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Koncom októbra zarezonovali 
medzi živnostníkmi, podnika-
teľmi aj verejnosťou vyjadrenia 
ministra hospodárstva Ľubo-
mír Jahnátka: „Vy, zamestnáva-
teľské zväzy, ste taká srandovná 
skupina. Na začiatku ste boli jed-
notní, potom vzniklo milión za-
mestnávateľských organizácií. 
Všetci chcete byť prezidentmi.“

Adekvátne boli reakcie (z pub-
likovaných sme vybrali iba dve): 
Peter Mihók, predseda Sloven-
skej obchodnej a priemyselnej 
komory nesúhlasí s názorom, že 
každý podnikateľ chce mať svoj 
zväz a byť jeho prezidentom. 
Práve tí najšikovnejší sa vo zvä-
zoch málo angažujú. Vladimír 
Mička, predseda bratislavskej 
organizácie SŽK konštatoval, že 
takéto vyjadrenia sú nekompe-
tentné a pán minister si neuvedo-
muje, že poškodzujú ľudí, ktorí sa 
snažia pomôcť hospodárstvu.

Do uzávierky vydania Živnos-
tenských novín sa nepodarilo zís-

kať viac názorov členov komory. 
Istotne sa však nepomýlime, keď 
skonštatujeme, že každý  by vy-
jadril svoj názor (a má na to právo) 
a že je, napokon, celkom správne 
a reálne v tejto dobe o zjednoco-
vaní diskutovať. (Pán minister si 
to pravdepodobne uvedomuje, 
prišiel aj na rokovanie živnos-
tníkov a reagoval na všetky naše 
podnety.) Podnikateľské sub-
jekty sú však značne roztriešte-
nou obcou, jednotnejšie názory 
by pomohli najmä pri presadzo-
vaní požiadaviek na rokovaniach 
s vládou. Žijeme v dobe, keď ni-
komu nemožno zakázať vyjadriť 
svoj názor, nech je aj namierený 
voči parlamentu a vláde – tí sú tu 
na to, aby problémy riešili, aby 
nás rešpektovali a pomáhali vyt-
várať také prostredie, v ktorom 
by sa nám lepšie pracovalo. 

Vyjadrenia ministra hospodár-
stva nás privádzajú aj k úvahám 
iného charakteru. Ministerstvo 
nepripravuje zákon, ktorým by sa 

zamestnávateľské zväzy museli 
povinne zjednotiť, ale minister 
pred časom tvrdil v parlamente 
opak, že sa pripravuje zákon 
a „donútime zamestnávateľské 
zväzy, že budú mať jedného zá-
stupcu“ (podľa vyjadrení, po-
skytnutých agentúre SITA).

Áno, či nie? Povinne, či dobro-
voľne? Mala by zamestnávateľské 
zväzy zastupovať na rokovaniach 
s vládou jediná veľká organizá-
cia? Zlúčenie proti vôli podni-
kateľov by bolo pravdepodobne 
protiprávne, žijeme predsa v de-
mokratickom štáte. Nebolo by 
jednoduché prikazovať, koľko 
má byť organizácií, pretože ony 
vznikli na základe zákonov.

Reakcia ministerstva: „My 
nechceme nič diktovať. Takáto 
legislatíva sa nepripravuje. Mi-
nister by však uvítal, keby sa za-
mestnávatelia dohodli a vytvorili 
strešný orgán,“ potvrdil pre tla-
čovú agentúru hovorca rezortu 
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• Aké je, prípadne aké bude sme-
rovanie Vášho pôsobenia na mi-
nisterstve? 
Snahou je, aby nastali určité 

zmeny, aby bol rezort patrične 
sfunkčnený. Dôležité by malo 
byť, aby bola realizovaná kon-
trola činnosti predchádzajúceho 
vedenia. Ak to rozpočet umožní, 
chcel by som rady policajtov roz-
šíriť. Týka sa to aj bezpečnosti 
obyvateľstva a poskytnutia ich 
ochrany. 
• Ako ste povedali pre médiá, 

jednou z prvých aktivít je  au-
dit a kontrola činnosti pred-
chádzajúceho vedenia. Zrejme 
pôjde aj o stransparentnenie 
procesov verejného obstará-
vania. K čomu ste doteraz do-
speli?
V rezorte nastali personálne 

zmeny, ktoré ešte nie sú ukon-
čené. Zmeny nastanú aj  vo ve-
dení niektorých krajských a ok-
resných riaditeľstiev, pretože 
polícia musí byť organizáciou, 
ktorá si dôveru občanov zaslúži. 

Ako viete, novým prezidentom 
policajného zboru sa stal bý-
valý riaditeľ Úradu na ochranu 
ústavných činiteľov a diploma-
tických misií Ján Packa. Prvým 
policajným viceprezidentom sa 
stal Michal Kopčík, ktorý praco-
val v minulosti na odbore opera-
tívno-pátracej činnosti Východ 
Národnej jednotky boja proti ne-
legálnej migrácii Úradu hranič-
nej a cudzineckej polície Prezídia 
policajného zboru v Prešove.

Vo funkcii policajného vice-
prezidenta som vymenoval dote-
rajšieho zástupcu riaditeľa Kraj-
ského riaditeľstva PZ v Bratislave 
Stanislava Jankoviča.
• Termín vstupu Slovenskej re-

publiky do Schengenu je podľa 
vás ohrozený. Čo to znamená, 
najmä z pohľadu občanov?
Cieľom Schengenskej dohody, 

uzavretej v roku 1985, je zaviesť 
jednotný imigračný a pohra-
ničný systém. Ide o odstránenie 
vzájomných pohraničných kon-
trol, ktoré sú ešte medzi väčšinou 
členských krajín únie, ale zacho-
váva prísne kontroly na vonkaj-
ších hraniciach. Východná hra-
nica je  fyzicky aj technicky veľmi 
náročná, tam musíme niečo ro-
biť.

Pri plánovaní verejných obsta-
rávaní nikto nerátal  s tým, že zá-
kon o verejnom obstarávaní má 
svoje lehoty v oblasti sťažností, 
rozhodnutí súdov a podobne. 
Rovnaký problém má aj Poľsko.

Pripravila Eva Sisková
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Živnostníkov (tak ako aj väčšinu 
poctivo pracujúcich občanov Sloven-
ska) problémy neobchádzajú, skôr sa 
im kopia a pribúdajú nové.

Malé firmy „zaskočilo“ nedávne 
zvýšenie minimálnej mzdy. Akoby 
nebolo iné riešenie! Istotne je, avšak 
treba, aby premýšľali ľudia, ktorí sa 
zaoberajú zmenami zákonov, aby 
počúvali hlasy živnostníkov, podnika-
teľov a všetkých tých, ktorí sa den-
ne pasujú s problémami, vytvárajú 
hodnoty, poskytujú služby, vyrábajú 
užitočné veci a, jednoducho, zará-
bajú si na živobytie. Napríklad, ak by 
sa zaviedla nižšia sadzba minimálnej 
mzdy pre malé firmy a firmy s pre-
chodnými ťažkosťami. Takéto prístupy 

existujú v niektorých krajinách. Do-
konca v niektorých krajinách sú malé 
firmy (do dvadsať zamestnancov) vy-
ňaté spod ochrany minimálnej mzdy. 
Neviem však, či je na Slovensku vôľa 
siahnuť k takémuto riešeniu...

Na podporu malých firiem existu-
jú aj iné riešenia, napríklad týkajúce 
sa zníženia nákladov práce v malých 
podnikov, využívania nástrojov aktív-
nej politiky trhu práce, čo znamená 
nižšia mzda (ako minimálna) pre 
dlhodobo nezamestnaných s tým, že 
doplatok, prípadne aj náklady práce 
(odvody) za zamestnanca sú hradené 
z prostriedkov Európskeho sociálne-
ho fondu.

Pripravuje sa zmena cien za plyn 
a elektrickú energiu. Môžeme pred-
pokladať ako to dopadne – ceny budú 
vyššie, aj napriek tomu, že sa nateraz 
tešíme pri správach o znižovaní cien. 
Pripadá mi to, akoby sa niekde niekto 
nevedel dohodnúť.... A aby to ľudia 
nemali také jednoduché! Zaviažeme 
im oči šatkou, dobre ich zatočíme 
a potom uvidíme ako sa zorientujú 
a kto prvý a či príde na ten trik! Ne-
treba pokračovať, všetci vieme o čom 
to je! Nebolo by lepšie popremýšľať 
a hľadať riešenia, namiesto jediného, 
čo mi z toho vychádza: Zarobiť na ľu-
ďoch maximum!

Naša vláda dokáže všetko! Aj vlk sa 
nažerie aj ovca ostane celá. Dôležité 
sú nie prijateľnejšie podmienky na 
podnikanie, ale miliardové zisky... 
A stále mi zo všetkého vychádza to 
isté - vhodné by bolo trocha popre-
mýšľať...

Iva Bukvová

Vhodné by bolo Vhodné by bolo 
popremýšľaťpopremýšľať

(Pokračovanie na str. 3)
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Predseda Slovenskej živnostenskej komory Vojtech 
Gottschall si nemyslí, že slovenská ekonomika a produkti-
vita práce je na tom tak dobre, aby minimálna mzda mohla 
výrazne rásť. „Ak ju umelo nastaví zákon, vznikne špirála, 
ktorá roztočí obrovskú infláciu,“ povedal predseda komo-
ry.

Živnostníci budú musieť zdvihnúť mzdy svojim zames-
tnancom a platiť z nich odvody, čo sa premietne v koneč-
ných cenách služieb a tovarov. V prípade, že spotrebitelia 
nebudú chcieť vyššie ceny platiť, pre živnostníkov to bude 
znamenať koniec podnikania.

VÝSTAVA PSOV 2006
10. medzinárodná výstava psov

NitraCanis
4. – 5. 11. 2006

CHOVATEĽSKÉ DNI 2006
10. celoštátna výstava

drobnochovateľov
10. - 12.11. 2006

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MA-
ČIEK VŠETKÝCH PLEMIEN 2006

11. – 12. 11. 2006 

VIANOCE V AGROKOMPLEXE 
2006

15. predajné dni

INCHEBA BRATISLAVA
13. - 16. 12. 2006

BIBLIOTÉKA
14. medzinárodný knižný veľtrh

9. – 12. 11. 2006

HODINY A KLENOTY
10. medzinárodná výstava hodín 

a šperkov
9. – 11. 11. 2006

PEDAGOGIKA
11. výstava vzdelávania a didaktic-

kej techniky
9. – 12. 11. 2006

DNI VIANOC V INCHEBE
17. ročník predjnej výstavy spotreb-

ného tovaru
2. – 21. 12. 2006

BVV Veletrhy Brno 

boat BRNO
Medzinárodná výstava lodí a vod-

ných športov

Caravaning
Medzinárodná výstava karavanov 

a obytných automobilov
9. – 12. 11. 2006

Svet knihy Brno 2006
Národný knižný veľtrh

10. – 12. 11. 2006

Výstavisko TMM, a. s., 
Trenčín

GLASS SALÓN
12. ročník výstavy skla, svetelnej 

techniky, keramiky a bižutérie
16. – 18. 11. 2006

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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nosti odborov živnostenského 
podnikania Bratislavského 
kraja. V sledovanom období 
od 1. januára do 30. septembra 
2006  v rámci krajského úradu 
pôsobilo s platným živnosten-
ským oprávnením 111 308 pod-
nikateľských subjektov, z toho 
69 430 fyzických  a 41 878 práv-
nických osôb.

V sledovanom období  bolo 
vydaných 11 472 živnosten-
ských listov, 484 koncesných lis-
tín a 162 rozhodnutí o zrušení 
oprávnenia na vlastnú žiadosť. 
Obvodné úrady Bratislavského 
kraja vykonali v sledovanom 
období 4 971 kontrolných akcií 
a uložili spolu pokuty v celko-
vej výške 1 645 000,- korún. (z)

Kvalifikačné skúšky. Ži-
linská krajská zložka v spolu-
práci s Krajským úradom v Ži-
line uskutočnila od januára do 
októbra t. r. celkovo 115 kvali-
fikačných skúšok v odboroch 
holičstvo a kaderníctvo (37) - 2 

uchádzačky skúšku neurobili, 
kozmetické služby (27), stolár-
stvo (4), tesárstvo (6), murár-
stvo (4), oprava cestných moto-
rových vozidiel (3), pekárstvo 
(1) a pohrebníctvo (43).

Účastníci skúšky v odbore 
pohrebníctvo boli nadšení zo 
získania nových vedomostí 
a informácií a spokojní, že sa 
zúčastnili rekvalifikácie vo 
vzdelávacej ustanovizni M&Z 
Partners, spol. s r. o., Považská 
Bystrica, aj keď sa spočiatku 
tomu bránili.

Počas organizovania kvalifi-
kačných skúšok neboli k prie-
behu kvalifikačných skúšok 
žiadne sťažnosti uchádzačov. 
Krajská zložka listom Žilin-
skej prvej obchodnej, s. r. o., 
a Akadémii vzdelávania, po-
bočke v Považskej Bystrici, 
upozornila na nedostatočné 
znalosti uchádzačiek v odbore 
kozmetické služby. 

(kz)

Medzi skupiny najviac ohro-
zené rizikom straty zamestna-
nia patrí kategória seniorov, 
ženy a osoby s rodinnými po-
vinnosťami. Slovenská asociá-
cia malých podnikov (SAMP) 
preto odštartovala 1. júna 2006 
projekt „Zavedenie certifi-
kácie pre rovnosť príležitostí 
a podporu vzdelávania“. 

Podľa prezidenta SAMP Vla-
dimíra Sirotku prostredníc-
tvom projektu, financované-
ho z Európskeho sociálneho 
fondu a štátneho rozpočtu SR, 
chcú lepšie pripraviť uchádza-
čov o zamestnanie pre trh prá-
ce v súlade s potrebami zamest-
návateľov. Projekt predpokladá 
stimulovať aj zamestnávate-
ľov na ďalšie vzdelávanie svo-
jich zamestnancov, najmä tých, 
ktorým hrozí strata zamestna-
nia alebo majú nízku kvalifiká-
ciu či zručnosť. Mnoho ľudí nad 
50 rokov, označovaných ako 
seniori, hľadá uplatnenie prá-
ve v rámci malého a stredného 
podnikania. Je dôležité, aby sa 
hlasy malých aj stredných pod-
nikateľov a živnostníkov, ktorí 
predstavujú takmer polmilió-
novú skupinu občanov Sloven-
skej republiky, dostali aj do 

ASOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV ŽIADA ZÁVÄZNÝ VÝKLAD
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AGROKOMPLEX NITRA

Vysoké ceny alebo koniec podnikania…

Proti zvýšeniu minimálnej 
mzdy. Slovenský živnostenský 
zväz a Slovenská živnostenská 
komora, v mene živnostenskej 
obce, zásadne protestujú proti 
zvýšeniu minimálnej mzdy nad 
sumu 7.430,- Sk, ktorú AZZZ 
SR ústretovo odobrila na jú-
lovom zasadnutí RHSP. Toto 
zvýšenie tiež znamená prí-
nos do štátneho rozpočtu vo 
výške 1 mld. Sk. Zvýšenie nad 
7.600,- Sk znamená pre samos-
tatne zárobkovo činné osoby, 
ktoré platia najnižšie odvody 
zo základu tejto sumy, by zna-
menalo oproti platnému stavu 
zvýšenie o 330,- Sk, čo zna-
mená prínos do štátneho roz-
počtu vo výške 1,3 mld. Sk.

(Z vyhlásenia, ktoré podpí-
sali prezident SŽZ a predseda 
SŽK.) 

Z činnosti odborov živnos-
tenského podnikania. Kraj-
ský úrad v Bratislave poskytol 
Úradu komory údaje o čin-

tvorby programového vyhláse-
nia novej vlády. 

Aby sľuby opäť neostali len na 
papieri, predstavitelia SAMP 
požadujú stabilizovať legislatív-
ne prostredie pre túto skupinu 
a dosiahnuť od tvorcu právnej 
normy poskytnutie jej záväz-
ného výkladu. Nevyriešeným 
problémom zostáva aj vymáha-
teľnosť práva. SAMP požaduje 
znížiť daň z príjmov a DPH mi-
nimálne na 15 percent. 

„Dôrazne požadujeme tiež 
oddelenie systému sociálneho 
(dôchodkového) zabezpeče-

nia, vyplácania dôchodku, od 
podnikania v prípade podnika-
teľov – dôchodcov.“ - povedal 
V. Sirotka.

Tieto dva systémy spolu nesú-
visia, a preto treba zrušiť obme-
dzenie nezdaniteľného minima 
u podnikateľov - dôchodcov. 
Logický je v tejto súvislosti aj 
návrh, aby sa zjednodušila pod-
pora začínajúcim podnikate-
ľom. SAMP navrhuje neviazať 
podporu začínajúcemu pod-
nikateľovi na predchádzajúcu 
„povinnú“ evidenciu na úrade 
práce.
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DYM Z KADIDLA
v kostoloch

prekračuje limity EÚ
Čiastočky dymu a prachu uvoľ-

ňujúce sa z horiaceho kadidla 
v katolíckych kostoloch prekra-
čujú bezpečnostné normy EÚ 
stanovujúce povolené množ-
stvo dymu v ovzduší.

K tomuto zisteniu prišiel 32-
ročný nemecký vedec Stephan 
Weber, ktorý skúmal dym v kos-
toloch. 

Naopak horiace sviečky, ktoré 
sa v kostoloch zapaľujú každú 
nedeľu, produkujú len mini-
málne množstvo dymu.

Weber je odborníkom na kli-
matológiu z Univerzity Duis-
burg-Essen. Podľa jeho slov 
čiastočky dymu sú najkoncen-
trovanejšie na krátky časový 
úsek počas niekoľkých svä-
tých dní, keď sa počas omše 
páli kadidlový prášok na dreve-
nom uhlí. Do kostola v Essene 
umiestnil počítadlo čiastočiek 

na dva týždne počas vianoč-
ných sviatkov, keď sa tu koná 
viacero bohoslužieb s použitím 
kadidla.

Namerané údaje sa vyšplhali 
na 220 mikrogramov časticovej 
látky na kubický meter vzduchu, 
čo je viac než štvornásobok ofi-
ciálneho limitu, povoľujúceho 
prítomnosť 50 mikrogramov.

Weber, ktorý je sám katolí-
kom, hoci nie lekárom, na zá-
klade informácií z kompetent-
ných zdrojov upozorňuje, že 
takáto miera znečistenia ovz-
dušia môže spôsobovať zdra-
votné problémy ľuďom trpiacim 
astmou.

Vedec však ubezpečuje, že vý-
skum pôvodne urobil zo zábavy 
a zvedavosti a nemal tým v úmysle 
naznačiť, že návšteva kostola 
je zdraviu nebezpečná.       (a)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - EURÓPSKA ÚNIA

ALKOHOL PODRÝVA EKONOMIKYALKOHOL PODRÝVA EKONOMIKY
Alkohol pripravuje európske 

ekonomiky o 125 miliárd eur 
ročne, tvrdí organizácia Euro-
care a žiada Európsku komisiu, 
aby prijala energické preven-
tívne opatrenia.

Eurocare združuje 45 mimo-
vládnych organizácií z celej 
Európy, ich cieľom je zmierniť 
škody spôsobené alkoholom 
a prevencia. Zdravie má mať 
podľa autorov výzvy prednosť 
z mnohých dôvodov.

Európania vraj pijú viac alko-
holu ako ľudia na iných konti-
nentoch. Kvôli tomu, že tehot-
né ženy pijú alkohol, sa vraj 
ročne narodí viac než 60-ti-
síc detí s nízkou pôrodnou vá-

hou. Alkohol má podľa Euro-
care na svedomí štvrtinu 
úmrtí mladých mužov. Tisíce 
ľudí v Európe kvôli nemu kaž-
doročne spáchajú samovraždu, 
v neskoršom veku zmiera 50-ti-
síc Európanov na rakovinu, vy-
volanú alkoholom. Alkohol je 
príčinou, že jedno zo šiestich 
európskych detí je zneužívané.

Európania sú najväčšími kon-
zumentmi alkoholu na svete. 
Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre 
Európsku komisiu vypracova-
lo londýnske Centrum pre štú-
die o alkohole. Podľa nej vypije 
každý dospelý ročne v prieme-
re 11 lit. čistého alkoholu.    (č)

Povinnosti nie sú všade rovnaké
* PRÍJMY  SA ZDAŇUJÚ V KRAJINE, KDE ČLOVEK PRACUJE ** PRÍJMY  SA ZDAŇUJÚ V KRAJINE, KDE ČLOVEK PRACUJE *

Mobilita pracovnej sily je od 
vstupu Slovenska do Európskej 
únie čoraz aktuálnejšia. Pracov-
níci nielen prichádzajú zo zahra-
ničia na naše územie, ale značný 
počet slovenských kvalifikova-
ných manažérov odchádza do 
iných členských krajín. A to pri-
náša so sebou rôzne daňové po-
vinnosti. 

Legislatíva každej krajiny si 
v oblasti daní uplatňuje vlastné 
kritériá. Stanovuje, či v danom 
štáte bude pracovník podliehať 
neobmedzenej povinnosti zda-
nenia svojich príjmov, to zna-
mená zdanenie príjmov zo Slo-
venska, aj zo zahraničných 
zdrojov. Na Slovensku sa zda-
ňujú len príjmy, ktoré tu cudzi-
nec zarobil. Pritom je potrebné 
zohľadniť príslušnú zmluvu o za-
medzení dvojitého zdanenia.

Každý štát má v tomto smere 
upravený postup. Preto sa 
v praxi môže stať, že niekoho 
podľa vnútroštátnych daňových 
predpisov považujú za daňov-
níka s neobmedzenou daňo-
vou povinnosťou v dvoch alebo 
vo viacerých štátoch. A to z dô-
vodu trvalého pobytu, stáleho 
bytu alebo dočasnej fyzickej prí-
tomnosti na území konkrétneho 
štátu. Pri riešení konfliktu dvo-

jitého zdanenia fyzickej osoby 
sa postupuje podľa rozhodova-
cích kritérií, uvedených v prí-
slušných zmluvách o zamedzení 
dvojitého zdanenia. Ide o me-
dzinárodné zmluvy, ktoré majú 
prednosť pred slovenskou daňo-
vou legislatívou. 

Vo všeobecnosti sa príjmy zo 
závislej činnosti spravidla zda-
ňujú v krajine, kde zamestna-
nec prácu fyzicky vykonáva. Vý-
nimkou je splnenie podmienok, 
na základe ktorých príjem zo zá-
vislej činnosti osoby zdržiavajú-
cej sa na území iného zmluvného 
štátu, kde je zamestnaný, sa zdaní 
len v krajine jeho pôsobenia. Ide 
o tieto tri podmienky: Osoba sa 
zdržiava v druhom zmluvnom 
štáte počas obdobia, ktoré ne-
presiahne celkovo 183 dní v kto-
romkoľvek dvanásťmesačnom 
období alebo kalendárnom roku 
a odmeny mu vypláca zamestná-
vateľ alebo sa vyplácajú v mene 
zamestnávateľa, ktorý nie je re-
zidentom v druhom zmluvnom 
štáte. Treťou podmienkou je, 
že odmeny nejdú na ťarchu stá-
lej prevádzkarne alebo stálej zá-
kladne, ktorú má zamestnávateľ 
v druhom zmluvnom štáte. 

Pri dodržaní týchto podmie-
nok príjmy vyslaného zames-

tnanca nepodliehajú v prijíma-
júcej krajine zdaneniu, takže je 
povinný všetky príjmy zdaniť na 
Slovensku. Pri daňovom posú-
dení je potrebné zohľadniť aj da-
ňové predpisy platné v prijímajú-
cej krajine. 

Iná situácia môže nastať pri príj-
moch umelcov, športovcov a ľudí 
z iných nezávislých povolaní (le-
károv, architektov, právnikov), 
ktoré nemusia spĺňať kritériá zá-
vislej činnosti a ich zdanenie sa 
v zmluvách rieši osobitne. 

Na zamedzenie dvojitého zda-
nenia sa používajú rôzne me-
tódy, ktoré môžu byť priamo 
zapracované v daňovom systéme 
jednotlivých krajín alebo sú sú-
časťou medzinárodných zmlúv. 
V slovenskej daňovej legislatíve, 
ako aj vo väčšine zmlúv, sa obja-
vujú dve základné metódy – me-
tóda zápočtu alebo metóda vy-
ňatia. Ak plynú daňovníkovi 
s neobmedzenou daňovou po-
vinnosťou na Slovensku príjmy 

Povinnosti firmy v odpadovom hospodárstve
Každý podnikateľ je na zá-

klade platného zákona o odpa-
doch povinný nakladať s jednot-
livými druhmi odpadov (zberať 
ich, prepravovať, zhodnocovať 
a zneškodňovať) a pri nakladaní 
alebo inom zaobchádzaní s nimi 
chrániť zdravie ľudí a životné 
prostredie. Podnikateľ musí viesť 
a uchovávať evidenciu odpadov, 
zhromažďovať tieto odpady, trie-
diť ich, zabezpečiť odpady pred 
znehodnotením, zhodnocovať 
odpady pri svojej činnosti a nevy-
užitý odpad ponúknuť na zhod-
notenie inej osobe. Ak by nebolo 

zhodnotenie odpadov možné 
alebo účelné, držiteľ odpadov je 
povinný zabezpečiť zneškodne-
nie vzniknutých odpadov.

Zneškodnenie odpadov sa 
môže uskutočňovať len pros-
tredníctvom na to oprávnenej 
osoby. Ak by chcel držiteľ sám 
odpady zneškodniť, takisto na 
túto činnosť musí mať povole-
nie. Je tiež povinný zabezpečiť 
plnenie ohlasovacej povinnosti 
príslušnému úradu životného 
prostredia z podnikateľom vede-
nej evidencie.                         -re-

hospodárstva Branislav 
Zvara. Je istotne pravdou, že 
ministerstvu sa veľmi ťažko ro-
kuje s množstvom podnikateľ-
ských organizácií. A na druhej 
strane, aj keď v prípade jednoty 
by tu bola istá sila, toho času ná-
zorová jednota neexistuje. 

A čo z toho vyplýva pre nás 
živnostníkov? Potrebná spolu-
práca medzi zväzmi, komorami, 
úniami... Mala by byť prospešná 
pre všetkých a jej vyústením by 

malo byť nachádzanie spoloč-
ných možností pre dohody me-
dzi vládou, parlamentom a jed-
notlivými ministerstvami. Iba 
v takomto prípade je možné pri-
jímať dobré zákony, vyhovujúce 
štátu aj podnikateľom.       (rera)

(Dokončenie zo str. 1)

V JEDNOTE MÔŽE BYŤ (PREDSA) SILA 

zo štátu, s ktorým má Sloven-
sko uzatvorenú zmluvu o zame-
dzení dvojitého zdanenia, postu-
puje sa podľa tejto zmluvy. Ak sa 
podľa zmluvy uplatňuje metóda 
zápočtu dane, daň zaplatená 
v druhom zmluvnom štáte sa za-
počíta na úhradu dane podľa zá-
kona o dani z príjmov najviac su-
mou, ktorá môže byť v druhom 
zmluvnom štáte vyberaná v sú-
lade s touto zmluvou. 

Zápočet dane sa urobí najviac 
v sume dane pripadajúcej na 
príjmy zo zahraničia. Pri apliko-
vaní metódy zápočtu je potrebné 
preukázať zaplatenie dane v za-
hraničí potvrdením, ktoré vyho-
toví zahraničný správca dane. 

V prípade, ak Slovensko nemá 
uzavretú zmluvu a slovenský ob-
čan príjmy v zahraničí preuká-
zateľne zdanil, uplatní sa me-
tóda vyňatia. Jej podstatou je, že 
na určenie výšky daňovej povin-
nosti sa príjem dosiahnutý v za-
hraničí nezahrnie do zdanenia. 
Samozrejme, vyňatie nezna-
mená, že konkrétna osoba nemá 
povinnosť podať daňové prizna 

(Podľa dennej tlače –ib-)
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Od 1. augusta 2006 nadobudla 
účinnosť väčšina ustanovení zá-
kona č. 310/2006 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Ide o rozsiahlu novelu, preto 
sa zameriame najmä na zmeny, 
ktoré sa týkajú poberateľov dô-
chodkov. Približne 80-tisíc dô-
chodcov bude mať po prepočte 
vyšší starobný dôchodok odha-
dom priemerne o tisíc korún. 

Na základe tejto novely Sociálna 
poisťovňa prepočíta a novo určí 

výšku tých starobných dôchod-
kov, ktoré boli určené v období 
do 31. 12. 2003 podľa zákona č. 
100/1988 Zb. o sociálnom zabez-
pečení v znení neskorších pred-
pisov a sú obmedzené najvyššou 
výmerou (limitom), alebo sú vy-
počítané z upraveného priemer-
ného mesačného zárobku 4 067 
Sk. Týmto zákonodarca reaguje 
na rozdiely v starobných dôchod-
koch tzv. “starodôchodcov”, to 
je tých, ktorým bol starobný dô-
chodok priznaný do 31. 12. 2003 
a “novodôchodcov”, to je tých, 
ktorým bol starobný dôchodok 

priznaný po 31. 12. 2003. 
V tomto prípade nie je treba, 

aby občan podal žiadosť o nové 
určenie sumy starobného dô-
chodku. O novom určení sumy 
starobného dôchodku rozhodne 
Sociálna poisťovňa na základe 
zákona najneskôr do 31. decem-
bra 2007. O sume dôchodku 
vydá písomné rozhodnutie a po-
ukáže aj doplatok patriaci odo 
dňa výplatného termínu v au-
guste 2006. Opatrenie sa týka 
aj starobných dôchodkov, ktoré 
boli pôvodne priznané ako mi-

• Česi znížili odhad rastu eko-
nomiky. České ministerstvo fi-
nancií znížilo svoj odhad rastu 
ekonomiky v tomto roku na 6 
percent z predchádzajúcich 6,2 
percenta. Na budúci rok by sa 
mala ekonomika spomaliť až na 
4,9 percenta. Podľa novej mak-
roekonomickej prognózy minis-
terstva by mala ekonomiku ťahať 
predovšetkým vyššia investičná 
aktivita a spotreba domácností. 

• Nie je priestor. Podľa premi-
éra Róberta Fica nie je na Slo-
vensku priestor na znižovanie 
odvodového zaťaženia. Dôvo-
dom je zavedenie druhého pi-
liera dôchodkového systému, 
ktorý podľa neho do konca tohto 
roka spôsobí Sociálnej poisťovni 
deficit okolo 21 miliárd korún.

• O elektrine až po dohode. 
Cena elektriny pre budúci rok 
bude známa, až  po dohode  dis-
tributorov a regulačného úradu. 

• Plyn asi nezdražie(?) Plyn 
pre domácnosti by podľa via-
cerých zdrojov mohol od no-
vého roka zlacnieť, minimálne 
nezdražie. Hovorkyňa Sloven-
ského plynárenského priemyslu 
Dana Kršáková to nevyvrátila: 
„Ceny plynu pre domácnosti 
zvyšovať určite nebudeme.“ Mi-
nisterstvo hospodárstva poža-
dovalo zníženie ceny plynu pre 
domácnosti na rok 2007 o 1,39 
percenta.  Slovenský plynáren-
ský priemysel  predložil Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO) cenový návrh na zlac-
nenie plynu pre domácnosti o 40 
halierov na kubický meter. Plyn 
by tak mal byť od januára lacnejší 
približne o 3 percenta.

• Ceny energií rozdelili mi-
nistrov. Minister hospodárstva 
a minister financií majú roz-
dielne názory na tvorbu cien 
energií. Pre ich spor o novelu 
zákona o regulácii cien preru-
šila  vláda  rokovanie. Predme-
tom sporu sú budúce kompeten-
cie a vplyv Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví. Podľa minis-
terstva financií návrh novely zá-
kona, ktorý pripravilo minister-
stvo hospodárstva, spochybňuje 
nezávislosť úradu a v konečnom 
dôsledku narúša trhové prostre-
die. Ministerstvo hospodárstva 
oponuje, že cieľom sú spravod-
livé ceny energií a spoločenská 
kontrola nad nimi.

• Nový zákon pre investorov. 
Ministerstvo hospodárstva  pri-
pravuje nový zákon o investič-
ných stimuloch, ktorý by od roku 
2007 tvoril základ pre ďalšie 
kroky v oblasti zahraničných in-
vestícií. Zákon by mal určiť po-
nuku priamych a nepriamych 
výhod pre zahraničných i domá-
cich investorov. Priame výhody 
pre investorov by mali spočívať 
vo forme priamej angažovanosti 
na investičnom zámere. Nepria-
mou výhodou by  mohli byť da-
ňové prázdniny pre investorov 
do desiatich rokov.             (ib, dt)

Krátke správy
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - SPRAVODAJSTVO, KOMENTÁRE

Po novele zákona o sociálnom poistení

V programe rokovania Ná-
rodnej rady SR je novela zá-
kona č. 168/1996 Z. z. o cestnej 
doprave. Do pripravovaného 
návrhu sa podarilo zapraco-
vať aj pripomienky, ktoré boli 
spracované ešte v predchádza-
júcich rokoch. Boli akceptova-
né niektoré návrhy, týkajúce sa 
nákladnej dopravy aj taxi služ-
by. Delegácia zložená so zá-
stupcov Slovenského živnos-
tenského zväzu (Peter Masár), 
Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení (František 
Bruckmayer) a  Slovenskej živ-
nostenskej komory (Ján Ka-
dúc) prerokovala úpravy textu 
s poslancom Marošom Kon-
drótom, predsedom výboru 
NR SR pre hospodársku poli-
tiku. V diskusii účastníci stret-

ROKOVANIE o novele zákona o CESTNEJ DOPRAVE
(Dokončenie na 7.str.)

nutia prezentovali aj názory 
k súčasným problémom živnos-
tenského podnikania, k novele 
zákona o dani z príjmov, k po-
staveniu zamestnávateľov vo 
verejnoprávnych inštitúciách, 
k postupu daňových úradov 
k príjmom zo závislej činnosti 

a podobne. Zástupcovia podni-
kateľskej sféry ocenili možnosť 
spolupráce s poslancami NR 
SR delegovaním zástupcov do 
komisií výborov. Je, teda, pred-
poklad, že stretnutia, aké do-
kumentuje fotografia, nebudú 
ojedinelé.               Foto a text: Kc

DO POZ ORNOS T I  VODIČOMDO POZ ORNOS T I  VODIČOM
Dňom 1. novembra 2006 

nadobudla účinnosť vyhláš-
ka Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o niektorých usta-
noveniach zákona č. 725/2004 
Z. z. o podmienkach prevádzky 
vozidiel v premávke na pozem-
ných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
Vyhláškou sa upravujú povin-
nosti držiteľa motorového vozid-
la,  týkajúce sa povinnej výbavy. 

Povinnou výbavou motoro-
vého vozidla kategórie M a N 
sú:

a) náhradné elektrické poistky, 
ak sa v  elektrickej inštalácii po-
užívajú, a to po jednej z každé-
ho používaného druhu, 

b) náhradné vláknové žiarov-
ky s výnimkou svetelných zdro-
jov s plynovou výbojkou, ak sa 
používajú vo vozidle v svetlo-
metoch alebo svietidlách s vy-
meniteľným zdrojom svetla, a to 
po jednej žiarovke z každého 
druhu používaného na vonkaj-
šie osvetlenie vozidla, a náradie 
potrebné na ich výmenu s vý-
nimkou zvláštneho výstražného 
svetla,

c) príručný zdvihák s nos-
nosťou rovnajúcou sa aspoň 
zaťaženiu najviac zaťaženej ná-

pravy vozidla alebo rovnajúcou 
sa hmotnosti zdvíhanej časti 
vozidla z najväčšej prípustnej 
celkovej hmotnosti vozidla pri 
zdvíhaní tejto časti spôsobom 
určeným výrobcom na použitie 
zdviháka,

d) kľúč na matice alebo na 
skrutky kolies,

e) náhradné koleso s diskom 
a s náhradnou pneumatikou 
predpísaného druhu a rozme-
ru s takým upevnením držiaka, 
ktoré zabezpečuje, že sila pri 
vyberaní kolesa z držiaka alebo 
pri vkladaní kolesa do držia-
ka nepresiahne 490 N; jazdná 
súprava zložená z ťahača a prí-
pojného vozidla môže mať pri 
rovnakých rozmeroch pneuma-
tík a pri rovnakom vyhotovení 
kolies jedno spoločné náhrad-
né koleso; to sa nevzťahuje na 
pneumatiky pre núdzový do-
jazd, ak pri schválení podľa oso-
bitného predpisu nebolo určené 
inak.

Povinnou výbavou motoro-
vého vozidla s prevádzkovou 
hmotnosťou prevyšujúcou 400 
kg je ťažná tyč alebo ťažné lano 
schváleného typu podľa § 8 zá-
kona, určené na vlečenie vozi-
diel; to neplatí pre motocykel.

Povinnou výbavou motorové-
ho vozidla kategórie
- L je motolekárnička

- M1, N, T, C a Ps je autolekár-
nička

- M2, M3 s počtom do 22 miest 
na sedenie je jedna autolekár-
nička pre hromadnú dopravu

- M2, M3 s počtom nad 22 
miest na sedenie sú dve au-
tolekárničky pre hromadnú do-
pravu.
Motolekárnička a autolekár-

nička musia byť použiteľné a ich 
obsah uvedený v prílohe č. 1 
musí byť v exspiračnej dobe.

Povinnou výbavou motoro-
vého vozidla kategórie L, M, 
N, T, C a Ps je homologizovaný 
prenosný výstražný trojuholník.

Povinnou výbavou motoro-
vého vozidla kategórie M, N, 
T, C a Ps je bezpečnostný odev 
(bezpečnostná reflexná vesta, 
overal, nohavice, bunda alebo 
pláštenka),  pričom bezpečnost-
ný odev sa umiestňuje v dosa-
hu zo sedadla vodiča vozidla.

Zákon tiež určuje lehoty na 
vykonanie pravidelných technic-
kých prehliadok vozidla a emis-
ných kontrol, ako aj závady na 
vozidle, pre ktoré nie je spôsobi-
lé na premávku na pozemných 
komunikáciách. Vyhláška je zve-
rejnená v Zbierke zákonov čias-
tka 221 zo dňa 31.10.2006 pod 
číslom 578.                             (Kc)
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„Ak chceme, aby rozvoj Bra-
tislavy mal koncepciu vychá-
dzajúcu z vízie mesta, územ-
ného plánu a hlavne slúžil 
ľuďom, je nevyhnutné dosiah-
nuť vo voľbách zmenu sú-
časnej komunálnej koalície, 
ktorá tu vládne len s malými 
obmenami už 16 rokov. Iba 
tak je možné zabezpečiť dy-
namický rozvoj mesta, ktoré 
raz bude patriť na mapu eu-
rópskych veľkomiest a stane 
sa z neho mesto, ktoré bu-
deme milovať. Bude potrebné 
sústrediť sa na vypracovanie 
troch základných dokumen-
tov nevyhnutných pre rozvoj 
a správu hlavného mesta Slo-
venskej republiky. Tí, bez kto-
rých by to vôbec nešlo, sú pre-
dovšetkým živnostníci, drobní 
a strední podnikatelia, ktorí sú 
ekonomickou kostrou spoloč-
nosti. Tvoria vo vyspelých eko-
nomických krajinách vyše 50 
percent HDP.

Staňte sa aj vy, obyvatelia 
Bratislavy, súčasťou voleb-
ného programu. Bratislava 
aj jej obyvatelia si zaslúžia 
mať pekné mesto a vytvárať si 
k nemu citový vzťah.“

Zákaz predchádzania pre nákladnéZákaz predchádzania pre nákladné
automobily skutočnosťou (!?)automobily skutočnosťou (!?)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE, POLEMIKA                       

Slovensko patrí asi medzi naj-
viac experimentujúce krajiny. 
Miesto toho, aby sme využívali 
skúsenosti okolitých krajín, stá-
le hľadáme nové, vlastné rieše-
nia. Podľa môjho názoru medzi 
takého experimenty patrí aj zá-
kaz predchádzania pre náklad-
né automobily na ceste s dvomi 
jazdnými pruhmi, aj keď zatiaľ 
iba na úseku diaľnice D1 Brati-
slava – Trnava.

V Českej republike bola pri-
jatá rozsiahla novela zákona, 
týkajúca sa premávky na po-
zemných komunikáciách, kto-
rá uvažovala aj z celoplošným 
zákazom predchádzania pre 
nákladné automobily na ces-
te s dvomi a viacerými jazdný-
mi pruhmi. Po veľkej diskusii 
odbornej aj ostatnej verejnos-
ti (zvíťazil zdravý rozum), táto 
novela bola zmenená úpravou 
– zákazom predchádzania pre 
nákladné automobily na ces-
tách s troma alebo viacerými 
jazdnými pruhmi. V Nemec-
ku by sme z hľadiska motorizá-
cie a siete diaľničnej siete moh-
li očakávať celoplošné zákazy 
predchádzania pre nákladné 
automobily, tie tu však nie sú. 
Zákazy predchádzania sú na 
cestách s tromi a viacerými jazd-
nými pruhmi. Na vysoko frek-
ventovaných úsekoch diaľnic 
je vyznačený zákaz dopravnou 
značkou Zákaz predchádzania 
pre nákladné automobily aj pre 
úseky s dvomi jazdnými pruh-
mi. Ide o niekoľkokilomet-
rové úseky pred výjazdmi do 
veľkých miest alebo priemysel-
ných oblastí, pri dlhom stúpaní
a podobne.

Naša motoristická verejnosť 
je rozdelená na dva tábory – 
podľa toho na akom vozidle ob-
čan jazdí. Prevládajú extrémne 
názory, ktoré neberú do úvahy 
argumenty druhej strany. 

Z hľadiska oprávnenosti vy-
dania právnej úpravy o záka-

ze predchádzania pre náklad-
né vozidlá na cestách s dvomi 
a viacerým jazdnými pruhmi 
celoplošne chýbajú argumenty 
(tlak verejnosti, osobitne vodi-
čov osobných motorových vo-
zidiel). Pred takouto závažnou 
zmenou predpisu by mali byť 
verejnosti známe údaje z pred-
chádzajúcich období a po za-
vedení zákazu, napríklad úda-
je o počet dopravných nehôd 
na úseku Bratislava – Trnava, 
o počte účastníkov dopravných 
nehôd z hľadiska druhu vozid-
la, o počte vozidiel prechádza-
júcich úsekom podľa posled-
ného sčítania dopravy a počte 
počas trvania zákazu alebo 
údaje o hlavných príčinách do-
pravných nehôd. Mal by sa po-

rovnať počet vozidiel podľa sčí-
tania (ktoré použili náhradnú 
trasu po zákaze predchádzania 
pre nákladné automobily). 

Prečo treba porovnávať? 
V roku 2005 vodiči osobných 
motorových vozidiel spôsobili 
39 330 dopravných nehôd, čo je 
takmer 66 percent všetkých do-
pravných nehôd, vodiči náklad-
ných motorových vozidiel za-
vinili 5 620 dopravných nehôd, 
čo je 9,3 percenta. Z toho vy-
plýva, že pri znižovaní doprav-
nej nehodovosti chceme tres-
tať tých, ktorí sú menej vinní! 
Spustenia zákazu predbieha-

nia pre nákladné automobily na 
uvedenom úseku diaľnice uká-
že pravdepodobne skresľujúce 
údaje. Dôvodom je napríklad 
skončenie dovolenkovej sezóny 
a znižovanie počtu užívateľov 
osobných motorových počas 
zimných mesiacov. Mám do-
jem, že tento úsek bude postup-
ne, práve prijatým opatrením, 
nebezpečnejší aj vzhľadom na 
príchod jesenného nepriazni-
vého počasia, hmlí, poľadovice 
a pod. Už v súčasnosti je prob-
lém predchádzania aj osob-
ným vozidlom, jazdiacim v pra-
vom jazdnom pruhu, dôvodom 
je preplnený (a „rýchly“) ľavý 
jazdný pruh.

Na úseku diaľnice D1 by bolo 
vhodné, aby zákaz predchádza-
nia pre nákladné vozidlá bol vy-
značený na týchto úsekoch: 

• km 28 až 31, smer Trnava (od-
bočenie na Senec)

• km 46 až 54, smer Trnava (od-
bočenie na Trnavu a Nitru)

• km 31 až 35, smer Bratislava 
(odbočenie na Senec)

Už po hromadnej doprav-
nej nehode 30. decembra 2005 
sa ukázalo, že veľa sa hovorí 
a málo koná. Skutočne by bolo 
vhodné prijať veľkú novelu zá-
kona o premávke na pozem-
ných komunikáciách. Mala by 
riešiť problémy, ktoré pociťu-
jú obyčajní vodiči v praxi (sprís-
nenie sankcií voči nedisciplino-
vaným vodičom, nedelených na 
„obyčajných“ občanov a iných, 
atď.). 

Zapojenie verejnosti a odbor-
níkov do prípravy novely by pri-
nieslo veľa rôznych návrhov, 
istotne aj nerealizovateľných 
v praxi, avšak aj tie, ktoré sa už 
uplatňujú v okolitých štátoch 
a ktoré unikajú tvorcom našich 
právnych predpisov.

Ing. Ján Kadúc

KIA MEDZI KIA MEDZI PODNIKATEĽMIPODNIKATEĽMI
Slovenská živnostenská ko-

mora chce aj touto cestou po-
ďakovať predstaviteľom spo-
ločnosti KIA Bratislava, s. r.o., 
ktorí umožnili prezentovať 
pred členmi komory vozidlo 
KIA Carnival 2,9 CRD. 

Na snímke predseda Sloven-
skej živnostenskej komory Voj-
tech Gottschall, ktorý využil 
vozidlo hlavne v rámci víken-
dových podnikateľských podu-
jatí v Pezinku a Modre. 

(ref)
Foto: - a-

pre ľudípre ľudí

Monika Flašíková - Beňová, 
poslankyňa Európskeho 

parlamentu, vicežupanka 
Bratislavského samosprávneho 

kraja, kandidátka na post 
primátorky Bratislavy

BRATISLAVABRATISLAVA

B L A H O Ž E L Á M EB L A H O Ž E L Á M E

K významnému životnému 
jubileu - päťdesiatinám - želá-
me predsedovi Krajskej zložky 
SŽK Trnava, členovi predsta-
venstva SŽK, Ing. Róbertovi 
Schmidtovi veľa tvorivých síl, 
pracovných úspechov a život-
ného elánu.

Redakčná rada a redakcia ŽN
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Umelci, autori a ďalší, ktorí žijú len z honorárov, nemusia pla-
tiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak sa pre to sami nerozhodnú. 
„Môžu byť na dôchodok dobrovoľne poistení, ale iba, keď chcú,“ 
hovorí odborník na dane a odvody Jozef Mihál.

V zdravotnom poistení takúto možnosť nemajú. Buď sa pri-
hlásia ako dobrovoľní platcovia - podnikatelia, alebo ako dob-
rovoľne nezamestnané osoby. V prvom prípade platia minimál-
ny príspevok, teda 14 percent z minimálnej mzdy, čo je 966 korún 
mesačne.

„Keď sa neprihlásia ako SZČO a nie sú ani zamestnancami, 
musia byť prihlásení ako dobrovoľne nezamestnané osoby a pla-
tiť si zdravotné poistné,“ povedal Mihál. Dobrovoľne nezamest-
naný platí mesačne iba 633 korún.

Zdalo by sa, že je výhodnejšie zostať dobrovoľne nezamestna-
nou osoba, lebo odvádza menej. „Ak však dosahuje zaujímavé 
zárobky, je povinná v ročnom zúčtovaní vypočítať poistné z úhr-
nu skutočných príjmov,“ povedal Mihál. V prípade, že by jednot-
livec zarobil napríklad 300-tisíc korún, musel by až 14 percent 
odviesť po zúčtovaní do poisťovne.

Nedoplatok by sa mu znížil o príspevky, ktoré už zaplatil.Vý-
hodnejšie je byť dobrovoľným platcom - podnikateľom. Aj ten by 
síce musel po zúčtovaní doplatiť nedoplatok, ktorý by mu vznikol 
ako rozdiel toho, čo už v mesačných preddavkoch zaplatil, a to-
ho, čo podľa príjmu naozaj mal odviesť.

Skutočná výška príspevku, ktorý by mal zaplatiť do poisťovne, 
by však nebola 14 % z 300-tisíc. Tento hrubý zárobok by si mohol 
znížiť o náklady alebo paušálne výdavky, teda o 40 percent zo za-
robenej sumy.

Vymeriavací základ si vypočíta ako rozdiel príjmov a výdavkov 
a túto sumu podelí koeficientom 2,14. Nedoplatok, ktorý by mal 
doplatiť, by bol výrazne nižší ako v prvom prípade.

Zvýšené nákladyZvýšené náklady na podnikaniena podnikanie

Živnostníci a podnikatelia, 
ktorí zarobia tento rok menej 
ako 90-tisíc korún, nebudú mu-
sieť na budúci rok platiť žiadne 
odvody do Sociálnej pois-
ťovne. Ide pritom o celkový 
hrubý príjem, a nie rozdiel me-
dzi výnosmi a nákladmi z pod-
nikania. Nevyhnú sa však zdra-
votným odvodom. Tie musia 
platiť aj vtedy, ak nedosahujú 
zisk, ale sú v strate. Tento rok 
musia každý mesiac odviesť do 
zdravotnej poisťovne najmenej 
966 korún.

V nasledujúcom roku sa naj-
menšia suma príspevku na 
zdravotné poistenie posunie 
na 1050 korún, a to pre rast mi-
nimálnej mzdy zo 6900 na 7500 
korún, ktorý navrhlo minister-
stvo práce. Na rozsahu zvýše-
nia sa ministerstvo dohodlo 
aj s odborármi. „Nárast mini-
málnej mzdy sa v zdravotnom 
poistení prejaví od januára bu-
dúceho roka,“ povedal odbor-
ník na odvody a dane Jozef
Mihál.

Zvýšenie odvodov postihne 
podľa neho väčšinu živnostní-

kov, pretože „tých, ktorí si v úč-
tovníctve cielene robia mini-
málnu mzdu, je asi 80 percent“.
Do Sociálnej poisťovne budú 
posielať viac peňazí už od ok-
tóbra, keď začne oficiálne pla-
tiť vyššia minimálna mzda.

Zvýšenie odvodov nepos-
tihne len živnostníkov s naj-
nižšími príjmami. Už od júla 
uhrádzajú vyššie odvody aj za-
mestnanci s mesačným príj-
mom nad 47 475 korún. To bolo 
do konca júla maximum, z kto-
rého sa platili príspevky na dô-
chodkové poistenie do Sociál-
nej poisťovne. Zo zárobku nad 
touto sumou sa už odvody ne-
platili. Každý rok v júli sa podľa 
zákona o sociálnom poistení 
mení podľa vývoja priemer-
nej mzdy maximálny vymeria-
vací základ, teda suma, z kto-
rej sa platí poistné. Od júla je 
to 51 822 korún, čo je trojnáso-
bok priemernej mzdy v ekono-
mike v roku 2005. Predtým sa 
počítalo maximum podľa platu 
spred dvoch rokov.

Pre nemocenské poistenia 
je stropom jedenapolnásobok 

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - MONITOR

V nasledujúcom roku stúpne pre rast minimálnej mzdy najnižšia suma mesačného príspevku na zdravotné poistenie z 966 na 1050 korún

(Zdravotné odvody platia aj podnikatelia v strate, 
SME, 11. 9. 2006, tematická strana – pripravil Luboš Jančík)

Umelci a autori majú len dve možnosti

Penzisti a študenti s malými 
zárobkami nemusia platiť od-
vody na zdravotné poistenie. 
Platí to, ak tento rok zarobia 
menej ako 41 400 korún. Podľa 
zákona o zdravotnom poistení 
platia títo poistenci štátu od-
vody až po prekročení tejto 
hranice. Nemusia platiť hneď. 
Prípadný vyšší príjem musia 
priznať v ročnom zúčtovaní, 
ktoré treba podať na budúci 
rok do konca júna.

Následne, najneskôr do ok-
tóbra, musia odviesť do zdra-
votnej poisťovne, v ktorej sú 
poistení, z ročného príjmu 
14 percent, najmenej však 7600 
korún.

Budúci rok sa hranica, do kto-
rej študenti a dôchodcovia ne-
budú platiť príspevky na zdra-
votné poistenie, posunie na 
45-tisíc korún ročne. Keď pla-
tili, a podľa výšky príjmu ne-
museli, zdravotné poisťovne 
im to po ročnom zúčtovaní 
vrátia.

Ročné zúčtovanie zdravot-
ných odvodov je novinkou. 
Tento rok sa robilo po prvý 
raz. Nedotklo sa len študentov, 
ale aj niektorých zamestnan-
cov a všetkých živnostníkov. 
Zúčtovanie znamená, že ľudia 
si porovnávali sumy zaplatené 
do zdravotných poisťovní v mi-
nulom roku s tými, ktoré mali 
odviesť podľa skutočnej výšky 
príjmu. Za zamestnancov od-

vody zúčtovávali zamestná-
vatelia. V budúcom roku sa 
termín zúčtovania má podľa 
návrhu ministerstva zdravot-
níctva posunúť na koniec júla. 
Posledný termín na vyrovna-
nie nedoplatkov alebo preplat-
kov je tento i budúci rok 31. ok-
tóber.

Brigádujúci študenti nemusia 
platiť odvody do Sociálnej pois-
ťovne. Na rozdiel od minulosti 
však toto poistné už za nich ne-
platí štát. Kým študujú a ne-
pracujú, môžu si platiť odvody 
dobrovoľne sami z toho, čo za-
robia, alebo im na dôchodkové 
poistenie či sporenie prispie-
vajú dobrovoľne rodičia.

Pre podnikajúcich penzistov 
je niekoľkomesačnou novin-
kou, že od augusta už nemusia 
platiť do Sociálnej poisťovne 
príspevky na nemocenské po-
istenie.

Platia však 18 percent me-
sačne z hrubého zárobku do 
Sociálnej poisťovne na prís-
pevky na dôchodkové pois-
tenie a štyri percentá do re-
zervného fondu. Poisťovňa im 
pre tieto príspevky preratáva 
a zvyšuje penziu. 

Penzisti - zamestnanci odvá-
dzajú iba štyri percentá na dô-
chodkové poistenie. Aj im po-
isťovňa zvyšuje dôchodok.

Nemocenské poistenie zamestnanca
a SZČO sa nevzťahuje na osobu, ktorá má:

* starobný dôchodok
* predčasný starobný dôchodok
* invalidný dôchodok pri poklese vykonávať činnosť o viac ako 

70 %

Poistenie v nezamestnanosti sa
nevzťahuje na:

* zamestnancov podľa osobitného predpisu (napríklad proku-
rátori, hasičský zbor, zamestnanci v štátnej službe)

* väzňov 
* penzistov na starobnom dôchodku
* penzistov na predčasnom starobnom dôchodku
* invalidných dôchodcov (znížená schopnosť pracovať o viac 

ako 70 %)

Invalidné poistenie neplatí poistenec:
* ktorý je dôchodkovo poistený po dovŕšení dôchodkového 

veku
* ktorému bol priznaný predčasný dôchodok
* s invalidným dôchodkom (znížená schopnosť pracovať o viac 

ako 70 %)

Príspevky penzistov

priemernej mzdy. Toto maxi-
mum od júla stúplo z 23 738 na 
25 911 korún. Platí to tak pre 
zamestnancov, ako aj živnost-
níkov. Zmena maximálnych 
vymeriavacích základov zna-
mená, že vyše 150-tisíc ľudí 

mesačne zaplatí na poistnom 
o niekoľko sto korún viac.

Živnostníci a zamestnanci 
s príjmom nad súčasným stro-
pom už tri mesiace platia o vyše 
dvetisíc korún viac ako do júla 
tohto roka.

(Penzisti nemusia odvádzať všetky príspevky,
SME, 11. 9. 2006, tematická strana – pripravil Luboš Jančík)
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moriadne poskytované starobné 
dôchodky, pomerných starob-
ných dôchodkov, pomerných dô-
chodkov profesionálnych voja-
kov. Určí sa aj suma starobného 
dôchodku, na ktorý síce nárok 
vznikol pred 1. októbrom 1988, 
ale suma dôchodku bola určená 
podľa zákona č. 100/1988 Zb. 
v znení neskorších predpisov 
(nárok na výplatu starobného 
dôchodku vznikol po 30. sep-
tembri 1988). 

Menia sa pravidlá priznania 
nároku na vdovecký dôchodok 
pre vdovcov, ktorí ovdoveli pred 
1. januárom 2004. V tomto prí-
pade sa od nárokovateľa vyža-
duje podanie žiadosti do So-
ciálnej poisťovne. Okrem toho 
sa zmeny dotknú aj poberate-
ľov vdovských a vdoveckých dô-
chodkov. V ich prípade platí, že 
sa ruší obmedzenie výšky vdov-
ských a vdoveckých dôchodkov, 
priznaných do konca roka 2003, 
kvôli súbehu s inými dôchod-
kami. Ak aj dnes nárok trvá, vý-
plata sa uvoľní a budú môcť tento 
dôchodok poberať. Tu takisto 
treba podať žiadosť. 
Ďalej sa zmeny týkajú prehod-

nocovania invalidných dôchod-
kov a aj v tomto prípade je po-
trebné o preskúmanie Sociálnu 
poisťovňu požiadať. Poistencovi, 

ktorému Sociálna poisťovňa do 
31. júla 2006 preskúmala trvanie 
invalidity podľa § 263 a poisten-
covi, ktorému vznikol nárok na 
invalidný dôchodok v období od 
1. januára 2004 do 31. júla 2006, 
ak nárok na výplatu týchto dô-
chodkov trvá aj po 31. júli 2006, 
Sociálna poisťovňa na žiadosť 
preskúma trvanie invalidity 
podľa zákona účinného od 1. au-
gusta 2006 a rozhodne o nároku 
na invalidný dôchodok najne-
skôr do šiestich mesiacov od za-
čatia konania.

Okrem spomenutého sa od 1. 
augusta 2006 zvyšujú aj sirotské 
dôchodky. Od 1. augusta 2006 sa 
sprísňujú podmienky na prizna-
nie predčasného starobného dô-
chodku. Nárok na predčasný sta-
robný dôchodok vzniká najskôr 
odo dňa podania žiadosti, už ne-
bude možno o tento dôchodok 
požiadať spätne a žiadosť o pred-
časný starobný dôchodok môže 
poistenec podať v kalendárnom 
roku najviac dvakrát. 

Nemení sa metodika výpočtu 
v tom, že suma predčasného sta-
robného dôchodku sa určí ako 
súčin priemerného osobného 
mzdového bodu, obdobia dô-
chodkového poistenia získaného 
ku dňu vzniku nároku na výplatu 
predčasného starobného dô-

chodku a aktuálnej dôchodkovej 
hodnoty znížený o 0,5 % za kaž-
dých začatých 30 dní od vzniku 
nároku na výplatu predčasného 
starobného dôchodku do do-
vŕšenia dôchodkového veku. 
Avšak poistencovi, ktorý ku 
dňu, od ktorého požiadal o pri-
znanie predčasného starobného 
dôchodku, spĺňa podmienky ná-
roku na dávku v nezamestna-
nosti, na ktorú by mal nárok ako 
evidovaný uchádzač o zamest-
nanie, a tento nárok si neuplatní, 
sa obdobie, za ktoré sa znižuje 
suma predčasného starobného 
dôchodku o 0,5 % za každých 
začatých 30 dní, skráti o obdo-
bie, počas ktorého by mal nárok 
na výplatu dávky v nezamest-
nanosti (predtým: dvojnásobok 
tohto obdobia, pri splnení záko-
nom stanovených podmienok).

Pozitívom je, že (za podmienok, 
ktoré ustanovuje zákon o sociál-
nom poistení) štát bude platiť po-
istné na dôchodkové poistenie aj 
za tých, ktorí opatrujú starších 
a zdravotne postihnutých. Opat-
rovateľ, ktorý chce toto využiť, sa 
musí prihlásiť do Sociálnej pois-
ťovne.                                              (ag)

Po novele zákona o sociálnom poisteníPo novele zákona o sociálnom poistení

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - PODNIKANIE, ĽUDIA

Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/ 64 13 314
e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad SŽK v Žiline
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Tel./fax: 041/ 76 45 195
e-mail: szkuk@slovanet.sk
Anna Sklenárová

Kancelária úradu v Bratislave
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/ 44 46 14 00
e-mail: szkriaditel@stonline.sk

Krajská zložka Banská Bystrica
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Tel./fax: 045/ 53 35 375
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Čapajevova 21, 080 01 Prešov
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(Pokračovanie zo str. 4)

Živnostníci - podnikatelia v médiách

Skôr sebarealizácia než podnikanienež podnikanie

Viera Dudášová, vydava-
teľka a šéfredaktorka zná-
meho časopisu Gastro:

Mojím cieľom nebolo podnikanie. 
Chcela som len zachrániť časopis, 
ktorý som redakčne dlhé roky robila 
a o ktorý jeho vydavateľ zrazu pre-
stal mať záujem. Bolo to začiatkom 
deväťdesiatych rokov. Hľadala som 
spôsob, ako to dosiahnuť. Keďže som 
nemala nijaký kapitál a v tom čase sa 
o možnostiach súkromného podni-
kania ani veľa nevedelo, poradili mi 
na ministerstve kultúry utvoriť si živ-
nosť, do ktorej som vložila nechcený 
titul časopisu. Stala som sa tak jeho 
vydavateľom, šéfredaktorom, redak-
torom, spočiatku i grafikom v jednej 
osobe. Odvtedy sa za pochodu, teda 
počas pravidelnej prípravy mesač-
níka, učím na vlastných chybách 
a získavam nové skúsenosti. Robím 
všetko, počnúc tvorbou koncepcie 
časopisu, písania autorských člán-
kov, spolupráce s externými spolu-
pracovníkmi, fotografmi, grafikmi, 
cez obstarávanie reklamy, zabez-
pečovanie tlače a dohodovanie pri-
meranej distribúcie každého čísla. 
Skoro som pochopila, že základom 
všetkých snažení musí byť to, aby 
na celý proces vzniku každého čísla 
bolo dosť finančných prostriedkov. 
Spočiatku som neraz platila autorov, 
grafiku, tlač či distribúciu z rodin-
ných peňazí. Doteraz mi práve finan-
cie nedávajú pokojne spať. Proces 
získavania financií prostredníctvom 
predaja reklamnej plochy v časopise 
je totiž v našich podmienkach veľmi 
zložitý, nevyspytateľný. Okrem toho 
mám pocit, že ani rôzne poplatky, 

hatá), a naďaleko ho obchádzať. Naš-
ťastie, redakcií, ktoré si vážia spolu-
pracovníka, je ešte stále dosť, takže 
zatiaľ nemám núdzu o prácu.
František Rajecký, novinár, 

fotograf a odborník na distri-
búciu tlače:

K podnikaniu som sa dostal vlastne 
zo zvedavosti. Keď začiatkom deväť-
desiatych rokov nastali nové mož-
nosti, skúšal som si ich ako živ-
nostník už popri novinárčine najprv 
v oblasti reklamy, potom aj ako vy-
davateľ, redaktor, fotograf. Najviac 
si na tejto práci cením nezávislosť, 
slobodu, samostatnosť a napokon 
aj istú komplexnosť môjho profesi-
onálneho záberu. Využívam ju najmä 
v oblasti distribúcie tlače. Nie každý 
nový titul sa dostane k čitateľovi 
tak, že ho vytlačia a začne sa predá-
vať v stánkoch. Niektoré časopisy, 
najmä tie špecializované, musia do-
slova vyhľadávať svojho budúceho 
čitateľa a to je zaujímavá, tvorivá čin-
nosť, pri ktorej môžem zúročiť svoje 
dlhoročné novinárske skúsenosti. 
Finančne to síce nikdy nebolo boh-
viečo, ale žiť sa dalo. Kým som nebol 
dôchodca, musel som si však roz-
vážnejšie plánovať svoje aktivity, aby 
som nimi aj zarobil a nebol v strate. 
Teraz, keď mám istý dôchodok, už 
toto napätie pominulo. Po celý čas 
sa snažím sledovať predpisy, zákony, 
plniť si povinnosti voči štátu a svo-
jim partnerom. Keby nebolo v tejto 
brandži pár nepoctivcov, ktorí chcú 
živnostníka za každú cenu dobehnúť, 
podnikalo by sa mi naozaj dobre.

Pripravila Jana Pokorná

Osobitnú skupinu živnostníkov tvoria podnikatelia v médiách. Troch z nich - tých, ktorí podnikajú 
už viac ako desať rokov, sme sa spýtali, prečo si vybrali práve formu živnosti pre svoje živobytie, čo 
sa im na tomto spôsobe podnikania páči a čo by naopak najradšej zmenili.

výška platieb, odvodov a daní štátu 
nie sú dosť ústretové voči takým ma-
lým samopodnikateľom ako som 
napríklad ja. Veď ide skôr o možnosť 
sebarealizácie než o skutočné pod-
nikanie. Na druhej strane, ak rešpek-
tujem spomínané objektívne ohrani-
čenie peniazmi, o všetkom ostatnom 
rozhodujem sama, nemusím sa pris-
pôsobovať, nikoho poslúchať, dodr-
žiavať termíny iných. A to mi vyho-
vuje. 
Jozef Sadloň, špecialista 

na krížovky:
Keď som prišiel o prácu v Slov-

nafte, rozhodol som sa povýšiť svoje 
dlhoročné hobby – tvorbu a zostavo-
vanie krížoviek - na hlavnú pracovnú 
náplň. O inej forme, ako o živnosti, 
som ani nerozmýšľal, veď zamest-
návam len sám seba. Prvým úska-
lím na podnikateľskej dráhe bolo 
nájsť s úradmi spoločnú reč pri zapí-
saní mojej činnosti ako živnosť. Dlho 
mi tvrdili, že sa to nedá. Napokon sa 
jednej osvietenej úradníčke poda-
rilo nájsť tie správne slová a stal som 
sa živnostníkom. Takýto spôsob ob-
živy mi vyhovuje. Už by som neme-
nil, aj keď mi je jasné, že z tohto pod-
nikania sa nedá zbohatnúť. Niekedy 
to vyzerá tak, že viac ako tvorbe krí-
žoviek sa venujem „vymáhaniu“ ho-
norárov. Niektorí vydavatelia si to-
tiž zvykli malé honoráre jednoducho 
neplatiť. Dobre vedia, že našinec sa 
kvôli päťstovke či tisícke nemôže sú-
diť. Nemá na to. Potom dobehnutému 
autorovi krížovky neostáva iné, len si 
takého objednávateľa práce zapísať 
na svoju čiernu listinu (je už dosť bo-
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Má neobyčajnú schopnosť.

Keď sa mu to hodí, hypotéku dostane 
bez poplatku.

Iba s flexihypotékou si môžete kedykoľvek prispôsobiť splácanie vašim možnostiam.
    znížte si výšku splátky predĺžením lehoty splatnosti
    znížte si počet splátok skrátením lehoty splatnosti
    alebo predčasne splaťte časť alebo celý úver

Ku každej fl exihypotéke získate zadarmo ročné predplatné časopisu
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