
 

ONLINE  
Webinár ZOOM link bude zaslaný po registrácii  
  

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR vo Viedni, s Austrian 

Business Agency a s poradenskou spoločnosťou LeitnerLeitner si Vás dovoľuje srdečne pozvať  na webinár 

: 

18.5.2021  10:00 -12:00hod. 
 
 

Program:  
• Panelová diskusia  10:00 do 11:30 

• Individuálne konzultácie  11:30 do 12:00  
Po ukončení oficiálnej časti sú Vám naši hostia k dipoziíci pre Vaše 
individuálne otázky. 

 
Pozvanie prijali:  
 

• Mag. Birgit Reiter-Braunwieser  
(Director for Central and Eastern Europe | ABA – Invest in Austria)  

• MMag. Dana Hőller-Lipkova, MAIS  
(Consultant Slovakia | ABA– Invest in Austria) 
Business Location Austria – Možnosti podnikania pre slovenské firmy v Rakúsku. 
 

• Mag. Stornig-Wisek Natascha 
(Auditor | Tax Advisor | Partner  LeitnerLeitner Wien) 
Aktuálny prehľad z pohľadu daní pri začiatku podnikania v Rakúsku. 

• Mag. Dr. Obradović Vedran  
(Právnik a riaditeľ spoločnosti Leitnerlaw Rechtsanwälte Wien) 
Akou formou podnikať v Rakúsku? Kde sú rozdiely a na čo si dať obzvlášť pozor?  
 

• Dipl.Ing. Bronislava Chmelová 
(Ekonomická diplomatka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúsku)  
Aktivity Zastupiteľského úradu SR vo Viedni s cieľom podpory slovenských firiem so 
záujmom o rakúsky trh. 
 

Pod mottom „Success Story“ sa o  svoje skúsenosti s Vami podelia už podnikajúce 
firmy na rakúskom trhu.   

 

Účastnícky poplatok:                                                                                          

Pre všetkých prihlásených – zdarma  

 

Jazyk:  

nemčina  / tlmočenie do slovenčiny  

 
Prosíme Vás o prihlásenie TU 
najneskôr do 17.5.2021  
 

Tešíme sa Vás ! 

SLOVENSKO–RAKÚSKA OBCHODNÁ 
KOMORA, Kutlíkova 17, P.O. BOX 228, 814 
99 BA,  
Tel. 00421/2/63 53 67 87, 88;  
00421/ 917 450 964, 

sohk@sohk.sk, www.sohk.sk 

Doing Business in Austria 

Rakúsko je atraktívnym trhom so stabilnou politikou ako i vyspelou ekonomikou s priaznivým sociálnym 

prostredím, a preto je ideálnym cieľom pre podnikateľov a investorov. Do nášho panelu prijali pozvanie 

odborníci  s rozsiahlymi skúsenosťami, aby Vám pomohli zorientovať sa v problematike.  
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http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=551&lang=sk
http://www.sohk.sk/

