
 

Rozhodnutie podnikať sa u začínajúcich podnikateľov nerodí ľahko. Podnikateľa na jednej 
strane poháňa vpred túžba po ekonomickej nezávislosti, nezávislosti v rozhodovaní a vlastnej 
sebarealizácii, na druhej strane ho môže brzdiť obava zo straty stabilného zamestnaneckého 
príjmu alebo iných sociálnych istôt. 
Je však možné, že už ste podnikateľom a zvažujete expanziu na zahraničné trhy, napríklad do 
Maďarska? V rozhodnutí vás však brzdí neznalosť podnikateľského prostredia a obava 
z prílišnej byrokracie na slovenských úradoch a neviete ako na to? Potom neváhajte 
a pozvanie určite prijmite.  
 

AGENDA 

Čas Téma 

08:30 – 09:00 Príchod a registrácia účastníkov 

09:00 – 09:15 
Uvítanie a krátke predstavenie projektu CORD/Crossing Bridges with the help 
of Ambassadors s fókusom na ciele a dosiahnuté výstupy 

09:15 – 14:00 

Podnikajte v Maďarsku, vr. diskusie a záverov (a prestávka na obed) 

• Podnikanie v zahraničí  
o Expanzia do zahraničia a dôvody expanzie 
o Kategórie štátov do ktorých sa expanduje a prečo 

• V centre hľadáčika - Maďarsko 
o Ako začať podnikať v Maďarsku 

▪ výhody Maďarska (dane, systém, kultúra podnikania)  
▪ právne formy v HU  

o Fáza prípravy: 
▪ na čo si dať pozor a aké sú najčastejšie chyby začínajúcich 

podnikateľov 
▪ čo je nutné vedieť pred vstupom a založením firmy 
▪ čo spraviť pred založením firmy (navštíviť HU a zabezpečiť si 

DIČ ako FO)  
o Realizácia alebo založenie firmy:  

▪ výber predmetov činnosti, názov spoločnosti 
▪ virtuálne sídlo vs. fyzická adresa 
▪ založenie cez advokáta / firmu / vs pochybných 

zakladateľov 
▪ aké listiny sa podpisujú 
▪ základné imanie a formy jeho splatenia 
▪ právna zodpovednosť pri nesplatení  
▪ čas, za ktorý sa firma založí 
▪ bankový účet - porovnanie bánk OTP / KH / Reifeisen / 

Unicredit 
▪ platca DPH vs neplatca DPH  
▪ založenie vs. ready made 
▪ najčastejšie dôvody založenia a najčastejšie chyby 

o Čo spraviť po založení a účtovníctvo v HU  

14:00 – 15:00 Otázky a diskusia 



 

Prestávky a občerstvenie po dohode s lektorom po uzavretí jednotlivých blokov. 
 
Účasť na workshope je BEZPLATNÁ.  
Workshop bude prebiehať v slovenskom jazyku. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na rpic.kn@nextra.sk alebo na telefónnom čísle 
+421 35 7701 938. 
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