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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní •

MEDZINÁRODNÉ ZASIELATEĽSTVO
Na uvedený kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Cieľová skupina: zamestnanci obchodných subjektov a podnikatelia, ktorí obchodujú s členskými
štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia,
vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia,
prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát
schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností,
ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v
dovoze, vývoze, tranzite, resp. vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní, pracovníci logistiky,
vodiči kamiónovej dopravy, disponenti, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a
logistike, daňoví zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, nákupcovia,
prepravcovia, pracovníci, ktorí spracúvajú INTRASTAT hlásenia.
Profil absolventa: absolvent kurzu po absolvovaní kurzu a vykonaní záverečnej skúšky získa
komplex poznatkov a zručností v oblasti problematiky medzinárodného zasielateľstva.
Metódy: výkladovo – ilustratívne, inštruktážno – metodické, prakticko – aplikačné, prednáška,
odborný ilustrovaný výklad, konzultácie, diskusie, modelové situácie a príklady.
Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou je možné použiť v súvislosti so splnením jedného z
kritérií pre získanie európskeho certifikátu „schválený hospodársky subjekt“ (slov. skratka
SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO), druh povolenia schváleného
hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, ktoré umožňuje držiteľovi
využívať určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov (povolenie SHSC/AEOC).
Ide o kritérium „praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia
priamo spojená s vykonávanou činnosťou“ podľa Článku 39 (Udelenie statusu) Nariadenia
EP a R (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 9.10.2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (UCC).
Časový rozsah:

61 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

330 € s DPH (275 € bez DPH)

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, obed a režijné náklady.

ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a
miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána
Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás
prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na
horeuvedenú adresu. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail:
kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.
PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Medzinárodné zasielateľstvo“

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: .............................
Adresa bydliska: .............................................................................................................................. PSČ: ............................
E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: .........................................................................
Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................
.......................................................................................................................................................... PSČ: ............................
IČO: ............................................. IČ DPH: ......................................... DIČ: ................................... Dňa: .............................
1. V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok
na vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na
vrátenie časti príspevku zaniká.
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
.......................................

podpis
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky !

