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FLASH NEWS 06 _ 2 / 2020 

 

 
 
V aktuálnom mimoriadnom vydaní by sme vás chceli 

 schválen�ch, ako aj plánovan�ch 
opatreniach, ktoré k dne nému d u pripravili prí

-19. 

 
 

adresu sohk @ sohk.sk. Viac informácií Vám ochotne 
 

00421 / 2 / 63536787,88. 
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Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 v Rakúsku v slovenskom jazyku  
TU 

 
Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 v Rakúsku v nemeckom jazyku  
Bundesministerium Europäische und internationale Angelegenheiten TU 
 
Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19, situácia na Slovensku v nemeckom jazyku  
WKÖ (Wirtschaftskammer Österreich) - Coronavirus: - TU 
Bundesministerium Europäische und internationale Angelegenheiten TU 
 
Aktuálne ekonomické opatrenia v súvislosti s COVID- 19 v Rakúsku v nemeckom jazyku 
Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort TU 
 

  TU 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

 

jednot liv�ch prezentáciách.  

07.09.2020       Speed Business Meeting Bratislava, Hotel Lindner 
 

08.09.2020 o 10:00 hod Webinár -     

 

10.09.2020       Get Together   
 
 
11.09.2020        
 

september 2020 Webinár     Novinky v mobilite zamestnancov: Pripravte 

sa na zásadné zmeny od 30.7.2020  

 
15.10.2020       Business Ladies Day, Penati Club 
 

 

Zdroje aktuálnych informácii v súvislosti s COVID-19 

Poz�vame Vás na podujatie 

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/rakuska-republika?displayMode=1
https://www.bmeia.gv.at/
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/ticker-corona-virus-updates-aus-der-slowakei.html
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/slowakei/
https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
https://www.pomahameludom.sk/
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Partnerské podujatia  

07.07.2020 o 09:00       
 VGD 

 
07.07.2020 o 10:00     Ekonomick� a  

roku 2021  Francúzsko-slovenská obchodná komora 
 
 
 

 
 

16.06.2020 o 9:30 hod Webinár     

koronakrízy zo strany EXIMBANKY SR viac 

 

17.06.2020 o 9:30 hod Webinár    viac 

 

 

18.06.2020 o 9:30 hod Webinár    viac 

 

 

25.06.2020 o 10:00 hod Webinár    Doing Business in Austria viac 

 

 
 
 

    
 
 

 

http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=468&lang=sk
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=423&lang=sk
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=469&lang=sk
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=465
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¾ Zákon 
zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v 
súvislosti s ochorením COVID-19. 
 

-19, ktoré 
 

  
 

 
-  
 
- nie je 

 
 
- 

podujatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

Zmluvami sa v tomto prípade rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadate om na zabezpe enie asti autorov, 
v�konn�ch umelcov alebo in�ch inkujúcich na podujatí, technicko- ujatia alebo 

technick�ch zariadení, priestorov alebo priestranstva. 
 
¾ ch podmienkach podnikania 

 
 
Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID -19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v 

 
  
-  
 
-  
 
V prípade, e cena pôvodného zájazdu a nového náhradného zájazdu je rozdielna je potrebné aby si cestovná 
kancelária a cestujúci tento rozdiel medzi sebou vyrovnali. Oznámenie o náhradnom zájazde musí ma  písomnú 
formu a musí by  doru ené na  
 

 zmluvy o zájazde 
 

News z oblasti práva a legislat ívy 
 

News z oblasti práva a legislat ívy 
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¾  305 / 2013 Z. z. o elektronickej podobe v�konu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektor�ch zákonov (zákon o e-Governmente) v znení  predpisov

 374 / 2016 Z. z. 
 

právnické osoby, 
ktoré nie sú zapísané do  
 
Aktivácia elektronick�ch schr sa v prípade právnick�ch osôb, ktoré nemajú 

 
 
V prípade V ho záujmu sa na nás neváhajte obráti  a my Vás pom eme Va u e-schránku aktivova .   
 
 

 
 

 

ERN EK SA PRIPOJA K TÍMU W OLF THEISS V BRATISLAVE  

Bra t islava, 22 . jún 2020  
 

 a akviz ícií, 
bankovníctva a f inanci í, s a ného práva a rie

 

The iss Praha a Bra t islava. 

 

 nástupu do Wolf The iss v Bra t islave a  ve mi 
oce ujem úsilie, ktoré bolo vlo ené 

 a akviz ícií.  

Marko Ernek je advoká t s osobitn�mi skú
sektore  zdravotn íctva a 
oblast i bankovníctva a f inancií. Vo svoje j predchádz ajúce j praxi sa pravide  na transakciách v 

Iné 
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
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sektore zdravotníctva a  farmaceut ickom priemysle a m á skúsenost i s poradenstvom v rôznych regulovan�ch 
oblast iach, napr. v t e lekomunikáciách.  

ija t ie nov�ch seniorn�ch 

 

 

 

 regióne 
stredne j, v�chodne j a juhov�chodne j Európy so z ameran ím na medz inárodné obchodné právo. V trinást ich 
pobo kách v Albánsku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorv á tsku, 

 Ukra jine pracuje viac ne  340 právnikov pre loká lnych 
a medz inárodn�ch klientov z  oblast i priemyslu, obchodu a  slu ieb a zo sektora bankovn íctva a pois ovníctva. 
Prepojen ím práva a  kon trukt ívne rie enia na 
báz e právneho, f inan ného a podnika t e ského kno w - ho w . 

 

W OLF THEISS 
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
Tel: +421 2 591 012 40  
E-Mail: bratislava @ wolftheiss.com 
Viac informácií nájdete na: w w w .wolftheiss.com  

 

 

 
  
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wolftheiss.com/
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 objatí prírody. 5. júla je pre 

. 

Cesta do minulosti so slovensk�m lektorom 

prehliadky zámku so 

slovensk�m lektorom. Prehliadková trasa vás zavedie do 

apartmán princa Eugena Savojského, skvostné komnaty 

v�zdobou. 

obohacuje mimoriadna v�stava s titulom Princ Rudolf - 

syn cisárovnej Sisi " . Stredobodom mimoriadnej v�stavy, 

ktorá je umiestená v severnom krídle zámku Schloss Hof, 

je korunn� princ Rudolf, jedin� syn cisárovnej 

Al bety. Vzácne exponáty 

 Stálu i mimoriadnu v�stavu si m ete pozrie  aj individuálne. Aj v aka popisn�m textom 

v slovenskom jazyku budete ma  z náv tevy v�stav plnohodnotn� z itok.  

prehliadka so slovensk�m lektorom, ktorá je 

 hravou formou. Deti sa vydajú na unikátnu exkurziu do 

O zábavu i u enie hravou formou je 

postarané. 

Letná zábava a relax pre celú rodinu 

70-hektárov� zámock� areál  prírodn�ch krás. 

v Detskom a rodinnom svete v Bäckenhofe. Nielen deti ocenia mo nos  vychutna  si poh ad na zámock� areál z ko a. 

 autentickej dielni.  

 barokovej 

záhrady s pôsobiv�m uplatnením vodn�ch a skulpturálnych prvkov, ktorá sa rozprestiera na ploche 

neuverite n�ch 15 hektárov   pikniková lúka, 35 000 kvet ín, tajomn� labyrint 

a bludisko s vyhliadkovou plo inou.   statok s kontaktnou 

 

 

© Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. 
Severin Wurnig_print 

https://www.schlosshof.at/sk/vsetky-podujatia/schloss-hof/event-detail/veranstaltung/specialny-program-pocas-vybranych-slovenskych-statnych-sviatkov/
https://www.schlosshof.at/sk/vsetky-podujatia/schloss-hof/event-detail/veranstaltung/specialny-program-pocas-vybranych-slovenskych-statnych-sviatkov/
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Tip: 20. - 23. a 27. - 30. augusta Baroková vodná show na zámku 

na 20 metrov vysoké vodné fontány, 

skvelej hudby, bubnovania a spevu.  

Termín:  

 Hof je 
otvoren� od 10:00 do 18:00 hod. 
 

Miesto:  Schloss Hof 1, 2294 Schloßhof 
   ww w.schlosshof.at /sk 
 
V prípade otázok kontaktujte prosím: 
Ing. Annamária Dud ová, mobil: + 421 907 729 619 ,  
e-mail: dudasova @ schlosshof.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre aktuálne informácie o novinkách Slovensko-rakúskej obchodnej komory 
LinkedIn. @ Slovak-Austrian Chamber of Commerce 
 

© Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. 
Severin Wurnig_print 

https://www.schlosshof.at/sk/vsetky-podujatia/barokova-vodna-show/
http://www.schlosshof.at/sk
mailto:dudasova@schlosshof.at
https://www.linkedin.com/company/slovak-austrian-chamber-of-commerce/


 

   Zjistit více informací a koupit knihu >>  

https://www.startovac.cz/projekty/smart-casual/


 

 

 

 

 
  

Otvárame brány 5* Thermie 
Dlho očakávané otvorenie hotela je už za dverami. Pri tejto príležitosti sme si pre 
vás prichystali atraktívne ponuky. Po úspešnom dni otvorených dverí v hoteli 
Thermi Palace s radosťou od 30.6.2020 znovu vítame hostí.  

Príďte v hlavnej sezóne a zaplatíte za strednú sezónu + Príďte na 7 
prenocovaní a zaplaťte iba za 6 (7=6, 14=12) akcia platí na všetky 

pobyty v hoteli Thermia uvedené v oficiálnom cenníku  
už od 134 EUR/osoba/noc 

TOP z Thermia Palace - Pobyt Chuť Piešťan:  

Ubytovanie s polpenziou a konzultácia s lekárom zameraná na prípadné kontraindikácie 
procedúr + Novovybudované wellness s vonkajším i vnútorným bazénom + Relaxačný 
program zahŕňajúci 15 procedúr za pobyt: 3x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný 
bahenný zábal, 2x klasická masáž- čiastočná, 2x hydroterapia / perličkový kúpeľ, 2x soľná 
jaskyňa / oxygenoterapia, 3x severská chôdza / skupinový telocvik / hydrokinezioterapia / 
aquabike, 2x parafín / parafango / suchý CO2  

Alebo využite našu mimoriadnu ponuku Wellenss Pohoda s výhodným pobytom a 
doprajte si letný relax a pohodu v krásnom prostredí secesného hotela s moderným 
wellness centrom. 

Wir öffnen die Türen zu 5* Thermia 
Die lang erwartete Eröffnung des Hotels ist gleich um die Ecke. Zu diesem Anlass 
haben wir attraktive Angebote für Sie vorbereitet. Nach einem erfolgreichen Tag 
der offenen Tür im Thermia Palace freuen wir uns, die Gäste ab dem 30.6.2020 
wieder begrüßen zu dürfen. 

Kommen Sie in der Hochsaison und zahlen Sie nur für die 
Zwischensaison + Kommen Sie für 7 Nächte und zahlen Sie nur 

für 6 (7 = 6, 14 = 12). Sonderangebote sind gültig für alle 
Aufenthalte im Hotel Thermia, die in der offiziellen Preisliste stehen. 

Ab 134 EUR / Person / Nacht 

TOP aus Thermia Palace – Kuraufenthalt Schnupperkur Piestany:  

Übernachtung mit Halbpension und fachärztliche Beratung: Abklärung eventuell bestehender 
Kontraindikationen von Anwendungen + Neu gebaute Wellness mit Außen- und Innenpool + 
Entspannungsprogramm mit 15 Behandlungen pro Aufenthalt: 3x Thermalbad (Spiegelbad), 
1x lokale Schlammpackung, 2x ärztlich verordnete Teilmassage, 2x Hydrotherapie / Thermal-
Sprudelbad, 2x Salzhöhle / Sauerstofftherapie, 3x Nordic Walking / Gruppenheilgymnastik / 
Gymnastik im Wasser / Aquabike, 2x Paraffinbehandlung / Parafango / Trockenes 
Kohlendioxidbad  

Oder nutzen Sie unser spezielles Wellness Relief-Angebot mit einem vorteilhaften 
Aufenthalt und gönnen Sie sich sommerliche Entspannung und Wohlbefinden in der 
wunderschönen Umgebung eines Jugendstil-Hotels mit einem modernen 
Wellnesscenter. 

Informácie a Rezervácie/ Information und Reservierung: Tel.:+421 33 775 7733 
Email: res.pn@sk.ensanahotels.com ; facebook.com/Ensana.SLOVAKIA 
ensanahotels.com/thermia-palace/sk/balicky-akcie/wellness-pohoda-p39331 
ensanahotels.com/thermia-palace/de/pauschalen-angebote/wellness-relief-p39331 

ŠPECIÁLNA  

PONUKA 

SONDER- 

ANGEBOT 

mailto:res.pn@sk.ensanahotels.com


      KEĎ IDE O VAŠE PRÁVO 
 

T: +43 (1) 361 3163 0 
F:  +43 (1) 361 3163 30 
E:  office@ra-hoellwarth.at 
W:  https://ra-hoellwarth.at 
 
 
 

 
 

Vylúčenie záruky pri súkromnom predaji jazdených vozidiel 
 
Mnoho predajcov jazdených vozidiel sa zhoduje s kupujúcimi, že pri kúpe vozidla by sa nemala 
uplatňovať právna záruka. Ako ďaleko takéto vylúčenie záruky siaha, prípadne je vôbec možné vzdať 
sa zákonnej záruky? Touto otázkou sa zaoberal aj rakúsky Najvyšší súd vo svojom nariadení 8 Ob 
111/19k a dospel k pozoruhodnému výsledku.  
 
Skutková podstata tohto konania vychádzala od (žalujúceho) kupca, ktorý kúpil približne 10-ročný 
mikrobus VW s viac ako 300 000 km. V samotnej kúpnej zmluve bolo dohodnuté, že kupujúci pozná 
stav vozidla a že akákoľvek ďalšia záruka je vylúčená. Hoci obžalovaný kupujúceho upozornil na 
pokazené motorové ložisko a servo čerpadlo, hneď po kúpe sa objavili rôzne známky opotrebenia 
a o týždeň neskôr prišlo ku kompletnému poškodeniu prevodovky.  
 
V tejto súvislosti kupujúci požiadal o preplatenie nákladov na opravu, o ktorých však predajca nechcel 
ani počuť s argumentom, že bolo dohodnuté vylúčenie záruky. Súd prvého stupňa sa priklonil na 
stranu obchodníka a žalobu zamietol.  
 
Kupujúci nebol s týmto rozhodnutím spokojný a rozhodol sa podniknúť ďalšie právne kroky. Odvolací 
súd mu čiastočne vyhovel, pretože bol toho názoru, že pri kúpe jazdeného vozidla sa dajú očakávať 
určité vady, vozidlo však musí byť prinajmenšom pripravené na prevádzku a spĺňať bezpečnostné 
požiadavky prevádzky a premávky. Poškodenie prevodovky je však poškodením, ktoré vylučuje 
prevádzkovú bezpečnosť, a preto sa naň nevzťahuje zmluvne dohodnuté vylúčenie záruky.  
 
Skutkový stav sa dostal na Najvyšší súd, ktorý vyhovel revízii zo strany predajcu a nakoniec obnovil 
rozsudok súdu prvého stupňa. Podľa Najvyššieho súdu musí síce byť zabezpečená bezpečnosť 
prevádzky a premávky, ktorá však už z dôvodu výslovného akceptovania poškodení (motorové 
ložisko, servo čerpadlo) kupujúcim zabezpečená nebola. Preto nie je ani možné predpokladať, že 
vozidlo bolo pripravené na prevádzku. Najvyšší súd ďalej odôvodnil svoje rozhodnutie vyhlásením, že 
dohodnuté vylúčenie záruky nezahŕňa vady, ktoré boli výslovne alebo presvedčivo zaručené alebo 
ktoré boli dômyselne skryté. 
 
Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL a tlmočníčka Ingrid LAUDON sú Vám v prípade otázok k dispozícii. 
 
 
 
 



T: +43 (1) 361 3163 0
F: +43 (1) 361 3163 30
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