investícií je preto pre Ukrajinu jedným 
z prioritných smerov ekonomickej politiky. 
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Ďalším zaujímavým príkladom bilaterálnej spolupráce 
v oblasti zahraničných investícií je Nemecko. Začiat-
kom roka 2016 bol otvorený nový závod spoločnos-
ti Kromberg & Schubert v Žitomire. Celkovo je na 
Ukrajine zaregistrovaných viac ako 4 tisíc podnikov s 
nemeckým kapitálom, z čoho reálne funguje viac ako 
2 tisíc. 

Aj napriek súčasnej zložitej situácii pokračuje Ukraji-
na v získavaní zahraničných investícií a zlepšuje svo-

je postavenie na medzinárodnej scéne. Zahraničné 
investície sú zárukou rastu ekonomického rozvoja 
akejkoľvek krajiny. Projekty s cieľom aktivizácie in-
vestičných procesov na Ukrajine sú najdôležitejšou 
súčasťou národnej ekonomickej politiky. Cestou 
k úspešným zahraničných investíciám je podpora 
medzinárodnej spolupráce. 

- výhodná zemepisná, geopolitická 
a geoekonomická poloha, vysoká úroveň 
surovinovej základne, lacná kvalifikovaná 
pracovná sila, či veľká kapacita 
spotrebiteľského trhu.

Ukrajina je atraktívna pre 
zahraničných investorov, 
o čom svedčí rad činiteľov 
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Možnosti pobytu
NA UKRAJINE

Cudzinci mávajú na návštevu 
Ukrajiny rôzne dôvody - štúdium, 
práca, investície, turistika, návšteva 
príbuzných alebo priateľov, liečba...
Čo je však pred vstupom na Ukrajinu 
potrebné zariadiť?  
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Majú možnosť sa slobodne presúvať a vyberať si bydlisko, 
používať služby v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, 
oddychu a sociálnej starostlivosti, môžu sa zamestnať, 
uskutočňovať investičnú alebo podnikateľskú činnosť. 
Obmedzenia sa však týkajú účasti sa na voľbách a povol-
ania zahraničných občanov na vojenskú službu. 

Cudzinec sa môže dostať na Ukrajinu na základe ces-
tovného pasu, ak je medzi krajinou cudzinca a Ukrajinou 
podpísaná zmluva o bezvízovom režime alebo na základe 
cestovného pasu s platným vízom. Takisto môže na Ukra-
jinu prísť osoba bez štátneho občianstva v prípade, ak 
študuje na ukrajinskej vysokej škole minimálne jeden rok 
a má príslušné doklady. 

Dĺžka pobytu cudzincov na území Ukrajiny sa určuje 
dobou platnosti víza alebo zmluvou s krajinou, občania 
ktorej majú právo na bezvízový styk. 

Víza sa delia na tri typy: tranzitné, krátkodobé a dl-
hodobé. Tranzitné vízum dáva právo zdržiavať sa na ukra-
jinskom území najviac 5 dní, krátkodobé – najviac 90 dní 
v priebehu posledných 180 dní a dlhodobé – viac ako  90 
dní v priebehu posledných 180 dní. 

Najrozšírenejším dôvodom na vybavenie víza je pozvanie. 
Môže byť od fyzickej osoby (návšteva), od právnickej oso-
by (pracovné) a turistické pozvanie (turistický voucher). 
Približná doba platnosti takého pozvania pre vybavenie 
víza je  30 dní odo dňa vystavenia. 

Vízum je možné vybaviť si na diplomatickom zastupi-
teľstve a na konzuláte v zahraničí a tiež (vo výnimočných 
prípadoch) na letiskách Borispol, Odesa a Odeskom mor-
skom obchodnom prístave. 

Dnes má právo na bezvízový vstup na Ukrajinu takmer 60 
krajín, vrátane členských krajín EÚ a SNŠ (SND).  Občania, 
ktorí prichádzajú na územie Ukrajiny v rámci bezvízového 
styku, sa môžu zdržiavať na jej území celkovo 90 dní 
v priebehu pol roka. V prípade vážnych dôvodov sa môže 
pobyt v krajine predĺžiť. K takým dôvodom patrí tehoten-
stvo alebo pôrod, liečba, opatrenie chorého príbuzného, 
čakanie na povolenie na imigráciu alebo nadobudnutia 
občianstva Ukrajiny, vybavenie dedičstva a podobne.  

Ak cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Ukrajiny, vie, že 
nebude môcť načas vycestovať, musí podať žiadosť na 
územné orgány  alebo odbory Štátnej hraničnej stráže 
Ukrajiny najskôr 10 pracovných dní a najneskôr 3 pra-
covné dni pred skončením možnej dĺžky pobytu. K žia-
dosti sa prikladá balík dokladov, ktoré preukazujú osobu 
zahraničného občana, účel jeho pobytu na ukrajinskom 
území a dôvod, prečo nemôže vycestovať. 

V prípade, ak cudzinec premeškal termín vycestovania 
z  Ukrajiny a zistil to až na hraničnom priechode, dostá-
va výstrahu alebo pokutu. V prípade nezaplatenia pokuty 
orgány stráže štátnej hranice majú právo zakázať cudzin-
covi vstup na Ukrajinu na obdobie troch rokov.   

V prípade, keď chce cudzinec ostať na Ukrajine dlhšie
ako to dovoľuje dlhodobé vízum alebo termíny 
určené pre osoby bez občianstva, môže to vyriešiť 
niekoľkými spôsobmi:

• Vybaviť si obchodné vízum (podnikateľské) na ukrajin-
skom veľvyslanectve vo svojej rodnej krajine od šiestich 
mesiacov do jedného roka;

• Dostať potvrdenie o prechodnom pobyte na Ukrajine;

• Dostať potvrdenie o trvalom pobyte na Ukrajine 
(v prípade nároku na neho); 

• Dostať štátne občianstvo Ukrajiny (v prípade nároku na 
neho).

K dôvodom pre získanie potvrdenia o prechodnom po-
byte patrí zamestnanie, účasť na realizácii medzinárod-
ných projektov, práca v náboženských  organizáciách 
a  iné prípady. Žiadosť o prechodný pobyt sa posudzuje 
v priebehu 15 pracovných dní. Potvrdenie o pobyte je plat-
né behom jedného roka s možnosťou predĺženia tohto 
termínu. 

Potvrdenie o trvalom pobyte je možné dostať, ak máte 
rodinné väzby s občanom Ukrajiny (rodičia, manžel/
manželka, deti, súrodenci, starí rodičia, vnúčatá), ak ste 
významný činiteľ kultúry alebo vedy či dôležitý investor, 
ak ste už mali občianstvo Ukrajiny alebo ak máte status 
utečenca, a v niekoľkých ďalších prípadoch.

Pred podaním žiadosti je nevyhnutné vybaviť si povolenie 
na imigráciu. Tak isto bude potrebný cestovný pas a jeho 
preklad, potvrdenka o zaplatení štátneho cla, fotografi e 
a kópia dokladu, ktorý potvrdzuje registráciu v Štátnom 
registri fyzických osôb – platcov daní.  Termín vybavenia 
potvrdenia o pobyte  je 7 dní. 

Vstup na Ukrajinu pre cudzinca alebo osoby bez občian-
stva teda nie je komplikovaný. Najjednoduchšie to preb-
ieha v rámci bezvízového styku, no ani s vybavovaním víz 
na Ukrajinu nebývajú problémy. Vďaka tomu prichádza 
na Ukrajinu čoraz viac ľudí, či už v rámci štúdia alebo 
turistiky. Na Ukrajine je možnosť kvalitného a relatívne 
lacného vzdelávania, čo láka zahraničných študentov 
a turistov zasa nádherná príroda a veľký počet kultúrnych 
pamiatok. 

Pobyt cudzincov na území Ukrajiny

Vo všeobecnosti majú cudzinci na Ukrajine tie isté práva ako ukrajinskí občania. 
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naštartuje Vaše podnikanie  
aj na Ukrajine!

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. 
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Spustenie EastOffice na Slovensku je doplnené o jeho 
kópiu na ukrajinskej strane hraníc. Služba virtuál-
neho sídla spoločnosti či spracovanie a digitalizácia 
firemnej pošty fungujú v rovnakom režime ako na 
slovenskej strane. Od spustenia prejavilo záujem 
o  službu poskytnutie sídla spoločnosti desať subjek-
tov. Službu spracovania a digitalizácie pošty využíva-
jú traja z nich. K svojej pošte sa klienti dostanú rýchlo 
a jednoducho – na počítači, tablete alebo mobilnom 
telefóne. Vďaka Cloud riešeniu s jednoduchým a prak-
tickým rozhraním v podobe mobilnej aplikácie je 
digitalizovaná pošta bezpečne chránená a vždy dos-
tupná.

Aké ďalšie služby poskytuje East 
Office (UA)? 

Tento medzinárodný podnikateľský inkubátor Vám 
zjednoduší a zefektívni podnikanie na Ukrajine. East-
Office Vám na jednom mieste poskytne služby vir-
tuálneho sídla, recepcie, spracovanie pošty, prenájom 
kancelárie alebo zasadacej miestnosti a  komplexné 
poradenstvo.

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

Pri zakladaní spoločnosti potrebujete mať pre svoju 
spoločnosť registračné sídlo. Sídlom Vašej spoločnosti 
budú priestory Zakarpatskej agentúry pre rozvoj a in-
vestície, Goidy 8, 88000 Užhorod.
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. Zvýšte prestíž 
Vašej spoločnosti registráciou jej sídla na lukratívnej 
adrese s  prémiovými službami a reprezentatívnym 
prostredím.

Označenie poštovej schránky a spra-
covanie pošty

Poštovú schránku so sídlom Goidy 8, 88000 Užhorod, 
označíme Vaším obchodným menom a zabezpečíme 
preberanie poštových zásielok adresovaných Vašej 
spoločnosti, vrátane doporučených zásielok určených 

do vlastných rúk. O každej prijatej zásielke budete bez- 
odkladne informovaný e-mailom.  Následne zásielku 
oskenujeme a zaevidujeme na dátovom úložisku, do 
ktorého budete mať on-line prístup prostredníctvom 
vlastných prihlasovacích údajov. Obsah naskeno-
vaných zásielok Vám bude kedykoľvek a kdekoľvek 
k dispozícii na nahliadnutie.

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 vybav-
ené (pripojenie na internet, dataprojektor a  plátno, 
smart TV) a v cene prenájmu získavate aj služby cen-
trálnej recepcie a základný catering. 

Call centrum a virtuálna asistentka

Spoľahlivý a jazykovo zdatný sekretariát je pripravený 
vybaviť telefonické hovory v mene Vašej spoločnos-
ti, preberá odkazy a odovzdáva ich dohodnutým 
spôsobom (e-mail, sms, telefonát). 

S inovatívnou službou Virtuálna personálna asistent-
ka  máte po ruke neustále dostupnú administratívnu 
silu, pričom platíte len čas, ktorý pre Vás asistentka 
skutočne pracovala. Virtuálna asistentka zastúpi 
Vašu spoločnosť pri rokovaniach s úradmi, vybaví 
potvrdenia z úradov, zaistí prepis dokumentov, pos-
tará sa o organizáciu  pracovného kalendára či zápis 
z rokovaní v želanom jazyku (ukrajinskom, ruskom, 
slovenskom či anglickom). 

Ukrajinský EastOffice Vám poskytne všetky doplnk-
ové služby ako jeho slovenská dvojička. Či potrebu-
jete pomoc pri zakladaní spoločnosti alebo chcete 
mať prehľad o zmenách v legislatíve obchodných 
spoločností, alebo potrebujete právne, daňové po-
radenstvo či služby auditu, sme tu pre Vás.  Rovnako 
sa na nás obráťte v prípade potreby tlmočníckych 
a  prekladateľských služieb v štyroch jazykoch alebo 
v prípade potreby marketingových služieb pre Vašu 
spoločnosť. Kontaktujte náš medzinárodný biznis 
inkubátor a zistite viac. 

East Office Komplexný servis, ktorý zjednoduší Vaše podnikanie
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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 podporené v rámci Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. 



EastPort magazín 17

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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Naším poslaním je búrať 
bariéry spôsobené neznalosťou 
prostredia a administratívnym 
zaťažením s cieľom zvýšiť 
vzájomné porozumenie, zlepšiť 
cezhraničnú spoluprácu, posilniť 
existujúce a rozvíjať nové 
obchodné vzťahy. Tieto opatrenia 
zvýšia ekonomický a sociálny 
rozvoj regiónu.
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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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