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POZVÁNKA 
 

Téma: NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI POUŽÍVANÍ PRAVIDIEL INCOTERMS 
 

Dátum konania: 4. apríl 2023 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 13:30 hod.  
 

Lektor: Marián Šašala 
Profesionálny rast odštartoval nástupom do Štátnej správy v roku 1991 ako 
radový colník. Počas svojej 20 ročnej pracoval na vnútroštátnej pobočke, 
na colnej pošte i na nácestnom stredisku na pozícii hlavný colný kontrolór, 
vedúci zmeny, zástupca vedúceho pobočky. Od roku 2011 pracoval ako 
colný špecialista pre automobilovú nadnárodnú spoločnosť. 
 
Ste podnikateľom, zamestnancom logistiky alebo pracujete na oddelení 
nákupu? Pozor na najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza v súvislosti s 
pravidlami INCOTERMS. O ktoré chyby ide a ako im predísť, vám porozpráva 
Marian Šašala, ktorý má viac ako 25-ročné skúsenosti v colnej 
problematike. Poskytne vám niekoľko overených rád, ako sa vo firme 
popasovať s jedenástimi najčastejšie používanými pravidlami INCOTERMS. 
 

Program: • Úvod do problematiky pravidiel INCOTERMS 
• Použitie dodacích podmienok v medzinárodnom obchode a správny 

výber pravidla podľa INCOTERMS  
• 11 najčastejšie používaných pravidiel INCOTERMS 
• Ako správne začleniť pravidlá INCOTERMS do zmlúv 
• Rok vydania a jeho vplyv na výklad jednotlivých pravidiel INCOTERMS 
• Rozdiely INCOTERMS 2010 – 2020 
• Najčastejšie používané dodacie podmienky (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, 

DPU, DDP, FOB, FAS) a ich využitie v praxi 
• Dodacie podmienky a ich vplyv na dodanie tovaru do skladov v režime 

„call-off stock“ 
• Diskusia 

Účastnícky 
poplatok 
 

 
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  

 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 
NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI POUŽÍVANÍ PRAVIDIEL INCOTERMS 

 
/ ONLINE, 04.04.2023 / 

 

 

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam z webinára na 30 dní a 
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju 
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade 
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára. 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 230404 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


