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FLASH NEWS 05_2/2020 

 

 

 

V aktuálnom mimoriadnom vydaní by sme vás chceli 

 schválených, ako aj plánovaných 

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 

Bundesministerium Inneres 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 

 

vnútra 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky TU 

 

 

 

 Lozorne 

 

 

ekonomickú situáciu predstavenstvo Slovensko-rakúskej obchodnej komory rozhodlo o presunutí klasického 

 

 

 

 

 

Zdroje aktuálnych informácii v súvislosti s COVID-19 

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/rakuska-republika?displayMode=1
https://www.bmeia.gv.at/
https://www.oesterreich.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/
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pri-jedno-ci-dvojdnovom-opusteni-slovenska-vam-policia-na-hraniciach-potvrdi-cas-odchodu-majte-pripraveny-formular
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jednotlivých prezentáciách.  

 

02.06.2020 o 9:30 hod Webinár    Stratégie a na 

zotavenie biznisu viac 

 

17.06.2020 o 9:30 hod Webinár     

 

 

25.06.2020 o 10:00 hod Webinár    Doing Business in Austria 

 

 

 

 

20.05.2020 o 14:00 hod Webinár    -  

20.05.2020 o 15:30 hod Webinár     viac  

 

26.05.2020 o 10:00 hod Webinár     Ako sa chovanie doma 

  

 

    
 

 

 

Pozývame Vás na webinár 

http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=462&lang=sk
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=457
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Zábezpeka vo verejnom obstarávaní 
 

 

s

 praxe. 

 

 

 

ktoré vzniknú  prípade, e uchádza  odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 

 

 

 

 verejnom obstarávaní 

v znení neskor ch predpisov ( ZVO  predpokladanej hodnoty zákazky 

a s asne nesmie by  vy ia ne  500 000,- EUR. V prípade podlimitných zákaziek bez vyu itia elektronického 

trhoviska nesmie v ka zábezpeky presiahnu  3% z predpokladanej hodnoty zákazky a s asne nesmie by  vy ia 

ne  100 000,-  s a i ná  

3. Lehota viazanosti ponúk 

 v tzv. lehote 

viazanosti ponúk. Pod

právnych predpisov a s tým spojené vy ie ná  týchto dôvodov nemajú by  ponuky uchádza ov viazané 

zábezpekou po uplynutí dvanástich mesiacov. 

4. Vrátenie a prepadnutie zábezpeky 

Zábezpeka prepadne v  lehote viazanosti 

ponúk, neposkytne potrebnú s innos  i odmietne uzavrie  zmluvu po prijatí jeho ponuky. Naopak, verejný 

obstarávate  uvo ní alebo vráti uchádza ovi zá lehoty viazanosti 

 úspe ným 

uchádza om. Zábezpeka je v praxi asto stanovená vo v ke 5% z predpokladanej hodnoty zákazky. Vzh adom na jej 

 

 

Advokátka v Slovenskej republike a Rechtsanwältin in der Republik Österreich 

Advokátska kancelária NAVIKAP s. r. o., E-mail: palenikova@navikap.com 

News z oblasti práva a legislatívy 
 

News z oblasti práva a legislatívy 
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-19 a v justícii a ktorým sa 

 

 

Odklad exekúcií: 

exekúcie. 

1. decembra 2020.  

 

  

 

- Odsek 1 Konanie o návrhu  na vyhlásenie konkurzu na majetok   ochranou 

podanom po 12. marci 2020 sa  

- Odsek 2   pod  ochranou nie je po dobu trvania  ochrany  návrh na 

vyhlásenie konkurzu na svoj majetok;  

- Odsek 3  konanie  po 12. marci 2020   pod  pre 

uspokojenie nároku z   sa po dobu trvania   

- Odsek 6 

 

 

ojených 

s nájmom  

 

 

 

 

ID-19 v 

 

 

-  preru enie da ovej kontroly. Da ová kontrola sa preru uje de  po dni 

podania iadosti do skon enia obdobia pandémie. 

- 

 

- 

onca kalendárneho 

 príjmov. 
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 COVID-19  Protilátky IgA, IgM, IgG 

Slovensko-

 

 

Laboratóriá Medirex 

-  

- imunoglobulínov IgA, IgM a IgG je zameraný na stanovenie 

imunitnej od -CoV-2.  

 

A) Fáza ochorenia COVID-  fázy 

infekcie a na potvrdenie prekonanej infekcie.  

B) Prekonané ochorenie COVID-  zamerané na potvrdenie prekonanej 

infekcie 

 

 

 

Pre aktuálne informácie o novinkách Slovensko-rakúskej obchodnej komory 

Slovak-Austrian Chamber of Commerce 

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  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  
 

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviská  

https://www.linkedin.com/company/slovak-austrian-chamber-of-commerce/


ANKOMMEN, AUSPACKEN, WOHLFÜHLEN:

EINE ZWEITE HEIMAT AM MITTELMEER
PREMIUM LIVING
BY Falkensteiner

Innovative Architektur, luxuriöse Voll-
ausstattung, Top-Lagen, Investitions-
sicherheit und Renditemöglichkeit durch 
Rückvermietung: im  Immobilienkonzept 
„Premium Living“ vereinen sich architek-
tonisches Top Niveau, höchste Ansprüche 
an Komfort und Service sowie jede Menge 
Liebe zum Detail in einer Vision.

Als Besitzer eines Falkensteiner Appart-
ments profitiert man von der Infrastruk-
tur eines Premium-Resorts und dem Ser-
vice eines Luxushotels: der Traumurlaub 
in den eigenen 4 Wänden!

Die hochwertig ausgestatteten Appart-
ments sind mit den am Standort be-
stehenden Falkensteiner Hotels verbun-

den, um den Appartmenteigentümern die 
bequeme Nutzung der Hotel-Annehmlich-
keiten wie Spa, Fitness, Restaurants etc. 
zu ermöglichen. Luxus und Lifestyle in 
mediterranem Flair - direkt am Meer, um-
geben von atemberaubender Natur.

Wohnen, wo andere Urlaub machen - Ihr 
Zuhause im Urlaub.

PRÍĎTE, VYBAĽTE SA A CÍTITE SA DOBRE:

DRUHÝ DOMOV PRI STREDOZEMNOM MORI
PREMIUM LIVING
BY Falkensteiner

Inovatívna architektúra, luxusné 
kompletné vybavenie, špičková polo-
ha, investičná bezpečnosť a možnosť 
zúročenia prostredníctvom ďalšieho pre-
nájmu: koncept nehnuteľností „Premium 
Living“ spája architektonický dizajn, naj-
vyššie štandardy komfortu a služieb, ako 
aj veľkú pozornosť venovanú detailom v 
jednej vízii.

Ako majiteľ apartmánu Falkensteiner 
vždy profitujete z infraštruktúry prémio-
vého rezortu a služieb luxusného hotela: 
dovolenka snov vo vlastnom!

Kvalitne vybavené apartmány sú prepoje-
né s existujúcimi hotelmi Falkensteiner, 
aby majitelia apartmánov mohli pohodlne 
využívať hotelové vybavenie, ako sú well-

ness priestory, fitnescentrum, reštaurácia 
a pod. Luxus a životný štýl v stredomors-
kej atmosfére – priamo pri mori, v obklo-
pení úchvatnou prírodou.

Žiť tam, kam iní chodia za oddychom – 
váš domov na dovolenke.

KONTAKT:
sales@fmtg.com
premiumliving.com



Profesionálne virtuálne štúdio pre online vysielanie 

Interaktívny event design 

Umelecký program (hudba, talk-show) 

Vzdelávací program (webinár, motivačný speaker) 

Online teambuilding 

VIP catering s ISO A HACCP certifikáciou

Ochutnávka vína špičkového malokarpatského vinárstva

Časy sa zmenili, zvykáme si na inú realitu 
a učíme sa novým spôsobom komunikácie. 

Chcete zlepšiť komunikáciu medzi  zamestnancami?
Prešla Vaša firma na model práce z domu (home-office)? 
Chcete pozvať Vašich klientov na event z pohodlia ich obývačky? 

Tel.: 0903 711 846
info@eventnadialku.sk

Ponúkame Vám inovatívny formát, ktorý využíva najnovšie komunikačné technológie 
a naše dlhoročné skúsenosti v oblasti organizácie eventov a konferencií.

Event 
na diaľku

Enjoy Slovakia DMC s.r.o.
Kollárova 16
902 01 Pezinok

Zabezpečíme pre Vás online 

Home-office fun Klientský event

Event na diaľku ponúka služby

Team building



Splendid
Ensana Health Spa Hotel

Kontakt a rezervácie:
Splendid Ensana Health Spa Hotel, Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany

Tel.:+421 33 775 7733, Email: res.pn@sk.ensanahotels.com
www.ensanahotels.com/sk

Unikátna rodinná dovolenka ALL INCLUSIVE PLUS
Užite si letnú dovolenku s rodinou pri vode a piesku s vynikajúcimi službami, 

zábavou pre deti i dospelých v Kúpeľoch Piešťany!

Termíny

12.6.-27.9.

2020

Dĺžka pobytu 

min. 2 noci

ALL INCLUSIVE PLUS ponúka:

•  hotelové ubytovanie s plnou penziou  s možnosťou občerstvenia v lobby hotela počas dňa

•  občerstvenie pri bazéne počas celého dňa zmrzlina, nápoje, zdravé slané & sladké občerstvenie

•  čapované pivo a lokálne víno od 11:00 - 20:30 hod.
 
•  vstup do vnútorného a vonkajšieho bazéna hotela s originálnou pieskovou plážou, k dispozícii šatne, 
    osušky aj slnečné lehátka

•  animačný program pre deti s bohatou ponukou aktivít s profesionálnou lektorkou vždy od utorka 
   do soboty, doplnený mini diskotékou a množstvom zaujímavých hier pre deti vo vonkajších i vnútorných
   priestoroch

•  Zľava 10% na jednu kúpeľnú procedúru pre dospelú osobu v Balnea Health Spa       
    Vyberte si z bohatej ponuky wellness a beauty procedúr!



Splendid Ensana Health Spa Hotel

krídlo Splendid
PRVÁ  DOSPELÁ

 OSOBA
DRUHÁ  DOSPELÁ

 OSOBA
DIEŤA

12-18  ROKOV
DIEŤA

6-11,99  ROKOV
DIEŤA

0-5,99  ROKOV

Kategória izby osoba / noc osoba / noc osoba / noc osoba / noc osoba / noc 

1/1  Komfort izba 60

1/2 Komfort izba 60 30 20 15 0

1/1 Apartmán 80

1/2 Apartmán 80 40 20 15 0

1/1  Komfort izba,  klimatizovaná 70

1/2 Komfort izba,  klimatizovaná 70 30 20 15 0

1/1 Apartmán, klimatizovaný 90

1/2 Apartmán, klimatizovaný 90 40 20 15 0

Splendid  Ensana Health Spa Hotel 

Ceny uvedené v € s DPH, nezahŕňajú miestnu daň 1,50 €. Komfort izba možná iba s jednou prístelkou resp. detskou postieľkou.

SLKP a.s. zaviedla a dodržiava zákony a nariadenia týkajúce sa prevencie pandémie platné v čase pobytu hostí. To môže znamenať určité obmedzenia,  

ktoré sú stále platné alebo sa budú musieť zaviesť. SLKP a.s. nezodpovedá za dopad na služby, ktoré môžu byť ovplyvnené týmito zákonmi a nariadeniami. 

Platná od 1.9. - 27.9.2020 
Zľava na celú rezerváciu, pokiaľ 
sa aspoň 1 osoba preukáže ako 

dôchodca.

5% 
Seniorská

zľava

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovenská republika
Rezervácie: +421 33 775 7733, res.pn@sk.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com/sk

• 3-hviezdičkový hotel
• Krytý bazén, vonkajší bazén, fitnescentrum 
• Unikátne liečebné procedúry na báze prírodných
   liečivých zdrojov (termálna voda a sírne bahno) 
• Wellness a beauty procedúry v kúpeľnom dome
   Balnea Health Spa
• Bezplatné Wi-Fi pripojenie v celom hoteli
• Golf Club Piešťany, 9-jamkové ihrisko 
   nachádzajúce sa pár metrov od hotela Splendid

Ďalšie atrakcie:
Možnosť navštíviť MiniZoo a zoznámiť sa s našimi 
pávmi, vyskúšať MiniGolf, tenisové kurty, previezť  
sa na kúpeľnom vláčiku, využiť ponuku golfového 
areálu, alebo si požičať bicykle a objavovať zákutia 
Kúpeľného ostrova, či krásy okolitých cyklotrás.


