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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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DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA 
Obchodná spolupráca Slovenska a Ukrajiny

East Arbiter
Efektívne riešenie cezhraničných obchodných 
sporov 

Skús to cez SKUS
Slovenský korpus ukrajinských študentov

East Office
Vitajte vo  svete komplexného servisu  
a poradenstva, ktoré zjednodušia podnikanie 

East Port
Zvýšte Vaše šance na úspech pri cezhraničnom 
obchode!

East Office UA 
Naštartuje Vaše podnikanie – aj na Ukrajine!
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Družba 
Slovensko - Ukrajina
Nezisková organizácia DRUŽBA 
SLOVENSKO – UKRAJINA 
bola založená v roku 2013 ako 
odpoveď na rastúci dopyt po 
podpore obchodnej spolupráce 
Slovenska a Ukrajiny. 
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Družba Slovensko - Ukrajina

Iniciatíva stojaca za vznikom tejto organizácie pochádza zdola - priamo od 
podnikateľských subjektov a zamestnávateľov na oboch stranách hranice. 
Projekt Družba Slovensko - Ukrajina je realizovaný v rámci programu SK08 
Cezhraničná spolupráca a je financovaný z Nórskych grantov a štátneho 
rozpočtu SR. 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.

Zveľaďujme vzájomný potenciál 

Ukrajina sa považuje za dôležitého ekonomického 
partnera Slovenska, hlavne v oblasti tranzitu ener-
gonosičov a dodávok z oblasti surovinovej základne 
pre slovenské hospodárstvo. Napriek tomu, že je 
Ukrajina našou najväčšou susednou krajinou, objem 
vzájomného obchodu je v porovnaní s Maďarskom, 
Poľskom a Rakúskom 4-krát menší a oproti obchod-
nej výmene s Českou republikou je menší až 10krát. 
Prírodné bohatstvo, kultúrna príbuznosť a vzájomná 
geografická previazanosť predstavuje hodnotný po-
tenciál pre spoluprácu Slovenska a Ukrajiny. Sloven-
sko môže zohrávať kľúčovú úlohu aj pri premostení 
Ukrajiny do prostredia Európskej Únie.

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.
Prostredníctvom týchto organizácií Družba Sloven-
sko - Ukrajina, n. o. priamo manažuje, iniciuje a pod-
poruje vznik spolupráce medzi inštitúciami, mimo- 
vládnymi organizáciami a obchodnými spoločnos- 
ťami.

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 sociálnemu 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. 

Obchodná spolupráca Slovenska a Ukrajiny
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Naštartujte Vaše podnikanie

EastOffice vznikol v rámci projektu DRUŽBA SLO- 
VENSKO – UKRAJINA, spolufinancovaného z Nórskeho 
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.  
Je súčasťou konceptu podpory cezhraničnej 
spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. 
Tento medzinárodný podnikateľský inkubátor 
poskytuje služby virtuálneho sídla, spracovania 
pošty, prenájmu priestorov či právneho poradenstva 
na jednom mieste. Ak chcete spoznať všetky jeho 
benefity, čítajte ďalej.

Súhlas so zriadením sídla  
spoločnosti

Pri zakladaní spoločnosti potrebujete mať registračné 
sídlo. Toto sídlo sa zapisuje do Obchodného 
registra Slovenskej republiky. Na účel zápisu sídla 
spoločnosti do obchodného registra Vám vydáme 
súhlas so zápisom adresy nehnuteľnosti (Rázusova 
49 v  Košiciach) ako sídla Vašej spoločnosti do 
obchodného registra. Pre fyzické osoby – podnikateľov 
vydáme súhlas so zápisom adresy nehnuteľnosti 
ako ich miesta podnikania v živnostenskom registri. 

East Office
EastOffice naštartuje Vaše podnikanie. 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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East Office

Súhlas so zriadením sídla ponúkame aj neziskovým 
organizáciám, občianskym združeniam a ďalším 
právnickým osobám, ktoré nie sú založené za účelom 
podnikania. Neplaťte za prenájom a vybavenie 
kancelárie. Ušetrite registráciou spoločnosti 
u  nás  a  využívajte benefity adresy v centre mesta 
a spektrum doplnkových 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 spracovanie 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 
bezodkladne 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 telefonické 
hovory v mene Vašej spoločnosti, preberá odkazy 
a tieto Vám odovzdáva dohodnutým spôsobom 
(e-mail, sms, telefonát). Samozrejme, všetky služby 
poskytujeme v štyroch jazykoch (SK, UA, RU, EN).  
S našou službou Virtuálna personálna asistentka  
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 a poisťovní, prepis dokumentov, 
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.

Komplexný servis, ktorý zjednoduší Vaše podnikanie



8 Eastport magazín

East Port
Ponúka členstvo všetkým spoločnostiam s ambíciou perspektívneho rozšírenia
svojho pôsobenia za hranice domovskej krajiny. Na podporu týchto aktivít
pripravuje množstvo podujatí, služieb a inteligentných webových nástrojov.

Čím môže komora podporiť Vaše 
obchodné aktivity?

Obchodná komora EastPort usporadúva rôzne podu-
jatia, konferencie, obchodné misie, veľtrhy a rokova-
nia za okrúhlym stolom. Podujatia komory vytvárajú 
podnikateľský priestor, v ktorom získate kontakty na 
nových obchodných partnerov, upevníte existujúce 
podnikateľské vzťahy, odprezentujete Vašu ponuku 
tovarov a služieb, porovnáte ponuku s dopytom na 
slovenskom a ukrajinskom trhu, zviditeľníte meno 
Vašej spoločnosti či uzavriete obchod. Spoznajte 
potenciál nového trhu, výrobných kapacít a kvalitu 
výrobkov na niektorej z plánovaných obchodných 
misií.

Ako zjednoduší EastPort moje pod-
nikanie?

EastPort ponúka svojim členom službu Interaktívne 
zmluvy, ktorá predstavuje databázu dokumentov 
potrebných na založenie alebo zmeny v spoločnosti-
ach alebo na prípravu zmlúv potrebných na podnika-
nie. Ide o dvojjazyčnú publikáciu základný právnych 
dokumentov platných na území SR a UA v  tlačenej 
i  elektronickej podobe - Obchodný zákonník, Zákon 
o účtovníctve, Zákon o obchodnom registri, Živnos-
tenský zákon, Zákon o medzinárodnom práve, Zákon 
o DPH, Zákon o dani z príjmov a ďalšie. Elektronická 
publikácia bude dostupná pre registrovaných uží-
vateľov na adrese eastportal.sk. 

Aké sú ďalšie výhody členstva? 

Členovia komory získavajú zľavy na služby EastOffice, 
ako napríklad služby virtuálneho sídla, služby recep-
cie či spracovanie pošty. Komplexný servis a poraden-
stvo za zvýhodnené ceny vytvára bezkonkurenčne to 
najlepšie prostredie pre podnikanie.

Databáza dopytu a ponuky

Ako člen komory máte neobmedzený prístup do ak-
tuálnej databázy dopytu a ponuky všetkých členov 
komory. Pomôže Vám pri hľadaní dodávateľov, zá-
kazníkov alebo partnerov pre Vaše investície a pod-
nikanie. Členstvom v komore automaticky získa-
vate uverejnenie svojho profilu na webovej stránke 
komory a v publikáciách, ktoré vydáva. Na všetkých 
aktivitách, ktoré komora organizuje alebo sa na nich 
zúčastňuje, máte priestor na vlastnú prezentáciu. 

Analýzy a prieskumy trhu

Komora predstavuje priestor poskytujúci komplexné 
informácie, a to na základe vykonaných prieskumov 
a analýz trhu na Slovensku a Ukrajine pre rôzne oblas-
ti: ekonomika, investičný predaj a akvizície, colná 
správa, marketing, legislatíva a iné.

Komplexný servis služieb

EastPort v rámci svojej činnosti spolupracuje so slov-
enskými a ukrajinskými odborníkmi z oblasti práva, 
daní, financií, nehnuteľností, reklamy a marketingu či 
cestovného ruchu, a preto svojim členom zabezpeču-
je individuálne riešenie akejkoľvek situácie. 

Ako sa môžem stať členom?

Členstvo v EastPort je dobrovoľné a bezplatné. Čle-
nom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, 
vrátane samospráv a neziskových organizácií, ktoré 
majú záujem aktívne sa podieľať na cezhraničnej 
spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. 
Aktivity komory môžu podporiť aj subjekty pôsobiace 
v iných krajinách. 

East Port Zjednodušte si podnikanie
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East Port
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Editoriál

East Arbiter
Efektívne riešenie cezhraničných obchodných sporov 



11EastPort magazín

East Arbiter

Novelizáciou zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhod-
cov-skom konaní, a to zákonom č. 125/2016 Z. z., doš-
lo k zúženiu osôb oprávnených zriadiť Rozhodcovský 
súd so sídlom na území Slovenskej republiky. S účin-
nosťou od 1. januára 2017 môže byť podľa § 12 zákona 
č. 244/2002 Z. z. zriaďovateľom stáleho Rozhodcov-
ského súdu len národný športový zväz alebo komora 
zriadená zákonom.
Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku zmeny legis-
latívy nie sme oprávnení zriadiť rozhodcovský súd pri 
obchodnej komore EASTPORT, hľadáme alternatívy 
pre vyriešenie tejto situácie. 

Význam rozhodcovského súdu

Rozhodcovský súd zameraný na riešenie 
cezhraničných obchodných sporov je ďalším aktív-
nym prvkom na zmenšenie bariér a obáv, ktoré pod-
nikateľom bránia vstúpiť na perspektívny, no málo 
poznaný trh. Strach z vymožiteľnosti práva a  ne-
konečných sporov nemá byť prekážkou úspešnej 
cezhraničnej spolupráce. 
Konanie pred rozhodcovským súdom je zo zákona 
rovnocennou alternatívou riešenia sporov všeobec-
ným súdom. Účelom konania pred rozhodcovským 
súdom EastArbiter je riešenie najmä cezhraničných 
obchodnoprávnych sporov rozhodcami, ktorých od-
bornosť, kvalifikácia a praktické skúsenosti sú záru-
kou rýchleho, objektívneho a spravodlivého rozhod-
nutia. 

Výhody rozhodcovského súdu

Odbornosť výber rozhodcu sa realizuje vždy s  pri-
hliadnutím na predmet sporu a tomu adekvátnu od-
bornú špecializáciu rozhodcu.

Efektívnosť 
konanie je jednostupňové a  rýchlejšie ako pred vše-
obecným súdom. Rozsudok je vykonateľný dňom 
doručenia aj v cudzích krajinách.

Bez jazykovej bariéry 
preklady listinných dôkazov, prípadne tlmočenie pri 
výsluchoch zabezpečíme my. Počas konania môžete 
komunikovať v slovenskom, ukrajinskom, ruskom 
i anglickom jazyku.

Úspora nákladov 
v závislosti od hodnoty sporu je konanie pred rozhod-
com aj viac ako o polovicu lacnejšie ako klasické 
súdne konanie.

Fyzická dostupnosť 
v prípade účasti na pojednávaní sú Košice tým ideál-
nym miestom – iba 100 km od centra Zakarpatia, 
Užhorodu a s priamymi letmi z medzinárodného letis-
ka do Kyjeva, Bratislavy či Prahy.

Neverejnosť 
riešenie sporu prebieha za zatvorenými dverami; 
rozsudok sa vyhlasuje iba pred účastníkmi konania. 

Pri obchodnej komore EastPort sme plánovali zriadiť rozhodcovský súd pod 
názvom EastArbiter. Rozhodcovský súd mal predovšetkým zvýšiť právnu istotu, 
zjednotiť postup pri vymáhaní právnych nárokov a najmä podporiť cezhraničné 
podnikateľské aktivity objektívnym a operatívnym riešením sporov.

Riešenie cezhraničných obchodných sporov
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Ako pracuje rozhodcovský súd?

Na základne ustanovení zákona o rozhodcovskom ko-
naní je možné rozhodovať všetky spory, ktoré účast-
níci konania môžu pred súdom skončiť súdnym zmier-
om. Z rozhodovania rozhodcovského súdu sú vylúčené 
len spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho 
práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam; spo-
ry o osobnom stave (napr. rozvodové konanie); spo-
ry súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, 
ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštruktural-
izačného konania. 

Rozhodovanie sporov pred Arbitrážnym súdom je 
možné na základe písomného súhlasu strán sporu 
pred vznikom sporu (napr. rozhodcovská doložka 
včlenená do zmlúv medzi partnermi alebo formou 
samostatnej rozhodcovskej zmluvy medzi partnermi) 
alebo po vzniku sporu (napr. ako dodatok ku platnej 
zmluve alebo formou vyhlásenia). 

Kto sú rozhodcovia rozhodcov-
ského súdu?

Obchodná komora EASTPORT o.z. vedie aktuálny 
zoznam ad hoc rozhodcov EastArbiter zo Slovenska 
a Ukrajiny, z ktorého si zmluvné strany môžu vybrať 
rozhodcu podľa jeho odborného zamerania v  nad-
väznosti na predmet sporu. Ad hoc rozhodcovia Eas-
tArbiter zapísaní v „Zozname rozhodcov“ sa zaviazali 
vykonávať funkciu rozhodcu v súlade so zákonom, 
nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola 
zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených 
záujmov účastníkov, aby nedochádzalo k porušova-
niu ich práv a právom chránených záujmov, a aby sa 
práva na ich úkor nezneužívali.

Riešenie najmä cezhraničných
obchodnoprávnych sporov
rozhodcami, ktorých odbornosť,
kvalifikácia a praktické skúsenosti
sú zárukou rýchleho, objektívneho
a spravodlivého rozhodnutia.
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Rozhodcovia EastArbiter 

predstavujú nezávislých 

a nestranných rozhodcov



14 Eastport magazín

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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Skús to cez SKUS!
Slovenský Korpus ukrajinský Študentov je apolitická, nezisková, mládežnícka 
vzdelávacia organizácia, ktorá vznikla na základe iniciatívy ukrajinských 
študentov na území Slovenskej republiky. Ide o dobrovoľnícku organizáciu, 
ktorá vznikla v novembri 2015 v Košiciach.

Dôvodom vzniku tejto organizácie bolo množstvo 
problémov, s ktorými sa zahraniční študenti na Slo-
vensku stretávali v snahe o vlastnú realizáciu.  Kom-
plikácie najčastejšie vyplývali z nekorektnej práce 
sprostredkovateľských agentúr a „“sprostredko-
vateľov“, ktorí záujemcov o štúdium na Slovensku čas-
to zavádzajú, komplikujú im vybavovanie prechod-
ného pobytu a podobne. Hlavnou ideou organizácie 
je spojiť ukrajinských študentov s cieľom vzájomnej 

pomoci a predchádzania problémom, s ktorými sa 
stretávali v priebehu prijímacieho konania na štúdi-
um a vybavovania prechodného pobytu.  

Súčasťou pomoci študentom a záujemcom o štúdi-
um je podpora pri komunikácii s univerzitami (alebo 
komunikácia v mene členov) v otázkach týkajúcich 
sa riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú pri pri-
jatí na štúdium, pri vybavovaní vstupných víz alebo 
prechodného pobytu na Slovensku, podpora pri ko-
munikácii s inými partnermi, kontrola kvality vyko-
naných prác a poskytnutých služieb, systém zliav pre 
členov organizácie a podobne. 

Na webovej stránke http://skkus.org získajú ukra-
jinskí študenti študujúci na slovenských vysokých 
školách i záujemcovia o štúdium na Slovensku všetky 
relevantné informácie o možnostiach štúdia, ktoré im 
slovenské vysoké školy ponúkajú. Súčasťou webu je aj 
zoznam partnerov (univerzít a iných subjektov), ktorí 
pomáhajú dosahovať ciele organizácie SKKUS a max-
imalizovať výhody, ktoré môže SKKUS ponúknuť svo-
jím členom.
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Členom združenia sa môžete stať, ak sú Vám 
blízke ciele nášho združenia, alebo ak chcete 
pomôcť ukrajinským študentom, študujúcim 
na vysokých školách na Slovensku.
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