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FLASH NEWS 10/2020 

Vážení členovia, milí priatelia!  
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť zaslať nám 
príspevky. Radi uverejníme aktuálne informácie o Vašej 
spoločnosti, nových produktoch a službách, ktoré môžu 
zaujať našich čitateľov. SROK ponúka všetkým svojim 
členom túto možnosť ako bezplatnú službu. 

 
 
Neváhajte a zašlite nám nemeckú a slovenskú verziu 
Vášho príspevku ako aj Vaše firemné logo mailom na 
adresu sohk@sohk.sk. Viac informácií Vám ochotne 
poskytneme na našom telefonnom čísle 
00421/2/63536787,88. 
 

Obsah 
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Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 v Rakúsku v slovenskom jazyku  
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky TU 
 
Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 v Rakúsku v nemeckom jazyku  
Bundesministerium Europäische und internationale Angelegenheiten TU 
 
Aktuálne ekonomické opatrenia v súvislosti s COVID- 19 v Rakúsku v nemeckom jazyku 
Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort TU 
 
Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom TU 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 
Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 na Slovensku TU 
 
 
 
 

 
 

Golfový turnaj 
02. október 2020, 8:30, SEDIN Golf Resort, Veľké Úľany 
 
Slovensko-rakúska obchodná komora ako súčasť neformálneho združenia zmiešaných obchodných komôr na 
Slovensku Chamber of Chambers (ChamCham) si pre Vás pripravila golfový turnaj Golftrophy 2020. Po príchode 
a registrácii tímov privítali hráčov zástupcovia komôr a pán Hrnko, zástupca spoločnosti QBSW, generálneho 
partnera podujatia. Hostia sa mohli zúčastniť golfového turnaja alebo golfovej akadémie pre začiatočníkov. Po 
skončení turnaja prišlo k slávnostnému odovzdávaniu cien a večernému rautu. 1. miesto získalo družstvo A, ktoré 
bolo zmiešaným družstvom členov Švédskej a Francúzskej obchodnej komory. 2. miesto získalo družstvo B 
zostavené z členov Americkej obchodnej komory a 3. miesto obsadili členovia Francúzskej obchodnej komory. Okrem 
celkového poradia sa súťažilo aj o tri ďalšie ocenenia: Longest drive získal p. Miroslav Kot (FSOK), Nearest to the pin 
p. Jozef Tokár (AmCham) a Best lady vyhrala p. Eva Havasová (SROK). V mene Slovensko-rakúskej obchodnej komory 
by sme sa chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať spoločnosti QBSW za skvelú pomoc s organizovaním podujatia. 
Viac nájdete TU. 
 

   
 

Zdroje aktuálnych informácii 

Prehľad uskutočnených podujatí 
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Manažérske nástroje na prekonanie krízy 
07. október 2020, 10:00, webinár v slovenčine 
 
Pripravili sme si pre Vás webinár, na ktorom ste sa dozvedeli nielen sadu 
manažérskych nástrojov na prekonanie krízy, ale tiež: aké sú spôsoby vedenia firmy v 
kríze, aká je cena za prispôsobenie sa novej situácii, ako nastaviť svoju myseľ pri 
zmene, kde hľadať nové príležitosti a aké sú nástroje na uskutočnenie zmeny. 
Prednášal Vám RNDr. Alexander Birčák, manažérsky kouč a školiteľ, Albisa s.r.o.  
Viac nájdete TU.  
 

Business Ladies Day 
15. október 2020, 13:30, online podujatie v slovenčine, tlmočené do angličtiny 

Slovensko-rakúska obchodná komora ako súčasť neformálneho združenia zmiešaných obchodných komôr na 
Slovensku Chamber of Chambers (ChamCham) si pre Vás i tento rok pripravila ďalší, už 8. ročník úspešného podujatia, 
určeného najmä pre všetky aktívne dámy, manažérky a podnikateľky - Business Ladies Day. Na základe súčasnej 
situácie prebehlo podujatie online. Po otvorení podujatia sme mali možnosť vidieť rôzne poučné prednášky a 
zaujímavú panelovú diskusiu, ktorej sa zúčastnili: pani Ivana Behunová (IKEA Industry), pani Miroslava Remenárová 
(Jaguar Land Rover Slovakia), pani Zuzana Blažejová (KPMG Slovensko), pani Beata Bobulová (OZ Súčasť života), pani 
Petra Kotuliaková (AJ TY V IT) a pani Noémi Kolčáková Szakállová (výtvarníčka). Na záver nechýbalo tradičné 
zlosovanie cien. Viac nájdete TU.  
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Regionálna investičná pomoc a možnosti 
podpory z Európskych fondov 
22. október 2020, 09:00, webinár v angličtine 

Podujatie bolo organizované v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, 
Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a agentúrou SARIO. Viac nájdete 
TU. 
  
 

Prvá pomoc a ostatné opatrenia 
26. október 2020, 10:00, webinár v slovenčine 

SROK v spolupráci s Talianskou a Švajčiarskou obchodnou komorou 
a advokátkou kanceláriou Eversheds Sutherland si pre Vás pripravili webinár, 
ktorý Vám poskytol základný prehľad, skúsenosti a oboznámenie 
s jednotlivými termínmi, ktoré je potrebné dodržať. Témy boli aj: ukončenie 
niektorých opatrní z prvej vlny COVID-19, regulácia opatrení na nájomnom, 
novinky v opatreniach a prehľad najdôležitejších opatrení prijatých vládou SR. 
Viac nájdete TU.  
 
 

Hrozby, ktoré môžu pripraviť 
Vašu firmu o peniaze 
27. október 2020, 10:00, webinár v nemčine 

Experti zo spoločnosti bnt attorneys-at-law, s.r.o. Vám poradili ako sa vyhnúť nástrahám, 
ktoré by mohli mať finančný dopad na Vaše podnikanie. 
Témou boli interné hrozby (sprenevera finančných prostriedkov, porušenie zákazu 
súťaže) a externé hrozby (nedobytné pohľadávky, neaktívna spoločnosť vs. nekalá 
likvidácia,  znehodnotenie majetku dlžníka, škoda veriteľom). Viac nájdete TU.  
 
 
 

DAC 6 – Oznamovanie cezhraničných opatrení daňovému úradu  
28. október 2020, 10:00, webinár v slovenčine/angličtine (simultánne tlmočené) 

MDR / DAC 6 je smernica Európskej únie, ktorá s účinnosťou od 25. júna 2018 prináša 
daňovým subjektom oznamovaciu povinnosť pri kvalifikujúcich sa cezhraničných opatreniach. Na našom webinári 
sme Vám priblížili ako bola táto smernica s účinnosťou od 1.7.2020 implementovaná na Slovensku a čo to pre Vás 
znamená. Viac nájdete TU.  
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COVID-19: Čo sa mení v štátnych 
príspevkoch pre firmy  
28. október 2020, 13:00, webinár v slovenčine 

Tentokrát sa na našom webinári odborníci zo spoločnosti Grant Thornton a právnickej 
kancelárie Taylor Wessing zaoberali otázkami ako: ako sa menia štátne príspevky od októbra a ako získať čo 
najvyššiu kompenzáciu, ako upraviť pracovno-právne vzťahy v súvislosti s COVID 19, Home office – praktické 
nastavenie a zmeny, ktoré prináša pripravovaná novela. Viac nájdete TU.  
 
 

Brexit 
29. október 2020, 10:00, webinár v slovenčine 
29. október 2020, 15:30, webinár v nemčine 
 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou si 
pre Vás pripravila webinár na tému BREXIT. Témy: BREXIT – harmonogram a kroky, BREXIT Divorce bill – obsah a 
možné scenáre, výsledky Summitu EÚ konaného dňa 15.10.2020, praktické dôsledky BREXITU. Viac nájdete TU. 
 
 

 
 
04.11. 2020, 11:00, online workshop v angličtine Reštrukturalizácia a hromadné prepúšťanie  

 
05.11. 2020, 10:00, webinár v nemčine  Prvá pomoc a ostatné opatrenia 
 
 
11.11.2020, 10:00, webinár v slovenčine a nemčine Pracovné právo a COVID-19 
 
 
04.11. 2020, 10:00, online workshop v slovenčine Mentálne techniky na zvládanie stresu  

 

 
 
Vážení klienti, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17.09.2020 bola prijatá novela 
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 

News z oblasti práva a legislatívy 
 

Pozývame Vás  
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „novela“). Hlavným cieľom smernice bola 
transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018. 
 
 
 Novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 

Zmenami a doplnením zákona č. 297/2008 Z. z. dôjde k úprave existujúcich pravidiel zameraných na predchádzanie 
legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zároveň sa do právneho poriadku Slovenskej 
republiky implementuje V. AML smernica. Novela má nasledovné hlavné ciele:  

- zaradiť subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi aktívami medzi povinné osoby, 
- zlepšiť prístupnosť a prepojenie vnútroštátnych registrov konečných užívateľov výhod v rámci EÚ 
- posilniť a harmonizovať pravidlá zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom z vysokorizikových krajín,  
- prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými 

predplatenými nástrojmi, 
- aktualizovať zoznam politicky exponovaných osôb a 
- posilniť spoluprácu príslušných orgánov členských štátov v rámci výmeny informácií. 

 
Predložený návrh v intenciách V. AML smernice reviduje existujúce pravidlá zamerané na predchádzanie legalizácii a 
financovaniu terorizmu a jeho cieľom je vo všeobecnosti zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod 
prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými 
predplatenými nástrojmi, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej meny a 
sprecizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov 
potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu. 

S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú virtuálne meny, navrhuje sa medzi povinné osoby zaradiť subjekty 
poskytujúce služby spojené s virtuálnymi menami, pričom podmienkou poskytovania uvedených služieb bude 
získanie živnostenského oprávnenia. Z dôvodov právnej istoty sa navrhuje doplnenie definície virtuálnej meny, 
poskytovateľa služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľa služieb zmenárne virtuálnej meny. Navrhovaná 
úprava si v tejto súvislosti vyžiadala aj zmenu zákonov uvedených v ďalších článkoch návrhu. 

Rozširuje s a  okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom, na 
základe čoho sa medzi politicky exponované osoby budú zaraďovať napr. predstavitelia územnej samosprávy, 
resp. funkcionári prokuratúry.  

Smernicou zavádza povinnosť vytvoriť a viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií v podmienkach 
Slovenskej republiky, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky. 

Návrh spresňuje prístup do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (tzv. register konečných 
užívateľov výhod), pričom údaje o konečnom  užívateľovi výhod budú verejne prístupné. Takisto sa ustanovuje 
povinnosť povinných osôb a príslušných orgánov ohlasovať zdrojovým registrom všetky nezrovnalosti, ktoré zistia 
medzi informáciami o vlastníckych právach dostupných v tomto registri a informáciami o vlastníckych právach, ktoré 
budú mať k dispozícii. 

V prípade, akýchkoľvek právnych otázok a problémov spojených s hore uvedenou problematikou sa na nás môžete 
kedykoľvek obrátiť Vaša alianciaadvokátov ak, s.r.o. 

Účinnosť: 01. november 2020 



7 
 
 

 
 

Ako vyzeral svet IT v roku 2000, keď spoločnosť QBSW začala pôsobiť na trhu? 
20 rokov je naozaj dlhá doba, za ktorú sa toho vo svete IT zmenilo veľmi veľa. V 
tých časoch bolo veľkým pokrokom, keď sme našim klientom začali dodávať 
webové aplikácie, ktoré mohli používať z akéhokoľvek počítača pripojeného na 

internet. Používatelia pritom mohli byť kdekoľvek na Slovensku.  
Pokrokové bolo aj to, že tieto aplikácie mohli vyzerať použiteľne a zároveň uľahčiť našim klientom prácu. Museli sme 
zákazníkov presviedčať o tom, že takýto typ aplikácií má zmysel, že sú bezpečné, a že celá aplikácia nemusí byť 
nainštalovaná na konkrétnom počítači, na ktorom jedinom je možné ju používať.  
 
Ako sa v priebehu vášho 20-ročného pôsobenia na trhu zmenili požiadavky zákazníkov? 
Za ten čas sa objavilo množstvo nových trendov a technologických možností, ktoré v minulosti neexistovali. Či už si 
zoberieme cloud, blockchain, praktické aplikácie umelej 
inteligencie, smartfóny, tablety či internet vecí, zákazníci 
potrebujú všetky tieto inovácie vhodným spôsobom 
využiť.  
Dávno už je preč doba, kedy sa vytvárali aplikácie, ktoré 
len niečo evidovali, či už si pod tým predstavíme 
účtovníctvo, skladové hospodárstvo a podobne. V 
súčasnosti už nestačí, aby aplikácia pokrývala 
prevádzkovú potrebu podniku, ale je nutné, aby mu 
priamo pomáhala. A to buď šetrením nákladov, alebo 
získavaním ďalších zákazníkov a priamou podporou 
predaja. Dnes už pri každom softvérovom projekte 
riešime, ako daný projekt pomôže biznisu klienta.  
Niekedy, samozrejme, vznikajú aj nové oblasti podnikania, 
ktoré v našej spoločnosti podporujeme technologickou 
pomocou rôznym startupovým projektom, či už v oblasti telemedicíny, alebo podpory kreatívneho priemyslu. 
 
V priebehu rokov spoločnosť QBSW prežila technologický boom, finančnú krízu, prechod na euro aj pandémiu. Čo 
považujete za najväčšiu výzvu, ktorej ste museli čeliť? 
Pri spätnom pohľade sme za 20 rokov nášho fungovania naozaj prekonali viaceré náročné obdobia. S niektorými z 
nich viete počítať a pripraviť sa na ne, ako napríklad prechod na euro, zavedenie SEPA. Na niektoré udalosti sa naozaj 
pripravuje ťažko, či už hovoríme o finančnej kríze alebo tohtoročnej pandémii.  
Zatiaľ nás pravdepodobne najviac potrápila pandémia, ktorá preverila naše schopnosti tímovej aj vzdialenej práce. 
Tým, že náš predmet podnikania - vývoj softvérových aplikácií - je závislý od dopytu našich zákazníkov, či už tých zo 
súkromného, alebo verejného sektora, stále si musíme zachovávať značný priestor na flexibilitu.  
Naša filozofia úspechu je tak postavená na fantastických ľuďoch, ich skúsenostiach a kompetenciách, na 
technológiách, ktoré pri realizácii našich projektoch využívame, ako aj na našich partneroch, s ktorých pomocou 
vieme reagovať na pozitívne aj negatívne výkyvy požiadaviek biznisu. 
 
Zatiaľ čo na začiatku ste sa orientovali hlavne na slovenský trh, v posledných rokoch vám pribúdajú klienti z krajín 
ako Belgicko či Fínsko. Plánujete expandovať aj mimo Európy? 
Expanzia mimo Slovenska bola našou ambíciou už dávnejšie. Okrem získavania nových zákazníkov v tom vidíme aj 
príležitosť na rozvoj kompetencií našej spoločnosti, ako aj jej zamestnancov tým, že často máme možnosť podieľať 

Iné 
 

Martin Hrnko, MBA – CEO & Managing Partner, QBSW a.s. 
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sa na projektoch, ktoré sú realizované medzinárodnými tímami s využitím inovatívnych postupov a technológií. Tieto 
tak máme možnosť prenášať do projektov, ktoré realizujeme pre slovenských zákazníkov.  
Radi by sme portfólio našich zákazníkov rozšírili aj o klientov v USA, tu nám však naše ambície pribrzdila pandémia, 
ktorá obmedzila možnosť našej fyzickej prítomnosti v tejto krajine. Osobný kontakt so zákazníkmi a partnermi stále 
považujeme za dôležitý pri realizácii softvérových projektov. 
 

 
World Business Outlook 2020 
 Prieskum medzi európskymi investormi na Slovensku: obchodná 
situácia sa zlepšila, riziká v oblasti dopytu a cestovné obmedzenia 
zostávajú záťažou.  
 
Napriek stúpajúcemu počtu prípadov COVID-19 konjunkturálne 
zotavenie na Slovensku pomaly napreduje. Vzostup je však krehký a 
závisí od stabilného vývoja dopytu v nadchádzajúcich mesiacoch. 
Naznačuje to aktuálny prieskum medzi 67 podnikmi s európskym 
pôvodom. Silná angažovanosť európskych investorov pôsobí aj na 
slovenský štátny rozpočet. Firmy z Nemecka, Česka a Rakúska vykazujú najvyšší podiel na štátnych príjmoch z daní 
spomedzi 300 najväčších firiem na Slovensku. Je to výsledok analýzy spoločnosti BMB Partners, poskytujúcej daňové 
poradenstvo, za rok 2019. 
 
Viac ako každá tretia členská firma európskych obchodných komôr podieľajúcich sa na prieskume hodnotí svoju 
súčasnú ekonomickú situáciu pozitívne (34,3 %). Len 16 % oslovených podnikov sa aktuálne sťažuje na zlú obchodnú 
situáciu. Pri pohľade na nadchádzajúcich dvanásť mesiacov nádej u účastníkov prieskumu klesá. 31 % očakáva 
zhoršenie svojej obchodnej situácie, 47 % sa obáva všeobecne slabnúcej konjunktúry. Čomu zodpovedajú plány firiem 
v oblasti investícií a zamestnávania a sú skôr zdržanlivé. 
Ako mimoriadnu záťaž vníma sedem z desiatich oslovených podnikov pokles dopytu po svojich produktoch a 
službách v dôsledku pandémie. Pre ďalších 84 % to predstavuje aj najväčšie podnikateľské riziko v nasledovných 
dvanástich mesiacoch. 61 % oslovených považuje za veľmi zaťažujúce aj platné cestovné obmedzenia. 
 
Obdobie realizácie prieskumu: október 2020 
Okruh účastníkov: firmy pôsobiace na Slovensku, z toho väčšinou s vlastníkmi z iných európskych krajín 
Organizátori: AHK Slowakei, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v Slovenskej 
republike, Taliansko-slovenská obchodná komora 
 
Kompletné výsledky prieskumu World Business Outlook 2020 nájdete na našej webovej stránke alebo TU. 
 
 
 

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



      KEĎ IDE O VAŠE PRÁVA 
 

 

 

 
Odvod poplatku z normovanej spotreby „Normverbrauchsabgabe (ďalej 

NoVA) pri kúpe osobného automobilu 
 
NoVA sa týka  
 

 dodávok motorových vozidiel podnikateľmi, ktoré ešte neboli v krajine schválené 

 kúpy vozidiel v rámci spoločnosti 
Ak sa na spôsob nadobudnutia nevzťahuje ani jeden z vyššie uvedených prípadov, berie sa do úvahy aj 
prvé tuzemské prihlásenie vozidla.  
 
Aby sa zabránilo obchádzaniu tejto normy, povinnosť NoVA nie je viazaná na skutočné prihlásenie, 
ale na okamih, keď bolo vozidlo zaregistrované. Majiteľ, teda osoba s dispozičným právom na vozidlo, 
ktorá má trvalé sídlo firmy na území Rakúska, má tak podľa predpisov rakúskeho zákona 
o motorových vozidlách urobiť do jedného mesiaca. Požiadavka na registráciu sa uplatňuje aj v 
prípade, ak firma/majiteľ nemá trvalé sídlo na území Rakúska, ale vozidlo bolo napriek tomu 
v Rakúsku používané nepretržite po dobu jedného roka.  V prípade cesty do zahraničia sa doba 
používania začína rátať odznova. 
 
V zásade NoVa podliehajú všetky 
 

 osobné automobily;  

 motocykle a  

 iné motorové vozidlá určené prevažne na prepravu osôb. 
 
Výnimku tvoria len: 
  

 elektrické vozidlá; 

 dodávky motorových vozidiel do zahraničia a 

 vozidlá, ktoré používajú osoby a inštitúcie chránené medzinárodným právom 
 
Peňažná náhrada NoVA sa uskutoční po preukázaní účelu použitia motorového vozidla. Je to tak v 
nasledujúcich prípadoch: 
 

 motorové vozidlá určené pre autoškoly; 

 vozidlá požičovní a taxislužieb; 

 predvádzacie vozidlá; 

 motorové vozidlá určené pre ľudí so zdravotným postihnutím. 
 
 
Sadzba dane sa vypočíta podľa hodnoty emisií CO2 uvedenej v technickom preukaze. Výpočet musí 
rozlišovať medzi motocyklom a osobným autom. Podľa novej legislatívy musí byť stanovená hodnota 
emisií pre motocykel znížená o 55 gramov. Túto hodnotu následne vydelíme štyrmi. Výsledok sa 
použije ako sadzba dane na výpočet daňovej povinnosti. Maximálna sadzba dane je 20%. Ak má však 
vozidlo hodnotu emisií vyššiu ako 150 g/km, bude za každý ďalší gram emisií navyše účtovaná suma 
vo výške 20,00 EUR. Pri zdvihovom objeme valcov menšom ako 125 cm3 je sadzba dane 0%. Sadzba 
dane z osobných automobilov sa počíta znížením hodnoty emisií CO2 o 115 gramov a vydelením 
výsledku piatimi. Maximálna sadzba dane je v tomto prípade 32%. Ak však emisie CO2 prekročia 275 



g/km, daňový dlh sa zvýši o 40,00 EUR na každý ďalší gram emisií. Nakoniec je potrebné túto sumu 
znížiť o 350,00 EUR. Výsledkom je suma dane, ktorú treba zaplatiť daňovému úradu.  
 
Povinnosť zaplatiť  NoVA má zvyčajne podnikateľ, ktorý vozidlo predal. Ak sa jedná o súkromný 
nákup, má túto povinnosť kupujúci alebo osoba, ktorá vozidlo autorizuje. Vymeriavací základ sa pri 
predaji medzi podnikateľom a nadobudnutím tovaru v rámci spoločenstva posudzuje podľa výšky 
odmeny. Inak sa použije trhová hodnota. Daňový dlh vzniká v priebehu dodania na konci 
kalendárneho mesiaca. V prípade nadobudnutia a prihlásenia v rámci spoločenstva je smerodajný 
deň nadobudnutia. Daň musí byť priznaná na daňovom úrade, v ktorom má daňový dlžník svoje sídlo 
(bydlisko), najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom daňový dlh vznikol.  
 
 
Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL rád odpovie na všetky vaše otázky týkajúce sa výpočtu a 
manipulácie s NoVA, v prípade potreby komunikácie v slovenskom jazyku je k dispozícii pomoc 
tlmočníčky Ingrid LAUDON. 
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