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FLASH NEWS 12/2019 

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. 
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Tradičný Tax Seminar 22. január 2020, PORSCHE Slovakia spol. s.r.o., Bratislava 

Get Together 28. január 2020, Nitra a okolie 

Speed Business Meeting 29. január 2020, Hotel Park Inn Bratislava 

Raňajkový seminár január 2020, Pálffyho palác, Bratislava 

Ples v Kursalóne 21. február 2020, Kursalón Trenčianske Teplice 

Tax Seminar február 2020, Bratislava 

 
 
 

Už len 22 dní: S nami budete pripravení na zmeny 2020 v 
oblastí daní a účtovníctva už teraz! 
10. december 2019, 9:00, registrácia 8:30 | Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou LeitnerLeitner Tax s.r.o. a  Švajčiarsko - 
Slovenskou obchodnou komorou si pre Vás pripravila seminár s predvianočným brunchom.  
Hlavná téma podujatia bola "Konkrétne tipy a príklady pre podnikateľskú prax". Venovali sme sa napríklad témam: 
Zaostrené na zamestnancov, Daňové výhody, optimalizácia - zefektívnenie procesov, Minimalizácia rizík, DPH 
cezhranične bezpečne, .Exkurz  dane v rakúsko-slovenskom porovnaní. Prednášajúcimi, ktorí Vám tieto témy 
objasnili boli: Anna Fábryová, Martin Jakubec, Peter Szabó a Šimon Gmiterko.  
 
 

      
 
 
 

Prehľad uskutočnených podujatí 

Pripravujeme 
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Vianočná ochutnávka vín 
12. december 2019, 15:00 | Weinbau Wagner, Prottes 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Burgenlande, s pánom 
Stanislavom Kamenárom a za podpory spoločnosti GEBRÜDER WEISS, s.r.o. si pre Vás pripravila už tradičnú 
Vianočnú ochutnávku vín. 
Program: 
14:45 - stretnutie vo foyer hotela Park Inn 
15:00 - odchod autobusu 
16:00 - 17:30 Bioweingut J. & A. STARINGER - Prehliadka vinárstva, ochutnávka vín 
18:00 – 19:30 Weinbau Wagner, Prottes - Prehliadka vinárstva, ochutnávka vín, 

občerstvenie 
20:00 –  návrat do Bratislavy 
 
 
 
 
 

    
 
 

Vianočný Jour Fixe Košice (Austrian German Networking 
Event) 
17. december 2019, od 18:00 | BOUTIQUE HOTEL SLÁVIA, Hlavná 63, Košice 
 
Vianočný Jour Fixe v Košiciach ponúkol ku koncu roka dobrú príležitosť zhodnotiť hospodárske dianie na 
východnom Slovensku a pozrieť sa na výzvy do nadchádzajúceho roka. Výhľad na rok 2020 bol doplnený 
prehľadom daňovej reformy prijatej v septembri. 
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Valné zhromaždenie Slovensko-rakúskej obchodnej komory sa tento rok konalo 3. decembra v Radisson Blu 
Carlton hoteli v Bratislave. Bola to príležitosť pre našich členov oboznámiť sa s účtovnou závierkou komory za rok 
2018, auditorskou správou či činnosťou komory za rok 2019. Valné zhromaždenie bolo zároveň príležitosťou na 
privítanie nového člena predstavenstva SROK - Ing. Norberta Hovančáka zo Slovenskej sporiteľne, a.s., kde 
vykonáva funkciu riaditeľa zodpovedného za korporátne bankovníctvo, korporátnu stratégiu a plnenie obchodných 
cieľov.  
Program valného zhromaždenia bol nasledovný: 
1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia 
2.  Schválenie programu 
3   Závierka za rok 2018 
4.  Audítorská správa 
5.  Správa predstavenstva o činnosti komory za rok 2019 
6.  Udelenie absolutória predstavenstvu 
7.  Schválenie kooptácie nových členov predstavenstva 
8.  Želania a návrhy členov 
9.  Rôzne 
Po ukončení oficiálneho programu boli pre účastníkov pripravené husacie hody a dobré vínko od vinárstiev Kral 
Steffanus, Vinidi a nealko vínko od spoločnosti Niche Wine.  
 

   
 

   
 
 
 
 

Valné zhromaždenie 2019 
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 Zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený 
prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné 
prerokovanie Národnou radou Slovenskej 
republiky 

 
V posledných rokoch sa stalo „módnym trendom“, 
uvádzať na kandidátnej listine svoju príslušnosť 
k rôznym občianskym združeniam  a skupinám 
občanov na kandidátne listiny jednotlivých kandidátov 
vo voľbách. Cieľom je, aby sa tieto údaje dostali na 
hlasovací lístok a ovplyvňovali voliča aj v období, kedy 
už je vedenie volebnej kampane zakázané. Zároveň 
tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych 
združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje 
sympatie k programom politických strán.  
 
Cieľom zákona je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní 
kandidátov na kandidátnej listine ako aj na 
hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich 
zamestnaní a aby sa tento priestor nezneužíval na 
propagáciu občianskych združení, prípadne iných 
právnických osôb.  
 
Zákon po novom upravuje obsah kandidátnej listiny v 
tom, že údaj zamestnanie nesmie obsahovať žiadne 
vlastné mená a ani ich skratky. Kandidát nemá 
obmedzenie v tom, že môže uviesť aj viac zamestnaní 
ak ich vykonáva avšak bez uvádzania názvov 
zamestnávateľa. 
 
 Zákon č. 393/2019 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 

 
Zákon zjednodušuje vybavovania elektronických 
podaní pri evidovaní vozidiel. Cieľom je situácia, kedy 
po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom 
elektronickej služby bude žiadosť systémovo 
zasielaná na spracovanie do nového pracoviska kde sa 
vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť a 
objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii a s 
evidenčným číslom sa pripravia na odoslanie. 
 
Ďalšou novinkou je napríklad možnosť pre vlastníkov 
vozidiel, aby si sami mohli požiadať o prihlásenie novo 
zakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom 
elektronickej služby, vypustenie fyzického 
porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, 
umožnenie vykonávania niektorých ďalších 
evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom 
inšpektoráte alebo predĺženie platnosti zvláštnych 
evidenčných čísel. 
 
Voči mladým vodičom, ktorí sú rizikovou skupinou, sa 
navrhuje zavedenie istej obdoby skúšobnej lehoty 
Pôjde o sústavu opatrení, ktoré budú nasledovať po 
tom, čo vodič spácha druhé porušenie pravidiel cestnej 
premávky závažným spôsobom alebo prekročenie 
rýchlosti jazdy v lehote do dvoch rokov od udelenia 
vodičského oprávnenia. Novinkou z týchto opatrení je 
rehabilitačný program pre vodičov, ktorí sa bude 
vykonávať u dopravného psychológa. 
 
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa 
predovšetkým zvyšuje horná hranica možnej pokuty 
za používanie mobilov a podobných zariadení počas 
vedenia vozidla, a to v blokovom konaní z 50 eur na 
100 eur a v riadnom konaní zo 100 eur na 200 eur. 
 
 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony v znení 395/2019 Z. z. 

 

News z oblasti práva a legislatívy 
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Zákon zavádza občiansky preukaz bez podoby tváre 
ktorý bude vizuálne identický so štandardným 
občianskym preukazom, avšak bez fotografie 
a podpisu držiteľa, keďže sa bude vydávať z úradnej 
moci na základe údajov z Registra fyzických osôb 
(RFO).  

Tento doklad bude vydávaný automaticky: 
 pri narodení občana, 
 pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 

rokov, 
 pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 

rokov na trvalý pobyt na našom území. 
 

 
Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie, Desatoro pre Krajinu Talentov 
 
V poslednom vydaní sme Vás informovali o Desatore 
pre férové a predvídateľné podnikanie a o Desatore 
pre Krajinu Talentov.  
 
Ide o 10 návrhov v každej z 2 hlavných oblastí, v 
ktorých dôležitosti existuje široká zhoda naprieč 
širokou komunitou zamestnávateľských združení a 
obchodných komôr. Z doterajších diskusií jasne 
vyplynul zámer komunikovať spoločné priority širokej 
zamestnávateľskej komunity JASNE a ZROZUMITEĽNE 
tak, aby zarezonovali aj v mediálnom priestore a širšej 
verejnosti. Cieľom je  poukázanie na  podstatu 
problému a navrhnúť riešenie tak, aby to pochopila aj 
širšia verejnosť. Na príprave dokumentov sa za SOHK 
zúčastňovali pani JUDr. Adriana Kováčiková (Ružička 
and Partners s.r.o.) a pani JUDr. Milina Schiffer-
deckerová (KPMG Slovensko, s.r.o.). Politikom bol 
zaslaný list  spolu s obomi “desatorami”. Cieľom listu 
je: informovať politické strany o našich odporúčaniach 

(desatoro), požiadať ich o reakciu na naše spoločné 
odporúčania, ponúknuť im možnosť pracovného 
stretnutia so zástupcami spoločnej iniciatívy 
zamestnávateľov s cieľom podrobnejšie prediskutovať 
tzv. “desatoro”  a požiadať ich o nomináciu svojho 
zástupcu na verejné diskusné stretnutie 10.12.2019 
26.11 o 11:00 v Hoteli Devín sa uskutočnila spoločná 
tlačová konferencia so širokou mediálnou odozvou, 
kde boli predstavené oba dokumenty. Niektoré 
z mediálnych správ môžete nájsť aj tu: Denník N, 
Pravda, TA3, Sme, HN.  
 
Diskusné podujatie  sa uskutočnilo 10.12. (so 
začiatkom od 17:00) v Bratislave. Pozvané boli 
relevantné proeurópske strany, ktoré v prieskumoch 
dlhodobo dosahujú viac ako 5%. Konkrétne ide o strany 
(v abecednom poradí) KDH, OĽANO, PS/SPOLU, SAS, 
SMER-SD, SME RODINA, SNS, ZA ĽUDÍ.

 

  

Vážení členovia,  

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.  

Všetky výhody a zľavy nájdete nájdete v Ročenke 
2018  na stranách  190-193 alebo TU. 

Informácia pre členov 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská 



 

 



Piešt’any
Ensana Health Spa Hotels

Zdravie v Piešťanoch min. 5 nocí (5=4)

Thermia Palace, Esplanade, Splendid
 Ensana Health Spa Hotels

Cena od 280 €/os./5 nocí

TO NAJLEPŠIE Z BALÍKA:
• polpenzia

• 8 procedúr za pobyt (vrátane „Zrkadliska“ - termálny kúpel, čiastočný 
bahenný zábal, klasická masáž, hydroterapia, soľná jaskyňa, aquabike)

• wellness a fi tness centrum

Tel.: +421 33 775 9955
www.ensanahotels.com/sk

Platnosť: 12.1. – 31.3.2020 



      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 

 

Povolenie na prevádzku 

V európskych krajinách regulujú povolenia na prevádzku rozdielne, sčasti aj neprehľadné normy. Na 

udelenie povolenia na prevádzku musí takýto proces aj v Rakúsku spĺňať určité predpoklady, ktoré sú 

uvedené v aktuálnych zneniach zákona.  

V rakúskom správnom práve na to existuje špeciálny zákon, na ktorý sa odvoláva takmer pri každom 

povolení na prevádzku, pokiaľ neprichádza v zmysle posúdenia vplyvu na životné prostredie (UVP-G) 

k uplatneniu koncentrovaného procesu. Ide o proces povolenia prevádzky podľa živnostenského 

poriadku (GewO).  

Na to, aby činnosť v podstate zodpovedala ustanoveniam živnostenského poriadku (GewO) musí byť 

živnostenská, nezávislá, pravidelná a so zámerom výnosu.  

V Živnostenskom poriadku sa následne rozlišuje medzi regulovanou alebo profesijnou prevádzkovou 

časťou. Na získanie povolenie na prevádzku je potrebná profesijná prevádzková časť, ktorú upravuje 

predovšetkým § 74 Živnostenského poriadku (GewO). Podľa neho sa pod pojmom prevádzka 

rozumie: 

(i) zariadenie, ktoré sa viaže na miesto  

(ii) je určená pre rozvoj živnostenskej činnosti a 

(iii) nie je iba dočasná 

Aby bolo povolenie na prevádzku schválené, vyžaduje sa splniť všetky vyššie uvedené predpoklady 

a samozrejme aj najatie právnika, ktorý sa špecializuje na živnostenské právo a prevedie klienta 

komplexnosťou živnostenského práva. 

 

Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL a tlmočníčka Ingrid LAUDON sú Vám v prípade otázok v oblasti 

práva nehnuteľností k dispozícii.  

 



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


