
1

Píše sa rok 2008. Čas plynie – 
smerom k euru. O rok v tomto čase 
už budeme aj na Slovensku mať 
novú menu. 

Cesta k jednotnej európskej 
mene bola dlhá a plná problémov. 
Po politickej dohode, ktorá defini-
tívne umožnila zrod eura, sa pred-
metom sporov európskych štá-
tov stali omnoho malichernejšie 

problémy - kto vytlačí bankovky, 
ako budú vyzerať nové peniaze, ako 
sa budú volať. Reálne začalo euro 
existovať 1. januára 1999, keď za-
čalo fungovať ako bezhotovostné 
peniaze. Silvestrovská noc zname-
nala pre tisícky bankárov po celej 
Európe aj mimo nej prácu na za-
bezpečení prevodu účtov a cen-
ných papierov z národnej meny na 
eurá pri pevne stanovenom kur-
ze. Nielen bankári mali staros-
ti. Obchodné domy začali uvádzať 
ceny tovarov v dvoch menách, tris-
to miliónov Európanov začalo zhá-
ňať prevodové kalkulačky. Bolo jas-
né, že euro nie je vítanou novinkou, 
a to ani v Nemecku, ktoré sa naj-
viac zasadzovalo za jeho vznik. Dô-
vodom neboli len národné záujmy 
vlád a obyvateľov jednotlivých štá-
tov. Euro strácalo na obľúbenos-
ti jednoducho preto, že s ním boli 
spojené problémy. Vo Francúzsku 
museli v tlačiarni peňazí prepúš-
ťať, pretože nedokázali tlačiť ban-
kovky pri rovnakých nákladoch ako 
v ostatných štátoch. Začala sa bit-
ka o materiál, z ktorého budú min-
ce, o vyobrazený motív či tvar. Keď 
bol návrh hotový, Britom na mape 
z bankovky chýbali ich Shetlandské 
ostrovy, Španielom Baleáry. Fran-
cúzi chceli, aby boli mince z niklu, 
Švédi považovali nikel za zdraviu 
škodlivý. Nemci vytlačili zlé sto-
eurové bankovky a chyba ich stá-
la desiatky miliónov mariek. Dô-
vere v novú menu nepridávajú ani 
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Ľudská hlúposť má koniec, bohužiaľ je vždy v nedohľadne ...  ( Jack Sparrow )

Plno Plno 
malichernýchmalicherných

hádok hádok 

(Pokračovanie na str. 2)

Pred zásadnými rokovaniami komory Pred zásadnými rokovaniami komory 
V tomto období sa začína-

jú členovia komory stretávať 
na zasadnutiach  okresných 
aj krajských zložiek. Je nemá-
lo úloh, ktoré čakajú členov 
v tomto roku – v špecifickom 
roku najmä tým, že v jeho zá-
vere skončí platnosť sloven-
skej koruny a od prvého januá-
ra budúceho roku ju vymení 
euro. Nie je to však jediná úlo-
ha pre podnikateľa, aj keď je 
dôležitá a musí jej už v tejto 
dobe venovať pozornosť, nap-
ríklad predzásobiť sa bankov-
kami a mincami novej meny, či 
kúpiť si novú elektronickú po-

kladňu. Živnostník sa musí pri-
praviť na veľa riešenie rôznych 
problémov, ktoré takáto vý-
razná zmena so sebou prináša. 
Mali by rátať aj s tým, že nie-
ktorí ľudia budú menšie ob-
chody používať ako zmenár-
ne!!! Mali by sa vyrovnať aj 
s nástrahami, pripravovanými 
našimi zákonodarcami, ktorí že 
sústavne prijímajú zákony, viac 
škodiace ako pomáhajúce slo-
venským živnostníkom. (V os-
tatných vydaniach Živnosten-
ských novín sme sa venovali 
napríklad problematike pra-
covnej zdravotnej služby a kon-

cesionárskym poplatkom.)
Čo sa týka diania vo vnút-

ri komory, čakajú nás v naj-
bližšom období voľby do ok-
resných zložiek a krajských 
zložiek a v máji do predstaven-
stva komory. Tým funkcioná-
rom, ktorí už nebudú kandido-
vať, treba za prácu poďakovať, 
tým novozvoleným treba veriť, 
že budú prínosom a zároveň aj 
dobrými partnermi pri rokova-
ní so štátnymi a samosprávny-
mi orgánmi.

Vladimír Mička,
predseda KZ Bratislava

Seriál o eure – o všetkom, čo zaujíma živnostníkov

Dobrý deň, milí živnostníci! 
Mesiac uplynul ako voda a my 
sa opäť stretávame v rubrike 
EURO A MY, v ktorej sa venu-
jeme procesu zavedenie eura 

januára 2009 budú môcť vaši 
klienti platiť oboma menami, 
vy budete však povinní vydávať 
len v eurách.

V každej pobočke Všeobec-
nej úverovej banky môžete po-
žiadať o Dotazník k predzáso-
beniu euro hotovosťou. Po jeho 
vyplnení a odovzdaní bude 
každý klient kontaktovaný za-
mestnancom banky k záväzné-
mu podpisu zmluvy k sekun-
dárnemu predzásobeniu euro 
hotovosťou., Zároveň bude 
informovaný o presných pod-
mienkach v súvislosti s pred-
zásobením. Tie podnikateľské 
subjekty, ktoré chcú byť pred-

Euro a my Euro a my 

(Pokračovanie na str. 7)

na Slovensku. V dnešnej čas-
ti vás chcem bližšie informo-
vať o predzásobení mincami 
a bankovkami.

Predzásobenie je jedným 
z najdôležitejších prevádzko-
vých procesov pre podnikateľ-
ské subjekty v nasledujúcom 
období. Každý z vás by mal do 
31. marca 2008 nahlásiť banke 
koľko z ktorých mincí a banko-
viek našej novej meny bude po-
trebovať na to, aby sa nijako ne-
ovplyvnil vo vašej firme plynulý 
prechod na euro. Do úvahy tre-
ba vziať aj to, že od 1. do 15. 

V pondelok 25. februára sa zá-
stupcovia Slovenskej živnosten-
skej komory (Ing. Vojtech Gott-
schall a Vladimír Mička) stretli 
s ministerskou práce, sociálnych 
vecí a rodiny Vierou Tomano-
vou, aby prerokovali otázky do-
tácií z úradu práce pre živnos-
tníkov a podporu živnostenské-
ho inštitútu.

Na fotografii ministerka v roz-
hovore s predsedom Slovenskej 
živnostenskej komory.

(Foto: -vm-)
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SVETLO DOMOVASVETLO DOMOVA
11. – 16. marec - Nitra 

Výstavisko Agrokomplex
9. ročník medzinárodnej výstavy

interiérových a exteriérových
svietidiel

MOTOCYKELMOTOCYKEL
13. – 16. marec 2008
Bratislava, Incheba

8. ročník medzinárodnej výstavy 
motocyklov a príslušenstva

BOAT SHOWBOAT SHOW
13. – 16. marec 2008
Bratislava, Incheba

5. ročník medzinárodnej výstavy 
lodí a príslušenstva

ABC STAVEBNÍCTVAABC STAVEBNÍCTVA
- ZÁHRADA- ZÁHRADA

13. – 15. marec 2008
Prešov, Mestská hala 

16. ročník výstavy stavebníctva 
a záhradkárstva

MOJA ZÁHRADKA,MOJA ZÁHRADKA,
DOM A INTERIÉRDOM A INTERIÉR

26.  - 28. marec 2008 – Košice
Hotel Centrum 

Špecializovaná výstava zameraná na 
potreby pre záhradkárov a pestova-
teľov, stavebná výstava zameraná na 

interiérové prvky

VÝSTAVA PSOVVÝSTAVA PSOV
29. – 30. marec 2008 – Nitra
Výstavisko AGROKOMPLEX

12. ročník výstavy psov

BEAUTY FORUM SLOVAKIABEAUTY FORUM SLOVAKIA
13. – 15. marec 2008 - Trenčín

Výstavisko TMM
16. ročník medzinárodného kozme-

tického veľtrhu  

NÁBYTOK A BÝVANIENÁBYTOK A BÝVANIE
11. – 16. marec 2008 – Nitra

Výstavisko Agrokomplex
18. ročník medzinárodného veľtrhu 

nábytku a bytových doplnkov

BYTEXBYTEX
11. – 16. marec 2008 – Nitra

Výstavisko Agrokomplex
8. ročník výstavy bytových textílií 

a kobercov

FÓRUM DIZAJNUFÓRUM DIZAJNU
11. – 16. marec 2008 – Nitra

Výstavisko Agrokomplex
11. ročník medzinárodnej výstavy 

nábytkového dizajnu

Lato 2008Lato 2008
18. – 20. apríl 2008

Varšava, Poľsko

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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SŽK zúčastnil Ing. Dobeš. Na 
konferencii Novela Zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom pois-
tení a oddelenie minimálnej mzdy 
od výpočtu odvodov usporiada-
nej Klubom pre sociálnu poli-
tiku ĽS-HZDS 13. februára sa 
za SŽK zúčastnili Ing. Schmidt 
a A. Struhárová.                       (p)

Termíny zasadnutí delegá-
tov. Zhromaždenia delegátov 
krajských zložiek sa doteraz 
konali v Košiciach (22. 2., opä-
tovne zvolený predseda E. Bo-
háčik) a Prešove (25. 2., opä-
tovne zvolený predseda Ing. 
Mudrák). Nasledovné zhro-
maždenia budú: 10. marca KZ 
Trnava, 15. marca KZ Banská 
Bystrica vo Zvolene, 19. mar-
ca KZ Bratislava v Pezinku, 
20. marca KZ Žilina a 25. mar-
ca delegáti krajských zložiek 
Trenčín a Nitra.                     (uk)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

Kalendár výstav
* Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK ** Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK *

Delegovanie právomocí. 
Predstavenstvo SŽK schválilo 
delegovanie právomocí a po-
vinností vyplývajúcich z orga-
nizovania kvalifikačných skú-
šok na príslušné krajské zložky 
podľa rozdelenia živností s ce-
loslovenskou pôsobnosťou. 
                 (Viac na 3. a 6. strane.)

Hospodárske výsledky. Hos-
podárske výsledky SŽK za rok 
2007 sú v súlade s rozpočtom 
príjmov a výdavkov. Na úrad 
komory však neboli doruče-
né účtovné doklady z projektu 
EQUAL, ktorý realizuje pre-
šovská krajská zložka. 

Grantová zmluva. V de-
cembri 2007 bola podpísaná 
Grantová zmluva č. 2007–LLP-
LdV-TOI-2007-SK-73100389 – 
Prenos inovácií, multilaterál-
ne projekty, Leonardo da Vinci 
– Program celoživotného vzde-
lávania s celkovým rozpočtom 
projektu vo výške 20.453 EUR, 
z čoho príspevok z programu 
Leonardo činí 15.340 EUR 
a spolufinancovanie SŽK je 25 
percent, to je 5.113 EUR. Pro-
jektovým manažérom je Ing. 
Ján Kadúc, asistentmi sú Anna 
Sklenárová, Helena Schmidto-
vá, Ing. Petra Koníková a Vla-
dimír Mička. Projekt zahŕňa 
organizovanie školení, tlačo-
vé konferencie, články a študij-
nú cestu do Nemecka. Ing. Ka-
dúc bude predstavenstvu SŽK 
štvrťročne podávať písomnú 
správu o realizácii projektu.

Účasť na konferenciách. 
Na konferencii Sektorová sprá-
va o stave vysokého školstva 
v SR, ktorú zvolala 19. febru-
ára t. r. Slovenská rektorská 
konferencia v Bratislave, sa za 

Živnostenské trhy 2008. 
Živnostenské trhy sa v tomto 
roku budú konať v rámci veľ-
trhu Agrokomplex v dňoch 
21. až 25. augusta.Organizá-
ciou trhov boli poverení členo-
via krajských zložiek Bratislava
a Trnava.                                    (m)

Naši jubilanti. Člen pred-
stavenstva KZ Žilina JURAJ 
TLACH oslávil v januári 50. na-
rodeniny. JÁN TUHARSKÝ, 
člen KZ Banská Bystrica oslávil 
v januári 60.výročie narodenia. 
Člen KZ Trnava ĽUBOMÍR 
MRVA si pripomenul vo febru-
ári 55. narodeniny. Prvý pred-
seda Slovenskej živnostenskej 
komory DUŠAN HRUŠTINEC 
oslávil v januári päťdesiatku. 
Bol predsedom prípravného 
výboru pri založení komory 
a predsedom SŽK.

PlnoPlno
malichernýchmalicherných

hádok hádok 

drobné problémy bežných ľudí. 
V Portugalsku sa vlani falšovatelia 
rozbehli medzi starších ľudí a pre-
sviedčali ich, že domáce escudo je 
už neplatné. Eurobankovky, ktoré 
im v nevýhodnom kurze dali za ich 
escudové úspory, boli, prirodzene, 
falošné. Portugalci riešili problém 
vzdelávaním ľudí, do ktorého sa za-
pojili aj farári v kostoloch. 

To všetko je však minulosťou. 
Píše sa rok 2008 a o rok v tomto 
čase budú eurobankovky platidlom 
na Slovensku. Dúfajme, že v poho-
de, bez malicherných hádok... 

Iva Bukvová

(Dokončenie zo str. 1)

Zľavy pre členov SŽK

SILVA REGINA bude riešiť 
aj problémy živnostníkov

V rámci veľtrhu SILVA RE-
GINA, ktorý sa uskutoční od 
6. do 10. apríla na brnian-
skom výstavisku, pripravu-
je zaujímavú prezentáciu 
Združenie vlastníkov obec-
ných a súkromných lesov. 
Zástupcovia tohto zdru-
ženia chcú so zástupcami 

štátu riešiť otázky pestova-
nia a spracovania biomasy 
a chcú lobovať za svoje zá-
ujmy. Zamerajú sa okrem 
iného na certifikáciu ako 
spôsob trvalého obhospo-
darovania lesov s minimál-
nymi negatívnymi dopadmi 
na ekológiu.

Informácie z internetu
HĽADAJTE NA WEBE

Na webovej stránke Slo-
venskej živnostenskej komo-
ry nájdete informácie o pre-
zentácii k euru a banner 
Všeobecnej úverovej banky

Oficiálna internetová 
stránka o zavedení eura 
v Slovenskej republike 

má názov 
www.euromena.sk. www.euromena.sk. 

STRÁNKA 
www.euroservis.skwww.euroservis.sk

pod záštitou Všeobecnej 
úverovej banky, je venova-
ná problematike prechodu 

zo slovenskej koruny na euro 
a okrem všeobecných infor-
mácií obsahuje aj praktické 
rady pre firemné aj osobné 

financie. 
Je mesačne aktualizovaná.

Užitočné rady nájdete 
aj na portáli

www.podnikajte.skwww.podnikajte.sk

Firma Predmet zľavy Výška Miesto Informácie

produkt zľavy uplatnenia zľavy (objednanie)

Nicholtrackt pneumatiky 30% Nicholtrackt KZ Bratislava

AUTOROTOS STK + emisné kontr. 10% STK tel. 4949 1842

servis - práca 20% Servis tel. 4487 2667

servis - materiál 10% Servis tel. 4949 1833

autá rôzna predajňa tel. 4487 2666

Pizzéria 10% Pizzéria

Autoškola 20% pre priamych rodinných príslušníkov členov SŽK



3

§
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - DOKUMENT, SPRAVODAJSTVO

ROZHODNUTIE O ZODPOVEDNOSTI
V rámci náhradného preuka-

zovania odbornej spôsobilosti 
navrhlo Ministerstvo vnútra 
SR v roku 2001 do živnosten-
ského zákona (§ 22 ods.1 písm. 
e) inštitút kvalifikačnej skúšky. 
Jedným z cieľov bolo zapojiť 
Slovenskú živnostenskú ko-
moru do procesu overovania 
odbornej spôsobilosti, hlavne 
v remeselných živnostiach. Už 
v roku 2005 sa objavili a boli aj 
publikované názory časti pod-
nikateľskej obce o generálnom 
spôsobe eliminácie kompe-
tencie Slovenskej živnosten-
skej komory pri kvalifikačných 
skúškach. Jedným z dôvo-
dov bola rôzna odborná úro-
veň jednotlivých skúšobných 
komisií v pôsobnosti jednot-
livých krajských zložiek SŽK. 
Prijatím zákona o zrušení kraj-
ských úradov aj skúšobné ko-
misie na vykonávanie kvalifi-
kačných skúšok, vymenované 
krajskými úradmi na návrh 
SŽK, zanikli. Kompetencie 
krajských úradov v časti kvali-
fikačných skúšok prešli na Mi-
nisterstvo vnútra SR (odbor 
živnostenského podnikania).

Za  obdobie 09/2001 – 03/2007 

Návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníc-
tva v zmysle zákona o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov navrhol 
iným spôsobom overovať od-
bornú spôsobilosť pre konce-
sovanú živnosť „pohrebníctvo“ 
ako tomu bolo doteraz. Minis-
terstvo školstva SR v zmysle 
pripravovaného zákona o celo-
životnom vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
má záujem ponúknuť iné for-
my overovania odbornej spô-
sobilosti.

Ministerstvo vnútra SR po 
dôkladnej analýze navrhlo 
Slovenskej živnostenskej ko-
more, aby bol počet skúšob-
ných komisií nižší a aby sa klá-
dol väčší dôraz na odbornú 
pripravenosť ich členov. Minis-
terstvo má za to, že ak členom 
skúšobnej komisie za krajský 
úrad a SŽK bol vo väčšine prí-
padov ten istý člen pre každú 
remeselnú živnosť a zástupca 
školy bol v mnohých prípa-
doch z tej inštitúcie, ktorá vy-
dala osvedčenie o absolvovaní 
akreditovaného vzdelávania, 
boli výhrady na mieste. Minis-

senia SŽK prevzali jednot-
livé krajské zložky SŽK podľa 
najlepších materiálno-technic-
kých podmienok pre vykona-
nie kvalifikačnej skúšky ako 
aj prijateľných nákladov pre 
uchádzačov o kvalifikačnú 
skúšku.

Od 1. 10. 2007 do 20. 2. 2008 
bolo vykonaných 93 kvalifi-
kačných skúšok v 22 termí-
noch, z toho 49 pre živnosť koz-
metické služby a 21 pre živnosť 
pánske, dámske a detské ka-
derníctvo. Pre ostatné reme-
selné živnosti (5) bolo vykona-
ných 23 kvalifikačných skúšok 
v 6 termínoch. Predchádza-
júca a terajšia početnosť vyko-
naných kvalifikačných skúšok 
potvrdzuje správnosť rozhod-
nutia o zmene a organizácii 
skúšobných komisií, hlavne 
v menej frekventovaných re-
meselných živnostiach. Je ne-
sporné, že boli vytvorené lepšie 
predpoklady pre vyššiu kvalitu 
pri materiálno-technickom za-
bezpečení skúšky, požiadavky 
na teoretickú a odbornú spô-
sobilosť sú rovnaké, čo v minu-
losti nebolo. Aj v minulosti boli 
prípady, keď záujemca o kva-
lifikačnú skúšku pochádzal 
z iného regiónu kde sa skúška 
realizovala a vtedy výhrady 
k nákladom spojených s cesto-
vaním neboli prezentované. 

Sme si vedomí toho, že pre 
uchádzačov tento model môže 
byť finančne náročnejší, je ná-
ročnejší aj na organizáciu pre 
Slovenskú živnostenskú ko-
moru a Ministerstvo vnútra 
SR. Na druhej strane je tu aj 
oblasť efektívnosti činnosti 
skúšobných komisií pre me-
nej frekventované živností ako 
aj porovnanie nákladov pri 
štúdiu na SOŠ, SOU a nákla-
dov s účasťou na kvalifikačnej 
skúške.

Návrh na zmenu počtu skú-
šobných komisií pre najmenej 
frekventované remeselné živ-
ností nie je prejavom admini-
stratívneho rozhodnutia ani 
prejavom mocenskej ambície 
ministerstva, ale je o zodpo-
vednosti za agendu živnosten-
ského podnikania, kde inštitút 
kvalifikačnej skúšky patrí.

Ing. Ján Dutko,
riaditeľ odboru 

živnostenského podnikania 
Ministerstva vnútra SR

• Každý deň 38 firiem. Mi-
nulý rok pribudlo na Slovensku 
rekordných takmer 14-tisíc fi-
riem, najviac za posledných päť 
rokov. Podľa údajov obchod-
ného registra každý deň vzniklo 
38 súkromných či štátnych spo-
ločností. Oproti roku 2004 je to 
trojnásobne viac. V Českej re-
publike vlani rovnako zaregis-
trovali najviac firiem od roku 
2003 - 22 500, o štvrtinu viac 
ako v roku 2006. 

• Teplo zdražie. Teplo pre 
ľudí v bytoch s ústredným kú-
rením mimoriadne zdražie od 
marca, asi o tri percentá. Dôvo-
dom je nečakané zvýšenie cien 
plynu, ktorý spaľuje väčšina ko-
tolní. So zdražením tepla ráta 
už aj štátny regulačný úrad. 

• Investície do Krupiny. Ra-
kúska firma Wittur plánuje in-
vestovať v Krupine takmer 128 
miliónov korún. Nová hala za-
meraná na výrobky pre výťahy 
a eskalátory by mala vytvoriť 
120 miest.

• Maďarsko podporilo ply-
novod Gazpromu. Maďarsko 
podporilo projekt ruského ply-
novodu cez juhovýchodnú Eu-
rópu. Konkurenčný Nabucco 
tak dostal ďalší úder. Maďarská 
sekcia plynovodu bude spoloč-
ným podnikom budapeštian-
skej vlády a Gazpromu, každý 
z partnerov bude kontrolovať 
50% akcií. 

• Euro v susednom Poľsku. 
Poľsko by mohlo prijať spo-
ločnú európsku menu v roku 
2012. Novinárom to povedal 
poľský minister financií Jacek 
Rostowski. Upozornil však, že 
krajina dočasne prestane plniť 
inflačnú podmienku pre euro.

• Lučenec chce kúpiť likvidá-
tora odpadu. Mestský podnik 
služieb SPOOL, a. s., Lučenec 
by sa už v dohľadnom čase mal 
stať výhradným hospodárom 
v oblasti nakladania s mest-
ským odpadom. Vedenie mesta 
deklarovalo svoj záujem odkú-
piť 49-percentný podiel v spo-
ločnosti MEPOS, s.r.o., ktorá 
má v Lučenci na starosti nakla-
danie s mestským odpadom.

• Rozšírenie hasičských jed-
notiek. Ministerstvo vnútra SR 
predkladá na rokovanie vlády 
nové plošné rozmiestnenie ha-
sičských staníc a hasičských 
zbrojníc obecných hasičských 
zborov na území Slovenska. 
Cieľom návrhu je zvýšenie 
počtu akcieschopných výjazdo-
vých pracovísk hasičských jed-
notiek tak, aby sa na miesto zá-
sahu dostali do 15 minút. Malo 
by ísť o kompletnú rekonštruk-
ciu už zriadených hasič-ských 
staníc a vybraných zbrojníc, čo 
by umožnilo nasadiť do zásahu 
aj obecné hasičské zbory.

• Česká koruna posilňuje.
Česká mena si zlepšila svoj re-
kord voči obidvom hlavným 
svetovým menám.  (-p-, -i-, -a-)

Krátke správy

bolo všetkými krajskými zlož-
kami SŽK vykonaných 3479 
skúšok. Najviac - 1032 (30 %) 
pre remeselnú živnosť kozme-
tické služby, 970 (28 %) pre 
holičstvo a kaderníctvo, 762 
(22 %) pre koncesovanú živ-
nosť prevádzkovanie pohre-
biska, prevádzkovanie poh-
rebnej služby, prevádzkovanie 
krematória, 715 (20) pre os-
tatné remeselné živnosti.

Ministerstvo vnútra SR nie-
koľkokrát, hlavne v období ro-
kov 2006 a 2007 na pracovných 
stretnutiach so zástupcami ko-
mory upozorňovalo na nedos-
tatky v činnosti skúšobných 
komisií, ktoré boli prezento-
vané časťou podnikateľskej 
obce a niektorými štátnymi 
orgánmi.

terstvo vnútra SR rešpektova-
lo požiadavku SŽK, aby boli na 
najfrekventovanejšie živnosti 
zriadené skúšobné komisie 
s pôsobnosťou pre územný ob-
vod kraja s tým, že požiadavky 
pre uchádzačov budú rov-
naké. Z tohto dôvodu minis-
terstvo na návrh SŽK vymeno-
valo 8 skúšobných komisií pre 
remeselnú živnosť kozmetické 
služby a 8 skúšobných komisií 
pre remeselnú živnosť pánske, 
dámske a detské kaderníctvo. 
Pre ostatných 30 remeselných 
živností, čo doposiaľ tvorilo 
len 20 % všetkých skúšok, bola 
na návrh SŽK vymenovaná 
jedna skúšobná komisia pre 
každú remeselnú živnosť s ce-
loslovenskou pôsobnosťou. 

Garanciu nad týmito skúšob-
nými komisiami podľa uzne-

Ilustračné foto 
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NOVELA OBCHODNÉHO 
ZÁKONNÍKA
Ustanovenia smerníc Európskeho parlamentu 
a Rady európy o cezhraničných fúziách

Parlament schválil novelu 
Obchodného zákonníka, kto-
rá preberá niektoré ustanove-
nia piatich relevantných smer-
níc Európskeho parlamentu 
a Rady Európy o cezhranič-
ných fúziách. Ide o zlúčenia ale-
bo splynutia obchodných spo-
ločností v prípadoch, kedy tento 
postup nebol upravený v národ-
nom práve členov EÚ. Zavede-
né ustanovenia majú prispieť 
k uľahčeniu cezhraničných fú-
zií podľa predpisu Európskeho 
spoločenstva (ES). 

Novela reaguje na právne po-
riadky niektorých členov EÚ, 
ktoré zakazovali alebo stále za-
kazujú fúzie spoločnosti, kto-
rých sídla sa nachádzajú v roz-
ličných členských štátoch, alebo 
sa im bráni splynúť iným spôso-
bom. Tak sa na program dosta-
la potreba zabezpečiť rovnaké 
práva a postavenie spájajúcim 
firmám zakladaným v rozlič-
ných štátoch EÚ. 

Vďaka smerniciam sa v nove-
le Obchodného zákonníka rie-
ši aj otázka účasti zamestnan-

Zákon č. 663/2007 Z. z. o mi-
nimálnej mzde nadobudol účin-
nosť 1. 2. 2008 a zrušil zákon 
č. 90/1996 Z. z. o minimálnej 
mzde v znení neskorších pred-
pisov a nariadenie vlády Slo-
venskej republiky č. 450/2007 
Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška minimálnej mzdy.

Zákon upravuje poskytova-
nie minimálnej mzdy zamest-
nancovi v pracovnom pomere 
alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu na zabezpečenie mini-
málnej úrovne príjmu zamest-
nanca za vykonanú prácu. Vzťa-
huje sa teda na zamestnanca 
pracujúceho v zmysle zákona 
č. 311/2001 Z. z., Zákonníka 
práce (prípadne policajtov, 
vojakov, colníkov, hasičov..), 
nevzťahuje sa na poskytova-

nie odmien na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. Mini-
málna mzda sa určuje vždy od 
1. januára na obdobie jedného 
kalendárneho roka. Pri úprave 
sumy mesačnej minimálnej 
mzdy sa prihliada na celkovú 
ekonomickú situáciu (ekono-
mické ukazovatele) v Sloven-
skej republike. Ak sa na zvýšení 
minimálnej mzdy nedohodnú 
sociálni partneri, ktorými sú 
zástupcovia zamestnávateľov 
a zástupcovia zamestnancov, 
tak sumu tejto pre ďalší rok určí 
MPSVR SR. Východiskom na 
úpravu sumy je mesačná mini-
málne mzda platná v kalendár-
nom roku, v ktorom sa pred-
kladá návrh na úpravu. Suma 
mesačnej minimálnej mzdy na 

ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE ÚČINNÝ OD 1. 2. 2008
nasledujúci kalendárny rok sa 
určí ako súčin platnej mesačnej 
minimálnej mzdy a indexu me-
dziročného rastu priemernej 
mesačnej nominálnej mzdy za-
mestnanca v hospodárstve SR, 
zverejneného ŠÚ SR za kalen-
dárny rok, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom 
sa predkladá návrh na úpravu 
sumy minimálnej mzdy. 

Suma minimálnej mzdy 
od 1. 2. 2008

Od 1. februára 2008 je podľa 
prechodného ustanovenia su-
ma minimálnej mzdy ako suma 
mesačnej minimálnej mzdy 
zamestnanca odmeňovaného 
mesačnou mzdou 8 100 Sk 
a suma minimálnej mzdy za 
každú hodinu odpracovanú za-
mestnancom 46,60 Sk. Suma 

cov na riadení v nástupníckej 
spoločnosti. Cezhraničné fúzie 
síce už majú v súčasnosti zele-
nú v prípade spoločnosti, ktoré 
vytvárajú európsku spoločnosť 
alebo európske družstvo, avšak 
spomínaná novela zákona rie-
ši malé a stredné podniky. Pre 
ne nemusí byť totiž nadnárod-
ná forma vhodná alebo niekto-
rú z nich uprednostňujú, záro-
veň chcú využiť právo v zmysle 
zmluvy s ES. 

Novela Obchodného zákon-
níka bola doplnená aj o ďal-
šie ustanovenia smerníc, kto-
ré sa týkajú napr. otázky tvorby 
a udržiavania základného ima-
nia, klamlivej a porovnávacej 
reklamy, splynutí a rozdelení 
akciových spoločností so zrete-
ľom na požiadavku týkajúcu sa 
správy nezávislého znalca, och-
rany záujmov spoločníkov spá-
jajúcej spoločnosti. Opatrenia 
smerníc sledujú aj zníženie ad-
ministratívnej zaťaženosti spo-
ločnosti pri vkladaní kapitá-
lu spoločnosti do základného 
imania.                                     (vede)

mesačnej minimálnej mzdy sa 
zaokrúhľuje na celé desiatky 
korún. Suma za každú hodinu 
odpracovanú zamestnancom 
sa zaokrúhľuje na celé desiatky 
halierov. Suma minimálnej 
mzdy za každú hodinu odpra-
covanú zamestnancom pred-
stavuje 1/174 zo sumy mesač-
nej minimálnej mzdy.

Zamestnancovi patrí mini-
málna mzda vo výške 1/174 zo 
sumy mesačnej minimálnej 
mzdy, ak jeho ustanovený týž-
denný pracovný čas je 40 ho-
dín. Ak je ustanovený týždenný 
pracovný čas zamestnanca 
nižší ako 40 hodín, suma mi-
nimálnej mzdy vyjadrená v ko-
runách za hodinu sa úmerne 
zvýši. 

(Zdroj: Verlag Dashöfer) 

NOVÝ ZÁKON O CESTOVNÝCH DOKLADOCH 

Cieľom novej úpravy záko-
na o cestovných dokladoch je 
priblížiť sa k právu EÚ v oblas-
ti vydávania cestovných dokla-
dov a jeho aplikácie v praxi. 

Deťom mladším ako päť ro-
kov ministerstvo vnútra vydá 
cestovný pas s platnosťou na 
dva roky. (Predtým sa týmto 
deťom vydával doklad s plat-
nosťou na päť rokov.) K zmene 
došlo z dôvodu možných prob-

lémov pri snímaní a najmä vy-
užívaní biometrických úda-
jov. Pre deti od 5 do 13 rokov 
sa budú vydávať cestovné pasy 
s platnosťou na päť rokov a pa-
sy detí od 13 rokov budú platné 
desať rokov. 

Nový zákon sprehľadňu-
je údaje uvedené v cestovnom 
doklade. Zo zdravotných alebo 
náboženských dôvodov zákon 
v odôvodnených prípadoch 
umožní nasnímať podobu tvá-
re s prikrývkou hlavy. Prikrýv-

ka však nesmie zakrývať tvár 
spôsobom, ktorý by znemožňo-
val identifikáciu. 

Dopĺňajú sa aj sankcie. 
K priestupkom pribudne neoh-
lásenie straty alebo odcudzenia 
cestovného dokladu či neodo-
vzdanie cestovného dokladu 
občana mladšieho ako 15 ro-
kov druhému rodičovi, kto-
rému bol rozhodnutím súdu 
zverený do výchovy. Za tieto 
priestupky bude hroziť pokuta 
do výšky do 10 000 korún. 

KÚPEĽNÁ LIEČBAKÚPEĽNÁ LIEČBA
DOSTUPNEJŠIA DOSTUPNEJŠIA 
PRE VŠETKÝCHPRE VŠETKÝCH

OBČANOVOBČANOV

Novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti
Zvýšil sa počet diagnóz v kategórii A, pri ktorých zdravotná po-

isťovňa prepláca procedúry súvisiace s liečbou, stravu aj ubyto-
vanie (pacient zaplatí denný 50- korunový poplatok). Kategória 
A sa rozšírila napríklad o stavy po operáciách vrodených alebo 
získaných srdcových, stavy po úrazoch alebo operáciách pohy-
bového ústrojenstva, pribudla bronchiálna astma, stavy po ope-
ráciách žlčníka a žlčových ciest ako aj závažné kožné ochorenia 
s chronickými prejavmi (napr. atopická dermatitída). 

Kategória C bola zrušená a diagnózy z nej sa presunuli aj do 
kategórie B, v ktorej liečbu platí zdravotná poisťovňa. Pacient si 
hradí ubytovanie a stravu. 

V kategórii B (pacienti hradia pobyt) sú napríklad diagnózy hy-
pertenzná choroba I. stupňa, neurózy, chronické ochorenia trá-
viacej sústavy, choroby obličiek a močových ciest. 

Návrhy na kúpeľnú starostlivosť, schválené pred účinnosťou zá-
kona, to je pred 1. 1. 2008 sa uhradia podľa doterajších predpisov, 
nie na základe schválenej novely. 

Postup pri vybavovaní kúpeľnej starostlivosti
Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista, le-

kár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospe-
lých alebo pre deti a dorast na základe nálezu lekára špecialistu. 
Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom 
roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v príslušnom 
špecializačnom odbore, ak v tabuľkovej časti prílohy (Indikačný 
zoznam pre kúpeľnú starostlivosť) nie je uvedené inak. 

Účinný od 15. 1. 2008



5ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - LEGISLATÍVA

AKTUALIZÁCIA OSVEDČENÍ A PREUKAZOV BOZ
Informácie o zmenách vo výchove a  vzdelávaní v oblasti bezpečnosti práce 

S PRVÝM ALEBO AJ DRUHÝM PILIEROM?
Novela zákona o sociálnom poistení • Informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V minulom čísle sme sa v člán-
ku pod rovnomenným titulkom 
všeobecne dotkli problemati-
ky výhodnosti, či nevýhodnosti 
systému starobného dôchodko-
vého sporenia. Poukázali sme 
na parametre a kritériá vhodné 
pre prijatie rozhodnutia o vy-
stúpení z tohto systému alebo 
o zotrvaní v ňom. So záverečný-
mi slovami článku: „Každý sám 
musí zvažovať svoju budúcnosť, 
nikto iný ju za neho nemô-
že predpovedať lepšie...“ , ako 
aj s „veľavravným“, trojbod-
kovým ukončením tejto vety, 
možno súhlasiť. Žiada sa, však, 
dodať, že každému možno pri 
predpovedaní jeho budúcnos-
ti pomôcť aspoň detailnejším 
oboznámením sa s niektorými 
skutočnosťami.

Vymedzovanie hraníc (ne) 
výhodnosti účasti v starob-
nom dôchodkovom sporení 
má určite svoj racionálny zá-
klad, a to najmä, čo sa týka roz-
hodujúceho vplyvu dĺžky doby 
trvania starobného dôchodko-
vého sporenia a množstva vlo-
žených prostriedkov na výšku 
starobného dôchodku. Možno 
sa s tým zaoberať aj keď sa tu 
temer vždy môže niekde v po-
zadí, skrývať zámer autora, 
ktorý si vstupné údaje (najmä 
o budúcich výnosoch fondov) 
môže prispôsobiť svojim cie-
ľom. V mnohých prípadoch sa 
pritom zabúda na formuláciu, 
sprevádzajúcu každú reklamu 
podporujúcu starobné dôchod-
kové sporenie, ktorá však pri 
podporných vyjadreniach po-
litikov, „otcov“ a „matiek“ tzv. 
druhého piliera, pravidelne 
chýba a znie nasledovne: „Upo-
zorňujeme, že s uzatvorením 
zmluvy s dôchodkovou správ-
covskou spoločnosťou je spoje-
né aj riziko a doterajší alebo pro-
pagovaný výnos dôchodkového 
fondu v jej správe, nie je záru-

kou budúceho výnosu dôchod-
kového fondu.“ Uplatnenie tej-
to vety je v reklamnej kampani 
pod hrozbou nemalých sankcií 
prísne sledované. Politik však 
môže celkom pokojne pre-
sviedčať občanov o výhodnos-
ti starobného dôchodkového 
sporenia. Tých, ktorí neurobia 
nič iné, len citovanú vetu „roz-
menia na drobné“ a poukážu na 
aktuálne udalosti, platnosť tej-
to vety potvrdzujúce (naprík-
lad hypotekárnu krízu), môže 
označiť za nepriateľov všetké-
ho možného, počnúc demokra-
ciou a končiac peňaženkou sta-
robného dôchodcu.
Ďalšou skutočnosťou, kto-

rá sa takmer nespomína, je po-
stup, podľa ktorého bude v bu-
dúcnosti sporiteľovi priznaný 
starobný dôchodok z „druhého 
piliera“. V reklamnej kampa-
ni, ktorá mala masívnu pod-
poru médií aj vtedajšej vlády, 
sa vo veľkej miere využívali na 
rôznych webových stránkach 
umiestnené „kalkulačky“. Zá-
ujemcovia si mohli vypočítať 
starobný dôchodok na zákla-
de údajov poskytnutých po-
tenciálnym poistencom a to 
dokonca porovnávacím spôso-
bom - ak poistenec zostane iba 
v I. pilieri alebo ak poistenec 
vstúpi do II. piliera. Je pocho-
piteľné, že „kalkulačky“ vychá-
dzali z pravidelného, každo-
ročného zhodnocovania úspor 
(o čom napokon aj záujemcov 
informovali), napr. o 3 alebo 
4 percentá, a ani v jednom roku 
nepredpokladali pokles ale-
bo nižší nárast výnosov. Viero-
hodnosť týchto vykonštruova-
ných výpočtov mala a má ďalšie 
vážne medzery, ktoré spočíva-

jú v nemožnosti odhadnúť aká 
bude výška starobného dôchod-
ku, ktorý si sporiteľ bude mu-
sieť zakúpiť od niektorej z ko-
merčných poisťovní, prípadne 
v otázke Aká bude o dvanásť 
rokov legislatíva, upravujúca 
výpočet starobného dôchodku 
výlučne z I. piliera?

Predpokladať, že odpovede 
na uvedené otázky sú už v sú-
časnosti tak zrejmé, aby pod-
porili výhodnosť starobného 
dôchodkového sporenia, je asi 
nezmyslom. Nemôžeme oča-
kávať, že komerčné poisťov-
ne sa budú v tejto oblasti sprá-
vať inak ako sa správajú na 
trhu životného poistenia a na-
opak, ťažko predpokladať, že 
dôchodkové poistenie neposil-
ní princíp solidarity, najmä vo 
vzťahu k nízkopríjmovým sku-
pinám, čo by malo za následok 
zvýhodnenie tých poistencov, 
ktorí ostali výlučne v „prvom 
pilieri“.

Úlohou tohto článku má byť 
zároveň posúdenie postave-
nia živnostníkov ako účastní-
kov starobného dôchodkové-
ho sporenia a poukázanie na 
prípadné špecifické znaky ich 
účasti v tomto systéme. V tej-
to súvislosti však možno kon-
štatovať iba toľko, že všetko, 
čo bolo v predchádzajúcom 
alebo v tomto článku napísa-
né, sa týka celého okruhu spo-
riteľov, vrátane živnostníkov. 
Ich postavenie v druhom pilie-
ri sa v podstate ničím nelíši od 
tých sporiteľov, ktorí majú po-
stavenie zamestnanca. Jediný 
rozdiel je v tom, že viac ako 80 
% zo 135 626 zaregistrovaných 
sporiteľov, ktorí patria me-
dzi samostatne zárobkovo čin-
né osoby, platí svoj príspevok 
z minimálnej mzdy, čím sa jed-
noznačne zaradilo do už spo-
mínanej nízkopríjmovej skupi-
ny. Ako už bolo inými slovami 

napísané, rozhodnutie má kaž-
dý vo vlastných rukách.

Kde získať viac informácií 
o pravidlách pre sociálne po-
istenie?

Sociálna poisťovňa z hľadis-
ka zvyšovania služieb, smeru-
júcich priamo k poistencom, 
zriadila nielen v ústredí, ale aj 
v regionálnych pobočkách kon-
taktné miesta, kde môže občan 
získať bližšie informácie, týka-
júce sa špecifických oblastí zá-
kona o sociálnom poistení. 

Kontaktujte nás na týchto 
adresách:

Sociálna poisťovňa, ústredie 
Ul. 29. augusta 8-10,
813 63 Bratislava 
podatelna@socpoist.sk 
tel. 02/52920137, 02/59248720

Krajské pobočky: 
Trnava, tel.: 033/5935801,
trnava@socpoist.sk 
Trenčín, tel. 032/6401592,
trencin@socpoist.sk 
Nitra, tel. 037/6921291,
nitra@socpoist.sk 
Žilina, tel. 041/5625873,
zilina@socpoist.sk
Košice, tel. 055/7264326,
kosice@socpoist.sk
Prešov, tel. 051/7568301,
presov@socpoist.sk
Banská Bystrica,
tel. 048/4355202,
banskabystrica@socpoist.sk

Regionálne pobočky: 
Telefonický, prípadne e-mai-

lový kontakt získate na tel. č. 
02/59248693 alebo na webovej 
stránke www.socpoist.sk. 

UPOZORNENIE
Vo vnútri Živnostenských 
novín nájdete tlačivo na 

výstup/vstup z/do 
II. dôchodkového piliera.

Zákonom č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdra-
via pri práci, ktorého účinnosť 
je k  1. 7. 2006, boli vykonané 
zmeny v oblasti činnosti bez-
pečnostno-technickej služby, 
oprávnení na výchovu a vzde-
lávanie a aktualizačnej odbor-
ne prípravy. Zákon už v § 7 čl. 1 
okrem iného ukladá zamestná-
vateľovi pravidelne, zrozumi-
teľne a preukázateľne obozna-
movať každého zamestnanca 
s právnymi predpismi na zais-
tenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Slovo pre-
ukázateľne znamená, že po 
každom vzdelávaní musí byť 
vykonané overenie vedomos-
tí buď písomným testom, alebo 
ústne, so zápisom okruhu otá-

zok, pričom pri skúškach musí 
byť minimálne trojčlenná skú-
šobná komisia, zodpovedajúca 
príslušnému druhu kurzu.

Bezpečnostno-technická 
služba (BTS)

V § 22 je ustanovená činnosť 
bezpečnostno-technickej služ-
by (BTS). V čl. 1 sa definuje 
rozsah činnosti ako je poraden-
ská služba v oblasti odborných, 
metodických, organizačných, 
kontrolných, koordinačných, 
vzdelávacích úloh a pod. Úlo-
hy BTS vykonáva bezpečnost-
ný technik, u zamestnávateľa, 
ktorý vykonáva činnosť podľa 
prílohy 1 tohto zákona, autori-
zovaný bezpečnostný technik. 
V prílohe 1 zákona sú uvedené 
činnosti s vyšším rizikom, napr. 

stavebníctvo, poľnohospodár-
stvo, zdravotníctvo a podobne.

Osvedčenie bezpečnostného 
technika sa vydáva na neurči-
tý čas, avšak je povinný absol-
vovať aktualizačnú odbornú 
prípravu najmenej každých 
päť rokov. Pokiaľ ju neabsolvu-
je, stáva sa jeho osvedčenie ne-
platným. 

Bezpečnostno-technickú 
službu dodávateľským spôso-
bom môže vykonávať iba fy-
zická osoba, ktorá je podnika-
teľom alebo právnická osoba, 
obe, ak majú na výkon BTS 
oprávnenie vydané Národným 
inšpektorátom práce. Fyzická 
osoba, ktorá je podnikateľom, 
a nie zamestnávateľom, a spĺ-
ňa podmienky bezpečnostného 

technika alebo autorizovaného 
bezpečnostného technika, toto 
oprávnenie mať nemusí.

Oprávnenie na výchovu 
a vzdelávanie

Pri výchove a vzdelávaní na-
stali zmeny v platnosti opráv-
není: Doposiaľ vydané opráv-
nenia sú platné do 30. apríla 
2008. Všetky právnické a fyzic-
ké osoby, ktoré chcú vykonávať 
výchovu a vzdelávanie, musia 
získať nové oprávnenie, kto-
ré vydáva Národný inšpektorát 
práce. Zmena nastala v tom, že 
pre každú profesiu musí mať 
školiace stredisko zamestna-
ného odborného zamestnan-
ca, ktorý zodpovedá za kvali-
tu výučby. Organizácia, ktorá si 

II. časť

(Pokračovanie na str. 6)
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AKTUALIZÁCIA 
OSVEDČENÍ
A PREUKAZOV BOZ
chce dať vyškoliť pracovníkov, 
je povinná vyžiadať si od ško-
liacej organizácie oprávnenie 
na výchovu a vzdelávanie.

Aktualizačná odborná príp-
rava

V oblasti výchovy a vzdeláva-
nia bola zavedená aktualizačná 
odborná príprava. V § 16 ods. 
4 sa uvádza: “ Fyzická osoba, 
ktorá má osvedčenie alebo pre-
ukaz, je povinná každých päť 
rokov absolvovať aktualizač-
nú odbornú prípravu u osoby 
oprávnenej na výchovu a vzde-
lávanie.“

Osvedčenie alebo preukaz 
stráca platnosť ak fyzická oso-
ba neabsolvuje aktualizačnú 
odbornú prípravu najneskor-
šie do 30. apríla 2008 a potom 
pri nedodržaní päťročnej leho-
ty. Napríklad strojník staveb-
ného stroja chodí na opakova-
né školenia každé 2 roky. Keď 
mal opakované školenie napr. 
v máji v roku 2006, mal by ísť 
na ďalšie opakované školenie 
až v máji 2008. Ale podľa ko-
nečného termínu aktualizácie 
ho musíte poslať na opakova-
né školenie (teraz aktualizač-
nú odbornú prípravu) už do 
30. apríla 2008, inak stratí jeho 
preukaz platnosť a bude musieť 
absolvovať nový základný kurz. 

Rozsah školenia musí ško-
liaca organizácia alebo fyzic-
ká osoba s oprávnením na vý-
chovu a vzdelávanie spracovať 
do záznamovej knihy, ktorej 
obsah je uvedený vo vyhláške 
356/2007 Z.z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o požia-
davkách a rozsahu výchovno-
vzdelávacej činnosti. 

Týmto výberom zo záko-
na 124/2006 Z.z. a vyhláš-
ky č. 356/2007 Z.z. sme chceli 
upozorniť právnické a fyzické 
osoby na zmeny v oblasti vý-
chovy a vzdelávania pre oblasť 
bezpečnosti práce.

Marián Ivanov, 
okresný zástupca SŽK 

P. S. 
Od právnickej alebo fyzic-

kej osoby nežiadajte skráte-
nie osnov, či už pri základných 
kurzoch alebo pri aktualizá-
cii, nakoľko v zmysle zákona č. 
124/2006 Z.z. § 27 čl. 14, môže 
Národný inšpektorát práce 
odobrať vzdelávacej organizácii 
oprávnenie okrem iného aj za 
závažné nedostatky pri vykoná-
vaní výchovy a vzdelávania, do 
čoho sa ráta aj nedodržanie os-
novy pri výchove a vzdelávaní.

ROZDELENIE SKÚŠOBNÝCH KOMISÍÍ
PODĽA ŽIVNOSTÍ A KRAJSKÝCH ZLOŽIEK

(Dokončenie zo str. 5)

NEPLATIŤNEPLATIŤ
SA NEVYPLÁCASA NEVYPLÁCA

(Na neplatičov poistného bude čakať väzenie,
Pravda, 23. 1. 2008, Slávka Sélešová)

Vydolovať od svojich dlžníkov peniaze za každú cenu sa 
v priebehu najbližších dvoch rokov chystá Sociálna poisťov-
ňa. Z materiálu, ktorý dnes prerokuje vláda, vyplýva, že na 
neplatičov plánuje poisťovňa využiť všetky možné prostriedky 
- aj Trestný zákon. Pre najväčších dlžníkov by to znamenalo 
až dvanásť rokov za mrežami. Jedny z najväčších neplatičov - 
niektoré štátne nemocnice - sa však najprísnejšiemu postihu 
opäť vyhnú. Štát totiž nemôže trestne stíhať sám seba.

Na rozdiel od štátnych organizácií súkromné firmy trestu 
zrejme neutečú. Rozdielny prístup poisťovne k neplatičom 
už dlho kritizujú ekonómovia i zamestnávateľské združenia. 
„Štát si to musí nejako vyriešiť. Dvojaký meter totiž demorali-
zuje spoločnosť, dlhy štátnych nemocníc už nie je možné ďa-
lej prehliadať,“ myslí si predseda Slovenského živnostenské-
ho zväzu a člen Dozornej rady poisťovne Peter Masár.

Výška pohľadávok Sociálnej poisťovne dosahuje 47 mili-
árd korún, len nemocnice jej dlhujú vyše miliardy. Najvyšší 
dlh spomedzi nich má Fakultná nemocnica Bratislava - vyše 
227 miliónov. Penále však platiť nemusí, zatiaľ čo drobní živ-
nostníci majú na krku exekútora aj za neporovnateľne nižšie 
podlžnosti. Poisťovňa však tvrdí, že nijaké rozdiely nerobí.

„Proti štátnym nemocniciam postupujeme a naďalej bude-
me postupovať rovnako ako proti iným dlžníkom, samozrejme 
v rozsahu platných právnych predpisov,“ vyhlásila jej hovor-
kyňa Lýdia Výborná.

(Redakčne krátené)

Platí od 1. októbra 2007

KZK Číslo platné do
31.12.2007

Číslo platné
od 1.1.2008 Živnosť Zmena názvu živnosti od 1.1.2008

Bratislava 103-7 103-7 Opravy cestných motorových vozidiel Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
104-9 104-9 Výroba a opravy protetických výrobkov
104-10 104-10 Výroba a opravy ortopedickej obuvi
104-11 104-11 Hodinárstvo
108-13 108-13 Mäsiarstvo a údenárstvo Mäsiarstvo
108-16 108-16 Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov

Banská Bystrica 113-26 113-24 Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
113-29 113-27 Plynoinštalatérstvo Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tech. zariadení

Košice 113-27 113-25 Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
113-29a 113-28 Kachliarstvo

Nitra 101-1 101-1 Zámočníctvo
106-12 106-12 Kamenárstvo
108-14 108-14 Výroba piva a sladu
108-15 108-15 Výroba mliečnych výrobkov
114-32 114-31 Pohostinská činnosť Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

Prešov 101-3 101-3 Kovoobrábanie
103-8 103-8 Opravy karosérií
113-21 113-19 Murárstvo

Trenčín 101-2 101-2 Nástrojárstvo
101-4 101-4 Galvanizácia kovov
101-5 101-5 Smaltovanie
111-18 111-17 Stolárstvo
113-24 113-22 Klampiarstvo

Trnava 113-23 113-21 Pokrývačstvo
113-28 113-26 Podlahárstvo
114-33 114-32 Čistenie a kontrola komínov

Žilina 103-6 103-6 Opravy pracovných strojov
111-19 111-18 Zlatníctvo a klenotníctvo
113-22 113-20 Tesárstvo
113-25 113-23 Izolatérstvo

Všetky KZK 114-30 114-29 Holičstvo a kaderníctvo Pánske, dámske a detské kaderníctvo
114-31 114-30 Kozmetické služby
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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@zanet.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

Študentská 12, 960 01 Zvolen
Tel./fax: 045/53 35 375
e-mail: szkzv@slovanet.sk
Juraj Lalík, predseda
Jana Hrašková

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88
e-mail: szkkzba@stonline.sk
Vladimír Mička, predseda
Ing. Petra Koníková

Krajská zložka Košice
Floriánska 19, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/69 41 736
e-mail: szkke@mail.t-com.sk
Ervín Boháčik, predseda

Krajská zložka Nitra
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 00 746
fax: 035/6410796
e-mail: lubomir.babulik@stonline.sk 
mob.: 0915 259 257
PhDr. Katarína Babulíková,
predsedkyňa

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 051/77 10 646-174
e-mail: tenopp@tenopp.sk
Mgr. Patrik Tomič, predseda
Ing. Vladimír Fedor

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Tel.: 0905 671 568
fax: 032/74 43 990 
Ing. Anton Dobeš,
predseda e-mail: szktn@slovanet.sk
Ing. Jozef Gerliczy

Krajská zložka Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava
Tel./fax: 033/55 12 720
Ing. Róbert Schmidt,
predseda 
e-mail: szktrnava@centrum.sk
Helena Schmidtová

Krajská zložka Žilina
Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/56 52 885
e-mail: szkkzza@zoznam.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - SERIÁL, Z ČINNOSTI KOMORY

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽKzásobené eurom, budú musieť 
splniť určité podmienky – ur-
čiť objem predzásobenej hoto-
vosti a podpísať zmluvu so svo-
jou bankou o predzásobení. 
Uzavrieť takúto zmluvu zna-
mená, že podnikateľský sub-
jekt zloží v banke do úschovy 
protihodnotu v slovenských 
korunách zodpovedajúcej ho-
tovosti v euro bankovkách 
a minciach. Touto zmluvou 
sa súčasne zaväzuje, že euro 

hotovosť určenú na predzáso-
benie dodá do obehu najskôr 
1. januára 2009.

Toľko k dnešnej téme. Dú-
fam, že vám moje slová po-
môžu uľahčiť proces predzá-
sobenia vašich podnikov. Ak 
vás téma zaujala, bližšie in-
formácie nájdete na stránke 
www.euroservis.sk, prípadne 
môžete zavolať na tel. č. 0850 
123 433, kde vám moji kole-
govia ochotne zodpovedajú 
vaše otázky. Ak uprednostňu-
jete elektronickú komunikáciu, 
otázky môžete zasielať aj na ad-

resu partner@vub.sk. Odpove-
de na vaše najčastejšie otázky 
budú zverejnené v ďalšom vy-
daní Živnostenských novín.

Rastislav Švarc 

(Pokračovanie zo str. 1) �Euro a my Euro a my 

NEPLATIŤ
SA NEVYPLÁCA

Členovia trenčianskej kraj-
skej zložky sa rozhodli uspo-
riadať náučný poznávací zá-
jazd do susedného Rakúska, 
spojený s bližším zoznámením 
sa nielen členov, ale aj ich ro-
dinných príslušníkov. Na trasu 
Bánovce nad Bebravou – Tren-

čín – Nové Mesto nad Váhom 
- Viedeň sa vydali už v skorých 
ranných hodinách. Na presne 
určených stanovištiach nastu-
povali účastníci zájazdu do au-
tobusu plného dobrej nálady aj 
dobrôt od kolegov – živnost-
níkov. Moderátor podujatia, 

člen vedenia krajskej zložky, 
Bohumil Miko, cestou roz-
prával o zmenách, ktoré na-
stali v živnostenskom záko-
ne od jeho aplikácie do praxe 
a vtipným spôsobom pripra-
vil členov komory na podáva-
nie daňových priznaní. V Ra-
kúsku mali účastníci zájazdu 
možnosť prakticky si vyskú-
šať ako to u nás bude fungovať 
po zavedení eura. Navštívili 
trhy v prekrásne vyzdobenej 
Viedni, poprezerali si stán-
ky s občerstvením, ale aj vý-
robkami majstrov remesel-
níkov. Samozrejme, nejeden 
z prítomných živnostníkov 
ihneď porovnával cenové relá-
cie výrobkov, ktoré dokáže aj 
on vyrobiť, avšak s takouto vy-
sokou cenou by na Slovensku 
ťažko uspel.                          (bm)

POZNÁVACÍ ZÁJAZD V RAKÚSKU

OCENENIE A ZDANENIE 
DAROV ZAMESTNANCOVI PRI 
ODCHODE DO DÔCHODKU

Organizácia plánuje daro-
vať zamestnancovi pri odcho-
de do dôchodku služobné auto, 
mobil, počítač, ktoré používal. 
Tieto veci už majú minimálnu 
alebo až nulovú účtovnú hod-
notu. Ako stanoviť hodnotu 
týchto darov? 

Zdaniteľný nepeňažný príjem 
zo závislej činnosti sa oceňu-
je tzv. bežnou cenou (bežnou 
v mieste a čase plnenia, podľa 
druhu, kvality, prípadne miery 
opotrebenia), tak ako to vyplý-
va z definície uvedenej v záko-
ne o dani z príjmov (ZDP). Nie 
je podstatná zostatková hodno-
ta, ani to, že sú predmety odpí-
sané. V podstate ohodnotenie 
znaleckým posudkom by bolo 
na uvedené účely vhodné. ZDP 
neurčuje spôsob ocenenia ne-
peňažných príjmov zo závislej 
činnosti, okrem plnení uvede-
ných v § 5 ods. 3 (poskytnutie 
motorového vozidla na služob-
né a súkromné účely, zamest-
nanecké opcie...). Zdaniteľné 
príjmy zo závislej činnosti sú na 

daňové účely rovnocenné. Je 
potrebné, by ich zamestnáva-
teľ zdanil všetky v úhrne za ka-
lendárny mesiac plnenia (pozri 
napr. § 35 ZDP). Príjem z pred-
chádzajúceho pracovnopráv-
neho vzťahu je tiež príjmom 
zo závislej činnosti s týmto re-
žimom zdanenia. Nepeňaž-
ný príjem zo závislej činnosti 
je možné v čase plnenia nez-
daniť len v prípadoch uvede-
ných v § 35 ods. 3 písm. a) ZDP. 
Ide o prípady, ak úhrn príjmov 
(tzv. zdaniteľná mzda) spočíva 
len v nepeňažnej forme alebo 
ak by nepeňažné plnenie tvo-
rilo väčšiu časť týchto príjmov, 
kedy nie je možné zrážku pred-
davku na daň prakticky reali-
zovať. Len v takomto prípade 
by ste predmetný príjem zahr-
nuli až do ročného zúčtovania 
preddavkov na daň z príjmov 
zo závislej činnosti, ak by ste 
ho zamestnancovi vykonávali 
na žiadosť. Druhou možnosťou 
by bolo dodanenie týchto príj-
mov samotným zamestnancom 

v daňovom priznaní na základe 
potvrdenia o zdaniteľných príj-
moch zo závislej činnosti, ktoré 
musí obsahovať aj tieto príjmy. 
Ak však nejde o taký rozsah ne-
peňažného príjmu, potom ak by 
ste ho nezdanili v čase plnenia, 
zbytočne sa vystavíte sankčné-
mu úroku za každý deň omeš-
kania, v zmysle § 35b zákona 
č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných finančných or-
gánov v znení neskorších pred-
pisov. 

Záver
Odporúčame nepeňažný prí-

jem zdaniť v mesiaci skončenia 
pracovného pomeru, kedy sa 
zamestnancovi vyplatí posled-
ná mzda. Platí to za predpokla-
du, že nepeňažné plnenie ne-
bude vo vyššej sume, ako mzda 
v peňažnej forme. Ak uvede-
né predmety bývalému zames-
tnancovi poskytnete neskôr 
(kedy mu už mzdu nebudete 
vyplácať), príjem sa mu doda-
ní po skončení roka. 

€
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 profiúver s použitím na čokoľvek
 profinvest bez zabezpečenia do 24 hodín
 pre členov Slovenskej živnostenskej komory – bez poplatku za poskytnutie úveru (pri úvere v Sk) 

vyberte si to najlepšie
profiúvery

Úvery, ktoré vám sadnú
1. úver

v eurách

www.vub.sk • 0850 123 000VÚB je členom skupiny
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