FLASH NEWS 3/2017

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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vítame nových členov
Marschitz, Beber & Partner

Právo a právne poradenstvo

viac

Rechtsanwälte

pozývame vás

Daňové kontroly: súčasné trendy a skúsenosti

4. apríl 2017, 9:00 | Priestory spoločnosti Deloitte, Digital Park II
Einsteinova 23, Bratislava
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou DELOITTE si Vás dovoľuje srdečne pozvať
na raňajkový seminár.
V poslednom čase podniká daňový úrad čoraz

Účastnícky poplatok:

intenzívnejšie a prísnejšie kontroly. Spôsob konania

Pre členov SROK vstup zdarma, pre nečlenov: 39 €.

daňových orgánov počas daňovej kontroly; oblasti,
ktoré sú kontrolované; načo musí dbať daňovník a

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti v priloženej

ako sa môže brániť proti postupu finančného úradu

návratke najneskôr do 02.04.2017.

– to budú hlavné témy pracovných raňajok. Počas
prednášky sa zameriame tiež na

skúsenosti a

príklady z praxe.
PREDNÁŠAJÚCI:
Ján Skorka – Senior Manager spoločnosti Deloitte
Miroslav Jošt – Manager spoločnosti Deloitte

COMPLIANCE: ISO 19 600 A 37001 ŠTANDARDY

5. apríl 2017, 9:00 | Club Penati, Agátová 33, 84101 Bratislava
Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v Slovenskej Republike, Holandská obchodná
komora v Slovenskej Republike v spolupráci so spoločnosťou Screening Solutions Slovakia, s.r.o. Vás pozýva na
raňajkový seminár na tému: "COMPLIANCE: ISO 19600 a 37001 ŠTANDARDY"
Budeme sa zaoberať medzinárodným štandardom
protikorupčných riadiacich systémov ISO 37001,
medzinárodným
štandardom
Compliance

manažmentu ISO 19600 a taktiež aj tým, čo môžu
tieto štandardy priniesť mojej firme a ako by sme
k nim mali pristupovať.
2

Toto podujatie je určené iba pre členov SROK!
Prednášajúci:
Ivan Moroz, Partner - Screening Solutions Slovakia
Dr.Armin Toifl - ATCons-Rakúsko

Get Together Visiting members in Poprad

6. apríl 2017, 10:00 | Poprad: Stretnutie v hoteli Horizont, Stará
Lesná 178, 05960 Stará Lesná
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s „Chamber of Chambers“ (neformálne združenie zmiešaných
zahraničných obchodných komôr na Slovensku, ktoré reprezentuje nasledujúce krajiny: Francúzsko, Holandsko,
Španielsko, Nemecko, Rakúsko, USA, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia) organizuje regionálnu
návštevu spoločností v Poprade, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2017. Návšteva ponúkne šancu nahliadnuť do výroby
a denných aktivít spoločností regionálneho a národného významu pôsobiacich v rôznych priemyselných
odvetviach.
Užitočné informácie:

recepcia@horizontresort.sk,
hotelamalia@hotelamalia.sk

Jazyky: anglický, slovenský

Rezervačný kód: získate po registrácii u svojej komory

Doprava: dopravu do Popradu a naspäť si každý
účastník zabezpečuje na vlastné náklady, odporúčame
www.zsr.sk. Autobusovú dopravu v rámci Popradu
zabezpečia
zúčastnené komory.

Účastnícky poplatok: členovia zúčastnených komôr:
49 €, nečlenovia: 69 €

Ubytovanie: Ubytovanie si každý účastník
zabezpečuje individuálne v hoteli Horizont,

Ďakujeme našim štedrým sponzorom a partnerom:

alebo v hoteli Amália, ktoré pre našich členov ponúkajú
zvýhodnené ceny.
Rezervácia ubytovania na:
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Speed Business Meeting

7. apríl 2017, 09:30 – 12:30 | Hotel Horizont, Stará Lesná, Stará Lesná
178
Slovensko-rakúska obchodná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Britská obchodná
komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Hispánsko-slovenská obchodná komora,
Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora,

Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Taliansko – Slovenská obchodná komora a Švajčiarskoslovenská obchodná komora v Slovenskej republike v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou Prešov si Vás dovoľujú pozvať na Speed Business Meeting. Buďte efektívni a zapojte sa do nášho
NETWORKING EVENTU!
Program:

Účastnícky poplatok je 20 €

09:30 – 10:00 - Registrácia

Účastnícky poplatok Vám bude fakturovaný po
podujatí.

10:00 - Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel

Tešíme sa na Vašu účasť!

10:10 - 11:30 - 8 stretnutí
11:30-12:30 - Obed
Registrácia:
Prosíme Vás o prihlasovanie sa prostredníctvom našej
webstránky na http://sohk.sk/EventList.aspx
najneskôr do 3.4.2017
Speed Business Meeting prebehne v anglickom jazyku
(prípadne v inom dohodnutom jazyku).
Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 3.4.2017.
Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po
podujatí fakturovaná plná suma. Účasť firiem z
rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v
prípade záujmu čo najskôr.
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ďalej pripravujeme

MUN-DUS 2017 – Medzinárodný festival vín
28. apríl 2017

Riadenie rizika tretích strán pri outsourcovaní služieb
apríl/máj 2017

Letná slávnosť
8. jún 2017

Slovensko-rakúska obchodná komora pripravuje tradičnú Letnú slávnosť 2017 pod mottom Blue Moonlight Night.
Prosíme Vás, aby ste si tento termín pre nás už teraz rezervovali. Znovu dávame do pozornosti možnosť
partnerstva na Letnej slávnosti 2017. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

prehľad uskutočnených podujatí

Focus na povinnosti zamestnávateľa pri cezhraničnom
vysielaní zamestnancov
14. marec 2017, 9:00 | Hotel Falkensteiner, Pilárikova ulica 5,
Bratislava

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťami IB Grant Thornton Consulting, k.s., VGD
SLOVAKIA s.r.o., Noerr a Senior Consultants a so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou,
Švédskou obchodnou komorou v SR, Taliansko – Slovenskou obchodnou komorou, Francúzsko-slovenskou
obchodnou komorou, Švajčiarsko-slovenskou obchodnou komorou v SR, Holandskou obchodnou komorou v SR
a Hispánsko-slovenskou obchodnou komorou zorganizovala pracovné raňajky na tému Focus na povinnosti
zamestnávateľa pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov.
V uplynulom období sa podnikatelia, ktorí
venujú

cezhraničnej

spolupráci,

stretávajú

rovnaká pláca za rovnakú prácu na určitom mieste,

sa

ale

s

o

administratívnu

záťaž

spojenú

s

pri

komunikáciou s lokálnymi úradmi a prípravou

vysielaní zamenstnancov do krajín

Európskeho

potrebných dokumentov. Prijmite pozvanie na

hospodárskeho

spoločnosti

raňajky kde si spoločne prejdeme povinnosti, ktoré

rastúcimi

administratívnymi
priestoru.

prekážkami

Mnohé

podnikajú na viacerých vnútorných trhoch a tieto

predpisujú

novo zavádzané

zamestnancov, ktorých nedodržanie môže byť

pravidlá sa v jednotlivých

krajinách líšia. Nejde tu len o zavádzanie princípu

5

vybrané

krajiny

pri

vysielaní

spojené s vysokými sankciami. Ktoré to sú a ako sa

s nimi vysporiadať? Na tieto témy prednášali Dr.
Wilfries Serles - Managing Partner, IB Grant
Thornton Consulting, k.s., Angelika Schmid - Senior
Counsel, Noerr LLP., JUDr. Ing. Matej Šebesta advokát, partner, Senior Consultants, Daniel Kováč,
advokát a Juraj Turček, Payroll Manager - VGD
SLOVAKIA s. r. o..

Zhodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ a
ďalšie aktuálne priority a výzvy Európskeho parlamentu
17. marec 2017, 9:00 | Hotel Mercure, Žabotova 2, Bratislava

Slovensko-rakúska obchodná komora zorganizovala pracovné raňajky s poslancom Európskeho parlamentu pánom
Eduardom Kukanom na tému Zhodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ a ďalšie aktuálne priority a výzvy
Európskeho parlamentu.
Eduard Kukan v súčasnosti pôsobí ako poslanec

Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a

Európskeho parlamentu už druhé volebné obdobie.

pridruženie EÚ – Srbsko.

V tomto mandáte nadväzuje na svoje dlhoročné

Najväčšiu časť svojej aktívnej politickej kariéry venoval

skúsenosti v oblasti zahraničnej politiky, je členom

diplomacii a zahraničnej politike. V týchto oblastiach

zahranično-politického

má bohaté skúsenosti, či už ako trojnásobný minister

výboru,

podvýboru

pre

bezpečnosť a obranu a náhradníkom vo výbore pre

zahraničných

zamestnanosť a sociálne veci. Je taktiež predsedom

Organizácii spojených národov.
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vecí

alebo

ako

veľvyslanec

pri

Mediálnym

partnerom

podujatia

boli

noviny

Pressburger Zeitung.
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news z oblasti práva a legislatívy

Od 1.3.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č.

Dňa 1.4.2017 nadobudne účinnosť novela zákona č.

7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá

233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej

zaviedla nové pravidlá pre osobný bankrot. Osobný

činnosti, Exekučný poriadok ktorá zavádza zásadné

bankrot je cenovo dostupnejší, pričom novela zavádza

zmeny v exekučných konaniach. Novela

dva spôsoby pre dlžníka (fyzickú osobu), ktorými sa

nový osobitný exekučný súd, ktorým bude Okresný

môže zbaviť svojich dlhov, a to konkurzom alebo

súd Banská Bystrica. Ďalšou zmenou je náhodný výber

splátkovým kalendárom Novela prináša i ochranu

súdneho

dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Dlžník je

rovnomerné

oprávnený

oddlženia

exekútormi v rámci kraja. Významnou zmenou bude

konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po

zastavenie exekučného konania v prípade, ak sa pri

uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo

fyzickej osobe do 5 rokov alebo pri právnickej osobe

od určenia splátkového kalendára. Dlžník je oprávnený

do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od

podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na

posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť

určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči

majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté

nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné

exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov

vykonávacie konanie.

exekútora. Novela zjednodušuje aj podmienky odkladu

opätovne

sa

domáhať

exekútora,

čím

rozdeľovanie

sa
vecí

má
medzi

zriaďuje

zabezpečiť
súdnymi

exekúcie, pričom v určenom prípade bude môcť

Od 1.4.2017 nadobudne účinnosť časť novely zákona

odklad povoľovať priamo exekútor. Zmena sa dotkne

č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych

aj výšky odmeny exekútora pri vymáhaní peňažných

pomôckach, ktorá má zásadný význam najmä pre

nárokov, ktorá sa určí ako percento z vymoženej

výrobcov, distribútorov liekov a lekárne. Novela

sumy.

zákona o liekoch zavádza tzv. emergentný systém
(systém špeciálneho režimu dodávky liekov do

Vláda SR schválila začiatkom marca 2017 návrh

lekárne), v zmysle ktorého sa zabezpečuje povinnosť

zákona, ktorým sa mení zákon č. 530/2003 Z. z. o

držiteľa registrácie, t.j. výrobcu, distribútora a lekárne

obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých

vydať pacientovi určený liek do 48 hodín pod hrozbou

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa

vysokej sankcie. V praxi zmeny budú vyzerať tak, že

mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o

lekáreň

distribútorovi

súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra

anonymizovaný recept. V prípade, ak liek v určenej

trestov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu

lehote nedodajú, zákon ustanovuje sankcie až do

je splnenie povinnosti zaviesť systém prepojenia

výšky 100 000 eur, v prípade opakovania až milión

registrov, zverejňovať informácie o zapisovaných

eur.

údajov a poskytovať uložené listiny v elektronickej

odošle

výrobcovi

alebo

podobe.

8

inzercia

Členovia informujú – Hotel Château Béla
Vážení členovia a priatelia Slovensko-rakúskej
obchodnej komory,

Veľkonočný brunch – 16. apríl 2017

radi by sme vás informovali o podujatiach hotela

Vražda pri večeri – 1. apríl a 4. november 2017

Château Béla, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcom
mesiaci. Viac informácií o jednotlivých podujatiach
nájdete tu:
Veľkonočný balík – 14. – 16. apríl a 15 . - 17. apríl
2017

Členovia informujú – BMB Leitner
Náš dlhoročný člen, spoločnosť BMB Leitner, rozšírila

Spoločnosť BMB Leitner je členom vysoko
špecializovanej, renomovanej medzinárodnej skupiny
LeitnerLeitner, ktorá patrí k popredným poradenským
spoločnostiam v strednej a východnej Európe
zameraným na dane a účtovníctvo.
BMB Leitner v roku 2016 oslávila 20. výročie

rady svojich partnerov o novú posilu. Roman Ponc,
ktorý pôsobí vo firme od roku 2005, sa vo februári
2017 stal partnerom.
Roman

Ponc

zastrešuje

služby

outsorcingu,

založenia na Slovensku, kde sa zaraďuje medzi

účtovníctva a finančného reportingu. V BMB Leitner

špičkové

niekoľko rokov patrí ku kľúčovým ľuďom. Špecializuje
sa

na

Medzinárodné

štandardy

v zmysle

automatizáciu v oblasti IT, poradenstvo pre malé a
zúčtovanie

miezd,

hodnôt

–

odbornosť,

spoľahlivosť, rešpekt a úcta.

integrované účtovné riešenia a s tým súvisiacu
podniky,

a daňovo-poradenské

spoločnosti. Svoju činnosť vykonáva už dve desaťročia

finančného

vykazovania (DipIFR), slovenské účtovné predpisy,

stredné

audítorské

neziskové

organizácie a start-upy.
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zanietenosť,

Informácia pre členov – World of Tomorrow
Vážení členovia a priatelia

Ostatní rečníci: Prince Carlos de Bourbon de Parme

Slovensko-rakúskej

(Holandsko), Robert Phillips (Anglicko), Gerd Leonhard

obchodnej komory,

(Švajčiarsko),

Mark

Gallagher

(Severné

Írsko).

radi by sme Vás informovali o medzinárodnej
konferencii s názvom Business Forum "World of

Konferenciu bude v anglickom jazyku moderovať

Tomorrow", ktorá sa uskutoční 20. apríla 2017 v

Daniela Zeller (Rakúsko). V prípade Vášho záujmu o

hoteli DoubleTree by Hilton, Bratislava. Jedným z

simultánne tlmočenie do slovenčiny napíšte na

kľúčových rečníkov bude Dietmar Dahmen z Rakúska,

info@worldoftomorrow.eu.

moderovať bude taktiež z Rakúska Daniela Zeller.

Akciu podporujú zahraničné Chamber of Commerce a

Videopozvánku od Dietmara Dahmena si môžete

mediálni partneri zo Slovenska a okolitých krajín.

pozrieť TU.

Pre kompletné informácie kliknite,

prosím, na

www.worldoftomorrow.eu.

Business Forum "World of Tomorrow" predstaví

Program:

trendy budúcnosti, ktoré zmenia váš biznis. Kľúčové

http://worldoftomorrow.eu/program/cmsarticle/

otázky: Ako sa zmení trh a vaši zákazníci v
nasledujúcich rokoch? Potrebujeme nové modely
komunikácie a líderstva? Je možné mať úspech a
súčasne zostať človekom?

Informácia pre členov – European Compliance Forum
2017
Vážení členovia a priatelia

European

Slovensko-rakúskej

vrcholovým

obchodnej komory,

Compliance

Forum

manažérom,

2017

členom

poskytne

štatutárnych

orgánov, riaditeľom odborov a pozvaným odborníkom
priestor na diskusiu na tému „Compliance v praxi“ a

radi by sme Vás informovali o konferencií , ktorá sa

prečo má Compliance vo firme takú istú pozíciu ako

koná 18. - 19. mája v hoteli Zochova chata.
Správne

nastavenie

dodržiavania

a

predpisov

nasmerovanie

manažment rizík, riadenie výroby, kontrola financií,
riadenie ľudských zdrojov, obstarávanie či predaj.

systému

(compliance)

chráni

Viac informácií nájdete na stránke http://www.ecf-

spoločnosť nielen pred vysokou finančnou stratou, ale

2017.eu/

taktiež zlepšuje efektivitu práce zamestnancov.
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Radi by sme vás informovali aj o možnostiach
a výhodách

partnerstva

tohto

podujatia.

Viac

informácií o partnerstve nájdete TU.
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 5,6–5,5/5,1–5,0/5,3–5,2 l/100 km.
Emisie CO2 kombinované: 139–137 g/km.

Nová Trieda E All-Terrain
Majstrovské dielo inteligencie

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02 4929 4555, info@mercedes-benz.sk
Prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02 4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
Prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02 6829 4111, info.panonska@motor-car.sk
www.mercedes-benz.sk

Advokátska kancelária Marschitz, Beber & Partner Rechtsanwälte má sídlo v meste Mistelbach (Dolné
Rakúsko). Jej partnermi sú Mag. Hemlut MARSCHITZ, Dr. Harald G. BEBER a Mag. Florian
HÖLLWARTH, MBL, ktorí zastupujú klientov pred súdmi aj mimo nich vo všetkých právnych veciach
v celom Rakúsku. Samozrejme, advokátska kancelária Marschitz, Beber & Partner Rechtsanwälte
poskytuje poradenstvo aj pri uzatváraní právnych úkonov.
Vďaka svojmu širokému poľu pôsobnosti dokáže advokátska kancelária Marschitz, Beber & Partner
Rechtsanwälte pokryť mnohé oblasti práva, pričom každý z partnerov sa popri vlastnej špecializácii
venuje aj oblastiam, na ktoré sa zameriavajú ostatní partneri. Advokátska kancelária Marschitz, Beber
& Partner Rechtsanwälte vám rada poskytne poradenstvo okrem iného aj v týchto oblastiach:
Dopravné právo, pracovné právo, trestné právo, hospodárske trestné právo, podnikové právo,
právo spoločností, medicínske právo, náhrada škody, právo nehnuteľností, rodinné právo a
občianske právo.
Pre klientov zo Slovenska je k dispozícii pani Ingrid PETERSKÁ, ktorá hovorí po slovensky. Pani Ingrid
PETERSKÁ poskytuje klientom informácie počas prvého telefonického kontaktu, dohaduje termíny
konzultácií a v priebehu konzultácií je k dispozícii aj ako prekladateľka.
Advokátska kancelária Marschitz, Beber & Partner Rechtsanwälte je vám kedykoľvek k dispozícii!

Zľava: Mag. Florian Höllwarth, MBL, Mag. Hemlut Marschitz, Dr. Harald G. Beber
Tel.: +43 (0) 2572 5060
Fax: +43 (0) 2572 506070
Mobil: +43 (0) 663 06013318
E-mail: kanzlei@marschitz.com
Web: www.marschitz.com

Ingrid Peterska (tlmočníčka)
T: +43 (0) 663 060131317

