
OBCHODNO-EKONOMICKÉ ODDELENIE ZÚ SR vo Varšave 
SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Slovenská obchodná a priemyselná komora 
 
pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku 
si Vás dovoľujú pozvať na workshop 13. 10. 2008 o 13.00 h.,  
Hotel Holiday Inn v Žiline 
„Poďte exportovať a podnikať do Poľska“ 
Vážení čitatelia, 
úlohou obchodno-ekonomických oddelení našich veľvyslanectiev je zvyšovať slovenský 
export. Cítim, že workshop „Poďte exportovať a podnikať do Poľska“ môže pomôcť 
našim malým a stredným podnikateľom, ktorí nad tým uvažovali alebo uvažujú.  

Keď som sa na jar stretol s p. J. Majerom z accace.eu a inšpiroval ma zorganizovať workshop 
„Poďte exportovať a podnikať do Poľska“ vedel som, že mám prvého prednášajúceho. Po 
stretnutiach s p. P. Vidovičom, M. Vassom z ETAGETU a s p. A. Špačkom z Lugera & 
Maklér sa kruh pomaly uzatváral. Ale až keď som stretol p. Jakubeczovú na 4. Dni 
slovenských podnikateliek a manažérok, ktoré organizuje Top Centrum Podnikateliek, sa kruh 
uzavrel a všetci prednášajúci boli na svete.  
 

Katarzyna Bielik z Poľsko-slovenskej obchodnej komory a Ján Mišura z SOPK v Žiline mi 
podali pomocnú ruku ako spoluorganizátori a vec sa začala rozbiehať správnym smerom.  

Bol som poctený, že patronát nad workshopom prijal predseda NR SR Pavol Paška, 
ktorý ma kedysi povzbudzoval pri mojich prvých pokusoch exportovať do Poľska.  

Všetci, ktorí workshop pripravujeme, sme sa potešili, keď sme sa dozvedeli, že hlavnými 
hosťami budú ministri hospodárstva oboch krajín Waldemar Pawlak a Ľubomír 
Jahnátek.  
 

Som rád, že účasť prisľúbili aj p. Eva Szabóová, generálna riaditeľka sekcie obchodu a 
ochrany spotrebiteľa MH SR, Miroslav Trebuľa, riaditeľ odboru medzinárodného obchodu 
MH SR, teritorialista odboru medznárodného obchodu MH SR Peter Petian. Budeme veľmi 
radi, ak medzi nás prídu aj bývalí obchodní radcovia vo Varšave - Jozef Belcák, František 
Ľach, František Mazánik, Miroslav Pivoňka, Peter Petian a Jaroslav Bobrík.  

Workshop bude mať dve časti. V prvej si povieme aký je stav a aké sú vízie tento stav 
zlepšiť. V druhej časti nám pozvané firmy povedia, ako nám vedia pomôcť začať exportovať 
a podnikať v Poľsku.  
 
Prvá časť – zhodnotenie stavu a vízie  
 



V tejto časti vystúpia predseda NR SR Pavol Paška, ministri hospodárstva oboch krajín 
Waldemar Pawlak aj Ľubomír Jahnátek, Eva Szabóová, generálna riaditeľka sekcie obchodu a 
ochrany spotrebiteľa MH SR, za Slovensko-poľskú obchodnú komoru Katarzyna Bielik a za 
SOPK v Žiline J. Mišura.  

Z Ministerstva národného majetku (pokladu) PR príde štátna tajomníčka J. Schmid pozvať 
našich podnikateľov na privatizáciu 740 poľských štátnych firiem. Z poľskej Burzy cenných 
papierov prichádzajú odborníci Emil Stępień a Robert Kwiatkowski, aby Vám priblížili 
možnosti ako vstúpiť na Varšavskú burzu.  
 

Druhá časť – Ako začať exportovať a podnikať v Poľsku? Prečo tieto firmy?  

Ing. Monika Jakubeczová - Vás naučí vytvoriť online biznis aj v tom prípade, ak nie ste 
programátor, ak ste nikdy netvorili web stránku, ak nemáte žiadne skúsenosti s online 
obchodom! Stačí, ak chcete byť v biznise budúcnosti. A tým je internet!  
 

ETARGET je firma, ktorá ponúka reklamný nástroj na internete. Podnikateľom stačí mať 
svoju web stránku, ponúkajúcu službu, či tovar v poľštine a môžu predávať z domu.  

accace.eu je právnym, účtovným a daňovým poradcom a konzultantom pre prípad, že sa 
podnikateľ rozhodne založiť si firmu v Poľsku a podnikať tam. accace.eu Vám v Poľsku 
ponúka tie isté služby, s tým istým človekom, ktoré Vám ponúka aj doma.  
 

Aby ste sa nebáli, že si tam nenájdete ľudí, ktorí Vám firmu v Poľsku budú viesť, pomôže 
Vám Lugera & Maklér , ktorá je personálnou agentúrou podnikajúcou tiež v Poľsku.  

Všetko sú to firmy, ktoré začali podnikať doma a dostali nápad, že môžu v tej istej brandži 
podnikať aj v Poľsku. Mali nielen nápad, mali aj ambíciu a odvahu to dokázať. Sú dobrými 
pomocníkmi pri pokračovaní nápadu, ako začať exportovať do Poľska.  
 

Som rád, že workshopu sa zúčastní veľa povolaných, ktorí povedia k tejto téme niečo 
zaujímavé. Za všetkých organizátorov sa Teším na stretnutie s Vami.  

S úctou 
Vladislav Chlipala, OBEO Varšava 
 
Program workshopu 
12:30-13:00 Registrácia účastníkov 
13:00-13:03 Otvorenie - MH SR a OBEO Varšava, E. Sabóová a V.Chlipala 
13:03-13:10 Privítanie - SOPK ŽRK, J. Mišura, SPOK, K. Bielik 
13:10-13:15 Pozdravenie účastníkov workshopu - Pavol Paška, predseda NR SR 
13:15-13:30 Slovensko-poľské obchodné vzťahy - výzva a potenciál - Ľ. Jahnátek, minister 
hospodárstva SR 
13:30-13:45 Slovensko - solídny a perspektívny obchodný partner, W. Pawlak, minister 
13:45-13:55 Súčasný stav obchodnej výmeny PL a SK a jeho perspektívy - E. Szabóová 
13:55-14:05 Infraštruktúra - hlavný pohon obchodu - SOPK - J. Mišura 



14:05-14:15 SPOK - katalyzátor Slovensko-poľského biznisu - K. Bielik 
14:15-14.30 Privatizujeme 740 št. podnikov - Ministerstvo Skarbu Panstwa - J. Schmid 
14:30-14.45 Nové možnosti na Burze cenných Papierov - GPW 
14:45-14:55 Pomôžeme Vám - Honorárni konzuli SR v Poľsku 
14:55-15:15 Coffee break 
15:15-15.20 Ako začať? Kto nám môže pomôcť? - Vladislav Chlipala, OBEO Varšava 
15:20-15:25 Prečo ste off line? Buďte online! - M. Jakubeczová 
15:25-15:40 Ako začať exportovať do Poľska? - J. Šifra, ETARGET 
15:40-15:55 Ako na účtovníctvo a dane pri podnikaní v Poľsku - J. Maščuková, accace 
15:55-16:10 S kým začať podnikať v Poľsku? - A. Špaček, Lugera & Maklér 
16:10-16:25 Kto nám pomôže s úverom a poistením? - p. Bilkovičová, Eximbanka 
16:25-16:30 Pozitívne príklady priťahujú - úspešní sú medzi nami 
16:30-17:00 Diskusia, konzultácie 
17:00-17:05 Záverečné resumé 
 

Prihláška na workshop  
 
Domovská stránka: www.podnikajtevpolsku.sk  

 


