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FLASH NEWS 04/2019 

Vážení členovia, milí priatelia!  
 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť zasielať nám 
príspevky. Radi Vám uverejníme aktuálne informácie 
o Vašej spoločnosti, nových produktoch a službách, 
ktoré môžu zaujať našich čitateľov. SROK ponúka 
svojim členom túto možnosť ako bezplatnú službu pre 
všetkých členov.  
 

 

 

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 
čísle00421/2/63536787,88. 
 

Obsah 



2 

 

 

 

X-BIONIC® SPHERE a.s. 

abakis s.r.o. 

 

WMD CEE s.r.o. 

 

Cestovné kancelárie, turizmus, kúpele, hoteliérstvo 

Iné 

Iné 

viac 

 

viac 

 

viac 

 
 

 

GET TOGETHER NETWORKING EVENT RAKÚSKO – 

ŠVAJČIARSKO, WARM UP PRED ZÁPASOM 
14. máj 2019, 18:00 | Outlook bar&Lounge Hotel Lindner 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so  Švajčiarsko-slovenskou obchodnou komorou si Vás dovoľuje 
srdečne pozvať na Get Together Networking Event Österreich - Schweiz pred hokejovým zápasom ( hokejový zápas 
Rakúsko - Švajčiarsko).  
Prijmite naše pozvanie a príďte sa stretnúť a naladiť na atmosféru hokeja s členmi Slovensko- rakúskej obchodnej 
komory a Švajčiarsko-slovenskou obchodnou komorou pred hokejovým     zápasom.  
 

PROGRAM: 

18.00 – 19:30   Warm Up I Outlook bar&Lounge 

Hotel Lindner I Finger Food and 

Drinks 

19:30    Presun na štadión 

20.15   Hokejový zápas Rakúsko vs. 
Švajčiarsko (len s vopred zakúpenou  
vstupenkou) 

 

V prípade ak ste si kupovali vstupenky na zápas 
prostredníctvom našej komory,  tieto Vám 
odovzdáme pri registrácii na Warm Up Get Together 

v hoteli Lindner od 18:00 hod. Ak si želáte prevziať 
vstupenky iným spôsobom, prosím kontaktujte náš 
sekretariát. 
  

Tešíme sa na Vás ! 
 

 

 

Doing Business in Austria Bratislava 
24. máj 2019, 9:00, Registrácia 8:30 | Radisson Blu Carlton Hotel 

Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 3  Bratislava 

Vítame nových členov 

Pripravujeme 

Pozývame vás 
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Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou Grant Thornton Consulting, k.s., spoločnosťou 
Austrian Business Agency,  advokátskou kanceláriou CMS, Združením mladých podnikateľov Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Bratislavskou regionálnou komorou SOPK si Vás dovoľuje srdečne 
pozvať na raňajkový seminár „Doing business in Austria“. 

Welcome Cocktail  
21. máj 2019, 17:00 – 19:00 |Univerzitná knižnica v Bratislave, vchod 

z Klariskej ulice 
Slovensko-rakúska obchodná komora si Vás dovoľuje srdečne pozvať na Welcome Cocktail do príjemných priestorov 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Customer Experience 
31. máj 2019 

Letná slávnosť 
6. jún 2019 
Slovensko-rakúska obchodná komora pripravuje tradičnú  Letnú slávnosť 2019 pod mottomGOLDEN SUMMER 

NIGHT Prosíme Vás, aby ste si tento termín pre nás už teraz rezervovali. Znovu dávame do pozornosti možnosť 
partnerstva na Letnej slávnosti 2019. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

 Raňajkový seminár na tému „Prenechanie zamestnancov 
na výkon práce v CEE“ 
 11. Juni 2019 

Doing Business in Austria Košice 
13. Juni 2019 

 

 

 

Prognózy vývoja slovenského a európskeho hospodárstva 
17. apríl 2019 | Radison Blu Carlton, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava  
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťami Tatra banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s. 
zorganizovali pracovné raňajky s guvernérom Národnej banky Slovenska na tému „Prognózy vývoja slovenského a 

európskeho hospodárstva: Zhodnotenie aktuálnej ekonomickej situácie, situácie na finančných trhoch a možný ďalší 
vývoj.“ 

Prednášajúcimi boli, Jozef Makúch, guvernér 
Národnej banky Slovenska, Mária Valachyová, hlavná 
ekonómka, Slovenská sporiteľňa, a.s., Róbert Prega, 

hlavný ekonóm, Tatra banka, a.s., Lívia Vašáková, 
vedúca sekcie ekonomických analýz, zastúpenie EK 
na Slovensku  

Prehľad uskutočnených podujatí 
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Túto konferenciu moderoval Juraj Kotian, člen Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť. 
 

 

    

 

 Vývoj na trhu nehnuteľností  
09. apríl 2019 | Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava  
Slovensko - rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou BISCHOFF & COMPAGNONS Property Networks 

Slovakia s.r.o. a LeitnerLeitner Tax s.r.o. zorganizovala pracovné raňajky na tému  "Vývoj na trhu nehnuteľností“. 
 

Na tomto podujatí sa prednášali pán Badalík Rastislav, 
konateľ Bischoff et Compagnonsm s témou 

"Prehľad trhu komerčných nehnuteľností". Ďalej sa 
predstavil pán Ján Palenčár,  prezident NARKS (Národná 
asociácia realitných kancelárií Slovenska), ktorý sa 
venoval téme "Prehľad trhu bytových nehnuteľností" a 

nakoniec mala prednášku pani Anna Fábryová, Tax 
Advisor | Partner LeitnerLeitner, k téme  
" Nehnuteľnosti a dane"    

 

 

 

 

 

European Compliance Forum  
25.-26. apríl 2019 | Zochova Chata, Piesok 4015/B7, 900 01 Modra 
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Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťami RUŽIČKA AND PARTNERS a DELOITTE, pod 
záštitou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zorganizovala Seminár European Compliance Forum 

 

Hlavnými témami dvojdňového podujatia s účasťou 
uznávaných odborníkov boli efektivita compliance 

programov a predchádzanie individuálnym ľudským 
zlyhaniam. 

 

Mali ste možnosť zažiť dva dni plné prednášok 
výnimočných rečníkov, skutočných príbehov, 

zaujímavých tém, poučných prekvapení a workshopov, 
a využite priestor na networking. 
 

 

 

 

 

 

 

Business Breakfast: „Zamestnávanie cudzincov z krajín 
mimo EÚ“ 
11. apríl 2019 | Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2, 811 04 
Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s advokátskou kanceláriou bnt attorneys in CEE si Vás 
zorganizovala pre Vás raňajkový seminár „Business Breakfast: Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ“ 

 

Toto podujatie sa venovalo rôznym otázkam ako boli 
možnosti zamestnania cudzincov z krajín mimo EÚ, 

riziká nelegálneho zamestnávania, ako získať povolenie 
na zamestnanie a pobyt. Prednášajúcou na tomto 
podujatí bola JUDr. Zuzana Chudáčková, partner, bnt 

attorneys in CEE, ktorá zodpovedala aj na Vaše otázky v 
diskusii.  

 

 

 

    

 

Degustácia vína v rámci festivalu MUN-DUS 2019 
26. apríl 2019 | Dunajská Streda 
Slovensko – rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou Wertheim zorganizovali degustáciu vín v rámci 
Dní svätého Juraja a medzinárodného vinárskeho festivalu MUN-DUS 2019 Dunajská Streda. 
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Medzinárodný festival vína MUN-DUS, ktorý patrí medzi 
najvýznamnejšie súťaže vín na Slovensku, sa uskutočnil 
v posledný aprílový víkend. Korene tohto podujatia 
siahajú do osemdesiatich rokov minulého storočia, keď 
sa v Dunajskej Strede zorganizovala  prvá, vtedy ešte 
regionálna prehliadka vín. Svedectvom rozkvetu vínnej 
kultúry je skutočnosť, že MUN-DUS nadobudol 

medzinárodný charakter. Vína a vínna kultúra prežíva 
po celej Európe svoju renesanciu.  Dvojročne 

usporiadaná prehliadka sa tradične začína odborným 
hodnotením došlých vzoriek vín a pokračuje verejnou 
ochutnávkou vín na námestí. Aj tento rok ste mali 
možnosť ochutnať vína nielen z Rakúska a Slovenska ale 
aj z ďalších 10 krajín Európy na jednom mieste. 

 

 

    

 

 

 

  Od 1.4.2019 je účinný nový zákon o finančnej správe. 
Táto legislatíva zjednocuje kompetencie orgánov 
finančnej správy z viacerých doterajších zákonov. 
Výsledkom jednotnej legislatívy by mali byť okrem 
iného vyššie platy pre pracovníkov finančnej správy, ako 
aj transformácia Daňového úradu pre vybrané daňové 
subjekty. Ozbrojení pracovníci finančnej správy budú 
spadať do sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, 
ako je to v súčasnosti v prípade colníkov.  

Od 1.4.2019 je účinná novela zákona o cestnej doprave, 

ktorou sa ruší povinnosť odbornej spôsobilosti v 

taxislužbe ku koncesii v taxislužbe; pôvodne odborná 

spôsobilosť skúškou. Ďalej sa ruší povinnosť skúšky na 

preukaz vodiča v taxislužbe; 
preukaz vodiča je povinný s novými  podmienkami. Tiež 

sa ruší podmienka finančnej spoľahlivosti dopravcu v 

taxislužbe 1000 EUR na vozidlo. Novinkou je že sa 

zavádza definícia prevádzkovania dispečingu. 
 

Od 1.4.2019 je účinná novela zákona o dani z príjmov, 
ktorou sa ruší zákon o osobitnom odvode obchodných 

reťazcov, keďže strategickým hospodárskym záujmom 
Slovenskej republiky je zabezpečiť vlastnú potravinovú 
sebestačnosť, respektíve sa k tejto potravinovej 

sebestačnosti čo najviac priblížiť. 

Od 1.5.2019 je účinný nový zákon o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami. Zákon zakazuje 

neprimerané podmienky, a to vo fáze požadovania,  
dohodnutia alebo uplatňovania. Neprimeranou 

podmienkou je peňažné plnenie alebo nepeňažné 
plnenie účastníka obchodného vzťahu za zákonom 

špecifikované úkony. Ďalej, zastúpenie slovenských 
potravín v letákoch by malo byť minimálne 50 percent. 
Zákon posilňuje postavenie kontrolórov a zefektívňuje 
kontrolu zavedením samostatného kontrolného 
procesu. 

Od 20.4.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o 

výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a 
súvisiacich výrobkov, ktorou sa mení a dopĺňa aj zákon 
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Táto novela 
sa týka definície výrobcu, databázy únie, ďalej 

News z oblasti práva a legislatívy 
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jedinečného identifikátora a niektorých prechodných 
ustanovení. 

Od 1.4.2019 je účinný nový zákon o poskytnutí pomoci v 
poľnohospodárskej prvovýrobe. Pomoc je určená pre 
podnikateľov pôsobiacich v poľnohospodárskej 
prvovýrobe a bude poskytovaná formou úhrady 
zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov 

(pôjde o konkrétne minerálne oleje spotrebované v 
poľnohospodárskej prvovýrobe a stanovené podľa kódu 

kombinovanej nomenklatúry). Cieľ zákona je účelovo 
znížiť náklady na nákup minerálneho oleja bez zbytočnej 
administratívnej záťaže. Mechanizmus poskytovania 

pomoci je založený na systéme vyzvania 
na predkladanie žiadostí o pomoc, pričom žiadosť sa 
predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre. 
Pomoc je stanovená vo výške 0,347 eur/l minerálneho 
oleja a vo výzve bude stanovený normatív spotreby.  

 

 

 

Informácia pre členov – Ročenka 2018 

Vážení členovia komory,.  

Súčasťou ročenky, ktorú ste obdržali  je aj zoznam 

výhod, ktoré poskytujú členovia členom a ktoré môžete 
ako riadny člen využívať počas celého roka 2019. Radi 
by sme Vám dali do pozornosti členskú kartičku 
umiestnenú v úvodnej časti sekcie zliav ročenky, ktorou 
sa môžete preukázať ako člen komory a čerpať tak 
benefity poskytované členom komory od ostatných 
členov.  

Zároveň by sme Vám radi dali do pozornosti možnosť 
využitia inzercie, ktorá bude uverejnená v pravidelnom 
newslettri FlashNews. 

 

 

 

Inzercia 



 

 

 

 





Residences Jesolo

Inovatívna architektúra, luxusné kompletné vybavenie, 
špičková poloha, investičná bezpečnosť a možnosť zúročenia 
prostredníctvom ďalšieho prenájmu: koncept nehnuteľností 
„Premium Living“ spája architektonický dizajn, najvyššie 
štandardy komfortu a služieb, ako aj veľkú pozornosť veno-
vanú detailom v jednej vízii.  
 
Ako majiteľ apartmánu Falkensteiner vždy profitujete z in-
fraštruktúry prémiového rezortu a služieb luxusného hotela: 
dovolenka snov vo vlastnom!  
 
Komplex Residences Jesolo v Taliansku je popri Residences 
edel:weiss v stredisku Katschberg, Rakúsko, a Residences 
Senia v Punta Skala/Zadar, Chorvátsko, už tretím apartmá-
novým projektom skupiny Falkensteiner.  
 
Kvalitne vybavené apartmány sú prepojené s existujúcimi 
hotelmi Falkensteiner, aby majitelia apartmánov mohli poho-
dlne využívať hotelové vybavenie, ako sú wellness priestory, 
fitnescentrum, reštaurácia a pod. Luxus a životný štýl v 
stredomorskej atmosfére – priamo pri mori, v obklopení 
úchvatnou prírodou.  
 
Žiť tam, kam iní chodia za oddychom – váš domov na 
dovolenke.

PREMIUM LIVING BY FALKENSTEINER®

KONTAKT:

Falkensteiner Hotels & Residences  
FMTG Development GmbH 
+43 1 605 40 24, sales@fmtg.com 
www.premiumliving.com

Residences Senia

druhý domov pri 

   Stredozemnom mori

PRÍĎTE, VYBAĽTE SA A CÍTITE 
SA DOBRE: 



Skupina WMD - 25 rokov skúseností s digitalizáciou 

  

WMD je výrobcom softvéru xSuite®, technologickej platformy, ktorá poskytuje digitálne riešenia pre procesy 

spojené so spracovaním  dokumentov. Spoločnosť sa zameriava na tri hlavné témy 

1. Digitálna správa dokumentov 

2. Automatizácia dôležitých obchodných procesov 

3. Inteligentná integrácia e existujúcimi firemnými dátami ako sú personálne údaje, dodávatelia a pod. 

WMD patrí v tejto oblasti už 25 rokov medzi vedúce firmy a inovatívnych lídrov. Na riešenia xSuite sa spolieha 

vyše 1 100 zákazníkov vo viac ako 60 krajinách. Kľúčovou kompetenciou WMD je spracovanie faktúr v rámci SAP. 
Riešenie bolo vyvinuté pre malé a stredné podniky, korporácie ako aj verejný a štátny sektor. 

„Od zavedenia WMD systému sme schopní dodržať všetky zľavy a mať úplnú transparentnosť pri všetkých 
transakciách“. Skupina BBRZ, Rakúsko 

WMD však ponúka oveľa viac: napr. inteligentné riešenia pre automatizáciu nákupu a spracovania objednávok 

alebo bezpečnú, otestovanú a certifikovanú elektronickú archiváciu. Kľúčovými parametrami na ktoré sa WMD a 
jej product xSuite sústredí sú použiteľnosť, mobilný prístup a aplikácie, ako aj témy SAP S / 4HANA, HANA 

databáza, Fiori a cloud. 

Služby sa presúvajú do cloudu 

Čoraz viac spoločností požaduje od cloudu centrálne, bezpečné a rýchle služby, aby si ušetrilo svoje vlastné 
zdroje. S cloudovou platformou xSuite sa môžu existujúce aplikácie, ERP systémy a priemyselné riešenia 
jednoducho a rýchlo doplniť o štandardné procesy ako je napr. poštové doručovanie, načítanie a archivácia 
dokumentov a pod.  

Spravované služby, projektová podpora a rozšírovanie partnerskej siete 

Spoločnosť WMD CEE Bratislava bola založená v roku 2016 a úspešne sa etablovala ako partner pre spravované 
služby xSuite. Ich aktivity pre zákazníkov xSuite sú zamerané hlavne na vzdialené monitorovanie a administráciu 
systému, ako aj na rôzne podporné služby. Tím v Bratislave, vedený generálnym riaditeľom Svenom 

Rossbachom, je tiež zodpovedný za obchodné aktivity v regióne strednej a východnej Európy a Rakúska, 
poskytuje konzultačné služby pri zavádzaní digitálnych riešení a zároveň ich aj realizuje. WMD CEE je 

podporovaná regionálnou, neustále rastúcou partnerskou sieťou. 

Odkazy na riešenia xSuite pod: https://www.wmd.de/references/ 

kontakt: 

Sven Rossbach 

WMD CEE s.r.o. 

Černyševského 26, 85101 Bratislava, Slovensko 

Tel +421 905 943 809 

wmd-cee@xsuite.com 

www.wmd.sk 

 





ZIMN,
PNEUMATIKY
ZADARMO

U` OD13 390 

www.kia.sk

Prekrafuje zauaJvanF, 
d?va maximum

Kombinovan? spotreba paliva 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO
2
: 121 - 169 g/km. *Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

Nov? Kia Ceed nie je len o odv?anom dizajne, prJJaalivosti a FtWlovosti. Je to z?rove2          

auto, ktorF je nabitF najmodernejFJmi technolOgiami a ua v z?kladnej vWbave ponTka 

bezpefnostnF prvky ako AktJvny systFm udraiavania v jazdnom pruhu, fi Asistent                 

na predch?dzanie felnWm zr?akam a mnohF halFie. Vyberte si z noviniek rodiny                  

Ceed - dynamickW hatchback, rodinnW sportswagon alebo jedinefnW ProCeed.                

Zistite viac na www.kia.sk alebo u v?Fho predajcu Kia.

NajmodernejFie bezpefnostnF prvky 

ua v z?kladnej vWbave.

Nov? rodina Kia Ceed. DynamickW hatchback, 

rodinnW sportswagon, alebo jedinefnW ProCeed.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
HodonJnska 7 • Bratislava • Tel.: +421 2 4929 4358

info.lamac@motor-car.sk• www.kia.motor-car.sk



T: +43 (1) 361 3163 0

F: +43 (1) 361 3163 30

E: office@ra-hoellwarth.at
W: https://ra-hoellwarth.at

Garnisongasse 11
1090 Wien

Ked ide o Vaše Práva
Stratégia
Príprava
Následok



     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 

 

 

Pokračovanie premlčacej lehoty pre nároky obchodného zástupcu 

Nárok na províziu obchodného zástupcu sa netýka len pohľadávok po uzavretí zmluvy 
vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv, ale aj nárokov v zmysle § 11 HVertG ("c"), tj z takých, v 

ktorých možno uplatniť nárok na províziu voči podnikateľovi v dôsledku ukončenia zmluvného 
vzťahu. Je potrebné dodržiavať určité predpisy. 

Na uplatnenie takéhoto nároku je podľa § 18 HVertG potrebné zaregistrovať nároky u podnikateľa, 
ktorý musí obsahovať písomne odpovedať. Treba však poznamenať, že v súlade s § 18 ods. 3 zákona 
o dedičstve je nárok zamietnutý, pokiaľ podnikateľ nedal písomnú odpoveď. Ak požiadavka nie je 
obmedzená a podnikateľ písomne odpovie, požiadavka obchodného zástupcu do troch rokov zaniká 
podľa § 18 ods. 1 HVertG. 

To by znamenalo, že premlčacia lehota začne plynúť až v čase odpovede. Takáto odpoveď však musí 
obsahovať vecné stanovisko k žiadosti. Okrem toho § 18 ods. 3 HVertG vyžaduje, aby aj odpoveď bola 

písomná. Písomnosť v zmysle § 886 ABGB vyžaduje požiadavku vlastnoručného podpisu. V oblasti 
elektronickej komunikácie je takýto podpis možný aj elektronicky. 

Treba však dbať aj na prípady, keď sa písomná odpoveď oznámi obchodnému zástupcovi 

prostredníctvom elektronickej pošty. V tomto kontexte by bol e-mail podnikateľa iba informatívny, a 
preto výnimočne neexistuje požiadavka na písomnú formu. Z tohto dôvodu OGH oznámil  26.02.2019 
k 4. Ob 6/19i, že e-mailová odpoveď od žalovanej strany, účinne likviduje pokračovanie premlčacej 
lehoty podľa § 18 ods. 3 HVertG. 

Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL Ak máte otázky týkajúce sa práva obchodných spoločností, môžete 
sa obrátiť aj na Ingrid LAUDON  

 



V QBSW vyvíjame kvalitné mobilné aplikácie, ktoré sa ľahko používajú a pomôžu
vám odlíšiť vašu fi rmu od konkurencie. Do každého nášho projektu vkladáme okrem
profesionálnych skúseností aj nadšenie, čoho výsledkom sú jedinečné systémy
s vysokou pridanou hodnotou. www.qbsw.com

KRISTÍNA HORVÁTHOVÁ | kristina.horvathova@qbsw.com
Business Development Manager pre mobilné aplikácie
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Rozhýbte
svoj biznis
s mobilnými aplikáciami od QBSW
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