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East Office
Ideálne miesto pre tvoje podnikanie



Naštartujte Vaše podnikanie

EastOffi  ce vznikol v rámci projektu DRUŽBA SLO-
VENSKO – UKRAJINA, spolufi nancovaného z Nór-
skeho fi nančného mechanizmu a štátneho rozpoč-
tu SR. Jeho prevádzkovateľom je DRUŽBA SLOVEN-
SKO – UKRAJINA, n.o., so sídlom Rázusova 49, 040 
01 Košice, ktorá bola založená v roku 2013 za účelom 
podporiť cezhraničnú spoluprácu medzi susediaci-
mi krajinami Slovenskou republikou a Ukrajinou.

Súhlas so zriadením sídla 
spoločnosti
Pri zakladaní spoločnosti potrebujete mať pre svoju 
spoločnosť registračné sídlo. Toto sídlo spoločnos-
ti sa zapisuje do Obchodného registra Slovenskej 
republiky (obchodný register). Na účel zápisu sídla 
spoločnosti do obchodného registra Vám vydáme 
súhlas so zápisom adresy nehnuteľnosti (Rázuso-
va 49 v Košiciach) ako sídla Vašej spoločnosti do 
obchodného registra.

Pre fyzické osoby – podnikateľov vydáme súhlas 
so zápisom adresy nehnuteľnosti ako ich mies-
ta podnikania v živnostenskom registri. Súhlas 
so zriadením sídla ponúkame aj neziskovým or-
ganizáciám, občianskym zdroženiam a ďalším 
právnickým osobám, ktoré nie sú založené za úče-
lom podnikania.

Označenie poštovej schránky

Poštovú schránku na Rázusovej 49 v Košiciach 
označíme obchodným menom Vašej spoločnosti 
tak, aby bolo zabezpečené prijímanie akýchkoľvek 
zásielok.

Spracovanie pošty

Zabezpečíme preberanie poštových zásielok adre-
sovaných Vašej spoločnosti, vrátane doporučených 
zásielok určených do vlastných rúk. O každej prijatej 
zásielke budete bezodkladne informovaný e-mai-
lom.

Následne zásielku oskenujeme a zaevidujeme na 
dátovom úložisku, do ktorého budete mať on-line 
prístup prostredníctvom vlastných prihlasovacích 
údajov.

Obsah naskenovaných zásielok Vám bude kedy-
koľvek a kdekoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

Prenájom zasadačky

Prinášame 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. Rokovacie a školiace 
miestnosti sú plne technicky vybavené (pripojenie 
na internet, dataprojektor a plátno, smart TV).

V cene prenájmu sú zahrnuté:

• služby centrálnej recepcie,

• internetové pripojenie,

• technické vybavenie miestnosti,

• úprava interiéru podľa želania klienta,

• základný catering,

• minerálna voda, káva, čaj.

Získajte komplexný servis, ktorý Vám zjednoduší a zefektívni podnikanie 
na Slovensku, Ukrajine a v Európskej únii. EastOffi  ce Vám na jednom 
mieste poskytne služby virtuálneho sídla, služby recepcie, spracovanie 
pošty, prenájom kancelárie alebo zasadacej miestnosti a ďalšie komplexné 
poradenstvo.



Virtuálna asistentka
S našou službou Virtuálna personálna asistentka 
máte svoju administratívnu silu vždy dostupnú 
a  pritom platíte len čas, ktorý pre Vás asistentka 
skutočne pracovala.

Úlohy Virtuálnej personálnej asistentky

• zastúpi Vašu spoločnosť pri rokovaniach s úrad-
mi, zariadi napr. parkovaciu kartu, prihlásenie 
vozidla, výpisy z registrov, potvrdenia z úradov 
a poisťovní,

• zaistí prepis dokumentov, korekciu textu, písanie 
úradných listov, úpravu prezentácií,

• postará sa o organizáciu pracovného kalendára, 
napr. dohodnutie schôdzok s vašimi obchodnými 
partnermi,

• zápis z rokovania v slovenskom, ukrajinskom, 
ruskom alebo anglickom jazyku,

• zariadi rezerváciu hotelov, lístkov, leteniek,

• široké spektrum ďalších služieb na základe vašich 
požiadaviek.

 
Call centrum
Táto služba predstavuje spoľahlivý a jazykovo zdat-
ný sekretariát, ktorý prijíma telefonické hovory 
v  mene Vašej spoločnosti, preberá odkazy a tieto 
Vám odovzdáva dohodnutým spôsobom (e-mail, 
sms, telefonát).

Stabilná a  
lukratívna adresa

 
Komunikatívnosť

Pošta  
dostupná online

Spoznajte výhody EastOffice

Zvýšte prestíž Vašej spoločnosti regis-
tráciou jej sídla na lukratívnej adrese s 
prémiovými službami a reprezentatívnym 
prostredím.

Všetky služby poskytujeme v 4 
jazykoch (SK, UA, RU, EN).

Prijaté zásielky zaevidujeme v informačnom 
systéme, do ktorého budete mať on-line 
prístup pomocou mobilnej aplikácie.



Cenník služieb



Komplexnosť

Servis pre 
zahraničné osoby

Zníženie nákladov 
na podnikanie

EastOffice Vám na jednom mieste poskytne 
služby virtuálneho sídla, služby recepcie, 
spracovanie pošty, prenájom kancelárie 
alebo zasadacej miestnosti a ďalšie 
komplexné poradenstvo.

Popri službách, ktoré poskytuje EastOf-
fice Vám zabezpečíme členstvo v obchod-
nej komore EastPort a sprostredkujeme 
komplexné poradenstvo v oblasti daní, 
práva, marketingu a iné.

Pre subjekty zo zahraničia poskytujeme 
úplny servis pri zakladaní spoločností, 
pri získaní povolenia na pobyt v SR, 
slovenského štátneho občianstva a mno- 
hé  ďalšie.

Neplaťte za prenájom a vybavenie kance- 
lárie. Ušetrite registráciou spoločnosti 
v EastOffice a využívajte benefity prostre-
dia a služieb.





East Port
EASTPORT o.z. je obchodná komora zastrešujúca spoločnosti, organizácie 
i jednotlivcov, ktorí majú záujem podieľať sa na rozvoji obchodnej, 
priemyselnej, vedecko-technickej, finančnej, kultúrnej a vzdelávacej 
spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.

Networking 

Obchodná komora EastPort usporadúva rôzne 
podujatia, ako sú konferencie, obchodné misie, veľt-
rhy a rokovania za okrúhlym stolom.

Podujatia a akcie komory predstavujú 
podnikateľský priestor, kde

• 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,
• máte možnosť rozvinúť interaktívnu diskusiu 

a uzavrieť obchod,
• zviditeľníte meno Vašej spoločnosť a iné.

Interaktívne zmluvy pre podnikanie

Služba interaktívne zmluvy predstavuje databázu 
formulárov na prípravu dokumentov potrebných 
na založenie alebo zmeny v spoločnostiach, ale-
bo na prípravu zmlúv potrebných pre podnikanie. 
Jednoducho a rýchlo vyplníte údaje a systém Vám 
sám vygeneruje požadované dokumenty a zašle 
ich na mail vo verzii určenej priamo na podpis. Pre 
využívanie tejto služby sa bezplatne registrujte za 
člena obchodnej komory EastPort.

Rozhodcovský súd

Už sa viac nemusíte obávať neistej vymožiteľnosti 
právnych nárokov, najmä ak je Váš obchodný part-
ner zo zahraničia. Stačí do zmluvy uviesť doložku, 
že všetky spory ktoré medzi stranami vzniknú budú 
predložené na prejednanie rozhodcovskému súdu 
EastArbiter. Garancia objektívneho a operatívneho 
riešenia sporov na rozhodcovskom súde podporí 
Vašu podnikateľskú aktivitu. Viac info na stránke 
EastArbiter.

Zľava na služby 
EastOffice a 
doplnkové služby

Získajte výhody člena EastPort

Pre členov komory ponúkame zaujímavé 
zľavy na služby EastOffice, akými sú napr. 
služby virtuálneho sídla, služby recepcie, 
spracovanie pošty. Komplexný servis a 
poradenstvo (doplnkové služby) za zvýhod-
nené ceny vytvára bezkonkurenčne na-
jlepšie prostredie pre Vaše podnikanie.



Členstvo v komore EASTPORT 
je dobrovoľné a bezplatné



Členom 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. Aj subjekty 
pôsobiace v iných krajinách môžu podporiť 
aktivity komory.



Databáza dopytu 
a ponuky

Konferencie  
a iné podujatia

Dostanete sa do 
povedomia

Analýzy a pries-
kumy trhu

Komplexný servis 
služieb

Ako člen komory máte neobmedzený prís- 
tup do aktuálnej databázy dopytu a ponuky 
všetkých členov komory. Pomôžeme Vám 
pri hľadaní dodávateľov, zákazníkov alebo 
partnerov pre Vaše investície a podnikanie. 

Usporadúvame rôzne podujatia a akcie, 
prostredníctvom ktorých máte šancu získať 
cenné kontakty pre rozvoj Vášho podnika-
nia, ako sú konferencie, obchodné misie, 
veľtrhy a rokovania za okrúhlym stolom.

Členstvom v komore získavate automaticky 
uverejnenie svojho profilu na webovej 
stránke komory a v publikáciách, ktoré vy-
dávame. Poskytujeme priestor na Vašu pre- 
zentáciu na všetkých aktivitách, ktoré or-
ganizujeme, alebo ktorých sa zúčastňu-
jeme.

Komora predstavuje priestor poskytujúci 
komplexné informácie, a to na základe vyko-
naných prieskumov a analýz trhu na Sloven-
sku a Ukrajine pre rôzne oblasti: ekonomika, 
investičný predaj a akvizície, colná správa, 
marketing, legislatíva a iné.

Komora v rámci svojej činnosti spolupracuje 
so slovenskými a ukrajinskými odborníkmi 
z oblasti práva, daní, financií, nehnuteľnos-
tí, reklamy a marketing, cestovného ru-
chu, a preto svojim členom zabezpečuje 
individuálne riešenie situácie v ktorejkoľvek 
oblasti.





Konanie pred rozhodcovským 

súdom EastArbiter je rovnocennou 

alternatívou klasickému súdnemu 

konaniu. Rozhodnutie, ktoré 

je výsledkom rozhodcovského 

konania, je právne záväzné 

a vykonateľné nielen na území 

Slovenska, ale aj v zahraničí.



East Arbiter
EastArbiter je platformou na objektívne a operatívne (arbitrážne) riešenie 
sporov, ktoré má predovšetkým zvýšiť právnu istotu, zjednotiť postup pri 
vymáhaní právnych nárokov, a najmä podporiť cezhraničné podnikateľské 
aktivity.

Arbitrážne konanie

Konanie pred rozhodcovským súdom na Slovensku 
upravuje zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom 
konaní v znení neskorších predpisov, a zo zákona je 
rovnocennou alternatívou riešenia sporov všeobec-
ným súdom.

Rozhodcovský súd EastArbiter rozhoduje majetk-
ové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárod-
ných obchodno-právnych vzťahov, ak povaha tých-
to sporov pripúšťa ich riešenie súdnym zmierom. 
Z  rozhodovania rozhodcovského súdu sú vylúčené 
len:

• spory o vzniku, zmene alebo zániku vlast-
níckeho práva a iných vecných práv k neh-
nuteľnostiam

• spory o osobnom stave (napr. rozvodové ko-
nanie a pod.)

• spory súvisiace s núteným výkonom rozhod-
nutí

• spory ktoré vzniknú v priebehu konkurzného 
a reštrukturalizačného konania

Rozhodovanie sporov pred rozhodcovským súdom 
EastArbiter je možné na základe písomného súhlasu 
strán sporu pred vznikom sporu (napr. rozhodcov-
ská doložka zakomponovaná do zmluvy medzi part-
nermi alebo formou samostatnej rozhodcovskej 
zmluvy medzi partnermi) alebo po vzniku sporu 
(napr. ako dodatok ku platnej zmluve alebo formou 
vyhlásenia).

Rozhodcovské konanie sa v porovnaní so súdnym 
konaním pred všeobecnými súdmi považuje za 
rýchlejšie, efektívnejšie, pružnejšie, diskrétnejšie, 
finančne a časovo menej náročnejšie.

V rozhodcovskom konaní je rozhodcovský rozsudok 
konečný a záväzný pre obe sporové strany, nie je 
možné sa voči nemu odvolať. Jeho možné napad-
nutie na štátnom súde je iba v niektorých prípadoch, 
ale ani to nerobí rozhodcovský rozsudok neplatným. 
Rýchlosť rozhodcovského konania je zvýraznená aj 
tým, že celé konania je prevažne iba písomné.

Významným plusom rozhodcovského konania 
je automatická vykonateľnosť rozhodcovských 
rozhodnutí v zahraničí, teda ich uznanie v inom 
štáte ako v štáte vydania rozhodcovského rozhod-
nutia. Platí to pre všetky krajiny, ktoré pristúpili 
k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcov-
ských rozhodnutí (10. jún 1958 New York), vrátane 
Slovenska a Ukrajiny.

Rozhodcovská doložka

Pokiaľ majú účastníci obchodnoprávnych vzťahov 
záujem o riešenie ich potencionálnych sporov cez 
arbitrážne konanie pred rozhodcovským EastAr-
biter, je nevyhnutné, aby medzi sebou uzavreli tzv. 
rozhodcovskú zmluvu, ktorou sa v zmysle zákona 
č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v plat-
nom znení rozumie dohoda zmluvných strán o tom, 
že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi 
vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo 
inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v arbitrážnom 
konaní.

Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej 
zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k určitej 
zmluve.

Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu. 
Nedodržanie písomnej formy je možné nahradiť 
vyhlásením zmluvných strán do zápisnice pred ad 



Odbornosť

Efektívnosť

Bez jazykovej 
bariéry

Úspora  
nákladov

Fyzická 
dostupnosť

Neverejnosť

Výhody arbitrážneho konania

Výber rozhodcu sa realizuje vždy s prihliad-
nutím na predmet sporu a tomu adekvátnu 
odbornú špecializáciu rozhodcu.

Konanie je jednostupňové a rýchlejšie ako 
pred všeobecným súdom. Rozsudok je vy-
konateľný dňom doručenia aj v cudzích kra-
jinách.

Preklady listinných dôkazov, prípadne tlmo- 
čenie pri výsluchoch zabezpečíme my.

V závislosti od hodnoty sporu je konanie 
pred rozhodcom aj viac ako o polovicu lac-
nejšie ako klasické súdne konanie v konaní 
môžete komunikovať v SVK, UA, RUS aj ENG 
jazyku.

V prípade účasti na pojednávaní sú Košice 
tým ideálnym miestom. Medzinárodné 
letisko s priamym letom do Kyjeva, Brati-
slavy, či Prahy. Iba 100 km od centra Zakar-
patia Užhorodu.

Riešenie sporu prebieha za zatvorenými 
dverami, rozsudok sa vyhlasuje iba pred 
účastníkmi konania.



Rozhodcovia EastArbiter 

predstavujú nezávislých 

a nestranných rozhodcov



hoc rozhodcom EastArbiter o podrobení sa jeho 
právomoci, a to najneskôr do začatia konania vo 
veci samej.

V prípade, ak chcete, aby vo Vašej právnej veci 
rozhodoval ustanovený ad hoc rozhodca je potreb-
né do zmluvy s Vašim obchodným partnerom  (napr. 
do záverečných ustanovení zmluvy alebo do článku 
zmluvy pod názvom „Rozhodcovská doložka“) vložiť 
doložku. Rozhodcovská doložka môže byť umiest-
nená aj v rámci Všeobecných obchodný podmienok.

V prípade ak s Vašim obchodným partnerom 
už máte uzatvorenú zmluvu, ktorá neobsahuje 
rozhodcovskú doložku, tak jednoducho podpíšte 
rozhodcovskú zmluvu.

Zoznam rozhodcov

Obchodná komora EASTPORT o.z. vedie aktuálny 
zoznam ad hoc rozhodcov EastArbiter zo Slovens-
ka a Ukrajiny, z ktorého si zmluvné strany môžu 
vybrať rozhodcu podľa jeho odborného zamerania 
v nadväznosti na predmet sporu. Zmluvné strany sú 

oprávnené si zvoliť rozhodcu aj mimo zoznamu ad 
hoc rozhodcov EastArbiter, ale v tomto prípade musí 
ísť o osobu spôsobilú vykonávať funkciu rozhodcu 
v zmysle zákonných podmienok, a rozhodca musí 
akceptovať Rokovací poriadok ad hoc rozhodcov 
EastArbiter, a s tým súvisiace pravidlá.

Ad hoc rozhodcovia EastArbiter zapísaní v „Zozname 
rozhodcov“ sa zaviazali vykonávať funkciu rozhodcu 
v súlade so zákonom, nestranne a s odbornou sta-
rostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá 
ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, 
aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom 
chránených záujmov, a aby sa práva na ich úkor 
nezneužívali.

Arbitrážne riešenie sporov EastArbiter je jednou zo 
služieb obchodnej komory EastPort, ktorá združuje 
rozhodcov zo Slovenska a Ukrajiny s odbornými aj 
právnymi skúsenosťami a rozhodcovské konanie 
zabezpečuje po organizačnej a ekonomickej stránke.
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