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Na dvanástom zhromaždení 
delegátov Slovenskej živnos-
tenskej komory sme schvaľo-
vali upravený Štatút SŽK, čiže 
alfu a omegu našej činnosti. 
Väčšina členov komory uplat-
ňuje zásady tohto štatútu, sprá-
va sa a pracuje podľa stanove-
ných pravidiel, bohužiaľ, nájdu 
sa medzi nami aj takí členovia 

a aj funkcionári, ktorí si myslia, 
že štatút dodržiavať nemusia. 
Alebo ho vôbec nepoznajú! Kri-
tizujú činnosť ostatných členov, 
hovoria o formálnosti a zhadzu-
jú prácu dobrovoľných funkci-
onárov... 

Rozhodol som sa napísať tie-
to riadky preto, že podľa do-
stupných materiálov z jednot-
livých zhromaždení delegátov 
krajských zložiek, ktoré sa v pr-
vých mesiacoch tohto roka, boli 
na tieto zhromaždenia delego-
vané aj osoby, ktoré ešte nebo-
li zaregistrované ako riadni čle-
novia Slovenskej živnostenskej 
komory. Zúčastnili sa zhromaž-
denia a aj hlasovania! 

Hovoriť o tom ako niekto ne-
dodržuje zákony, predpisy, vy-
hlášky a nariadenia, alebo o tom 
ako niektoré krajské zložky pra-
cujú formálne, priznať sa, že 
ešte neviem či budem pracovať 
v tej, či onej funkcii a preto od-
mietam zúčastňovať sa na rok-
mi preverených a v regiónoch 
obľúbených akciách, a potom 
sa nechať zvoliť aj proti všet-
kým zásadám čestnosti a sve-
domia – to je „silná káva“, vá-
žení! Žiaľ, sme aj takí!

Vladimír Mička,
predseda redakčnej rady ŽN
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Dobrý zákazník chodí do toho istého obchodu tri roky. Dobrý obchod má tých istých zákazníkov tri roky. (Z Číny)

(Dokončenie na str. 2)

AJ TAKÍ AJ TAKÍ 
SME!SME!

PRE STABILITU A RAST ČLENSKEJ ZÁKLADNE!PRE STABILITU A RAST ČLENSKEJ ZÁKLADNE!
Vážené kolegyne a kolegovia, 

šiesteho mája rokovali dele-
gáti Slovenskej živnostenskej 
komory z celého Slovenska 
o problémoch podnikateľského 
prostredia, prijali hlavné úlo-
hy a smerovanie práce komory, 
zaviazali nové, na tomto zhro-
maždení zvolené orgány k pl-
neniu prijatých úloh v nastáva-
júcom dvojročnom období .

V prvom rade chcem poďa-
kovať za dôveru, ktorá sa mi 
dostala od delegátov pre ďalšie 
obdobie. Samozrejme, chcem 
poblahoželať novým členom 
predstavenstva a dozornej 
rady komory k zvoleniu do naj-
vyšších orgánov tejto inštitúcie. 
Jedným dychom ich chcem zá-
roveň vyzvať k aktívnej a ne-
zištnej spolupráci v tejto, podľa 
mňa veľmi záslužnej činnosti. 

Zhromaždenie delegátov 
deklarovalo stabilitu komory 
nielen viac ako 92 percentnou 
účasťou pozvaných delegátov, 
ale aj dôstojným priebehom, 
konštruktívnosťou a racionali-
tou rokovania. Hlavnými téma-

mi rokovania boli otázky trhu 
práce, vzdelávanie, prechodu 
na novú menu, programova-
cie obdobie 2007 - 2013 a, sa-
mozrejme, projekt Živnosten-
ský inštitút.

Postavenie komory v inšti-
tucionálnom podnikateľskom 
systéme potvrdila účasť po-
zvaných hostí, ich vystúpenia 
k činnosti komory, ako aj pod-
porné stanoviská k programo-
vým cieľom na ďalšie obdobie. 
Minister hospodárstva Ľubo-
mír Jahnátek zhodnotil dote-

rajšiu spoluprácu ako serióznu 
a vyjadril svoj podporný vzťah 
k živnostenskému stavu. Pri-
pravovanému projektu Živ-
nostenský inštitút prisľúbil plnú 
osobnú podporu, avšak záro-
veň upozornil na otázku jeho 
udržateľnosti do budúcnosti, 
čo treba veľmi seriózne dekla-
rovať už v štádiu prípravy.

Obdobné stanovisko zauja-
la aj Emília Kršíkova, štátna ta-
jomníčka ministerstva práce, 
ktorá v mene ministerky Vie-

Seriál o eure – o všetkom, čo zaujíma živnostníkov

Dobrý deň, milí živnostní-
ci! V dnešnej rubrike o EURE 
vám opäť prinášame sumár 
aktuálnych informácií súvisia-
cich s prechodom na euro: 

1. Európska komisia súhlasí 
so zavedením eura1

Siedmeho mája 2008 Európ-

lament a následne 3. júna 2008 
Rada ministrov hospodárstva 
a financií a Európska rada na 
úrovni premiérov a hláv štá-
tov krajín Európskej únie na 
summite 19. a 20. júna 2008. 
V zmysle rozhodnutia rady 
premiérov a hláv štátov sa de-
finitívne spečatí členstvo Slo-
venska v eurozóne 8. júla 2008 
opäť na úrovni Rady ministrov 
hospodárstva a financií, kde sa 
tiež schváli konverzný kurz. 

2. Malé firmy a EURO2 
Mnohé malé firmy v súvislos-

ti s eurom zaujímali až do tých-
to týždňov vyčkávaciu pózu. 
Potvrdil to nedávny prieskum 
Národnej agentúry pre rozvoj 
malého a stredného podnika-
nia o pripravenosti firiem na 
novú menu. Väčšina živnostní-

Euro a my Euro a my 

(Pokračovanie na str. 11)

ska komisia vo svojej konver-
genčnej správe skonštatovala, 
že Slovensko plní maastricht-
ské kritériá udržateľne a od-
poručila Slovensko ako 16. čle-
na eurozóny od januára 2009. 
Tento verdikt je pritom pova-
žovaný za kľúčový, po ktorom 
by mal už nasledovať len viac-
menej formálny proces schva-
ľovania slovenského vstupu do 
eurozóny v ďalších európskych 
inštitúciách. 

Od konečného rozhodnutia 
o prijatí do eurozóny, ktoré by 
malo byť v súlade s odporúča-
ním EK, tak krajinu delí ešte 
niekoľko týždňov, počas kto-
rých k odporúčaniu komisie za-
ujme stanovisko Európsky par-

Opätovne zvolený predseda SŽK Ing. Vojtech Gottchall

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK
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AUTO-MOTO SHOW,AUTO-MOTO SHOW,
TrenčínTrenčín

5. ročník výstavy automobilov, mo-
tocyklov a príslušenstva,

Výstavisko TMM, a. s., Trenčín 

27. – 29. jún 2008

TISOVEC TOUR, TisovecTISOVEC TOUR, Tisovec

3. ročník regionálnej výstavy so za-
meraním na prezentáciu regiónu 

Spiš-View-Trading, s. r. o.,
Spišská Nová Ves

21. – 22. jún 2008

VÝSTAVA PSOV, NitraVÝSTAVA PSOV, Nitra

25. ročník medzinárodnej výstavy 
psov všetkých plemien – FCI Agro-

komplex –Výstavníctvo, Nitra 

7. – 8. jún 2008

KÔŇ, TrenčínKÔŇ, Trenčín

5. ročník medzinárodnej výstavy 
koní Výstavisko TMM, a.s., Trenčín

27. – 29. jún 2008

AUTOTEC 2008AUTOTEC 2008

Medzinárodný  veľtrh úžitkových vo-
zidiel, dielov a servisnej techniky, 
Brno - výstavisko, Česká republika 

4. – 8. jún 2008

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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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. 

Ponuka pre inováciu. Ži-
linská univerzita má na rok 
2007 zaregistrovaný na Úra-
de priemyselného vlastníctva 
úžitkový vzor č. 4946: „Merač 
dopadajúceho výkonu globál-
neho slnečného žiarenia s fo-
tovoltickým článkom“, auto-
ri: doc. Ing. Zdeňek Dostál, 
PhD., doc. Ing. Ivan Herec,
PhD., Ing. Ján Župa. Mera-
cí prístroj, využívajúci metódu 
merania dopadajúceho globál-
neho slnečného žiarenia po-
mocou fotovoltického článku, 
je vhodný pri výstavbe zaria-
dení z oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie, najmä solár-
nych kolektorov, kde je po-
trebné poznať výkon dopa-
dajúceho slnečného žiarenia. 
Predložené technické riešenie 
priamo vyjadruje úroveň do-
padajúceho globálneho slneč-
ného žiarenia a je výhodné pre 
praktické meranie, kde posta-
čuje presnosť merania rádovo 

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

Kalendár výstav
Oznam. V zmysle § 5 ods. 

2 písm. b) zákona č. 126/1998 
Z. z. a článku 7, ods. 2 písm. 
d) Štatútu SŽK je člen komory 
povinný uhradiť ročný členský 
príspevok do 30. apríla prísluš-
ného roka. Pokiaľ si niektorý 
člen túto povinnosť dosiaľ ne-
splnil, nech tak urobí v čo najk-
ratšom čase. V prípade nezá-
ujmu o členstvo v Slovenskej 
živnostenskej komore z akého-
koľvek dôvodu, nech túto sku-
točnosť písomne oznámi prí-
slušnej krajskej zložke komory 
alebo priamo Úradu komory 
v Žiline. 
Členov SŽK tiež žiadame, aby 

v zmysle § 5 ods. 2 písm. c) zá-
kona č. 126/1998 Z. z. a článku 
7, ods. 2, písm. c) Štatútu SŽK 
oznamovali všetky zmeny týka-
júce sa evidencie členov. 

Úrad komory, Žilina 

10 (W/m2). Fotokópia doku-
mentu úžitkového vzoru je  
k nahliadnutiu v knižnici Bra-
tislavskej regionálnej komory 
SOPK, Jašíkova 6, v úradných 
hodinách.                           (olmal)

Spolupráca vedy s praxou.
V Nemecku vypísali 25 tisíc 
euro odmeny za úspešné zave-
denie nových poznatkov inová-
cií z výskumných ústavov a uni-
verzít do remeselných dielní 
pod heslom „Majster hľadá 
profesora“. Úspešne ocenené 
prípady majú podnietiť vytvá-
ranie ďalších partnerov vedy 
a praxe. Na Slovensku sme na 
tento účel v inovačnej poradni 
v knižnici Bratislavskej regio-
nálnej komory SOPK zostavili 
súbor inovácií úžitkových vzo-
rov registrovaných na Úrade 
priemyselného vlastníctva pod-
ľa jednotlivých výrobných od-
borov a medzinárodného pa-
tentového triedenia.     (olmal)

Naši jubilanti. V júni si pri-
pomínajú životné jubileá títo 
naši členovia: IVAN BALÁŽ, 
člen KZ Nitra – 55. výročie na-
rodenia, DANIEL CHARVÁT, 
člen KZ Trnava – 40. narode-
niny, RNDr. VIKTÓRIA ME-
ZENCEVOVÁ, členka KZ Ko-
šice – 40. narodeniny.

Svetový deň zdravého trávenia

Och, ten škriatok! 
Čo sú (už tretie storočie) novi-

ny novinami, zápasia občas jej 
tvorcovia so škriatkami. Ešte 
ste ich nevideli? Sú celkom ne-
vinní (niekedy aj neviditeľní), 
takí šibalskí, občas nepríjemní 
a niekedy prekvapujúci. Takto 
asi niektorých čitateľov prekva-
pili v minulom vydaní Živnos-
tenských novín. Na prvej strane, 
v stálej rubrike (krátkej glose) 
sa nezbedný škriatok „pohral“ 
s ypsilonom. Na redakčnom 
stole som našla  papierik s po-
známkou: Ty máš pravidlá pra-
vopisu? Mám, odpovedala som 
si sama sebe (a niekomu po-
zornému). A dodala som temer 
nahlas, že s nimi rada obozná-
mim aj škriatka... 

Iva Bukvová

P.S.: Škriatok sa v spomí-
nanom vydaní ŽN pohral aj 
s textami v inzerátoch (za čo 
redakcia neberie zodpoved-
nosť, lebo inzeráty prichádza-
jú už v konečnej podobe) a po-
hral sa s menami a funkciami. 
Členom komory, ktorých sa to 
týka, prosíme o ospravedlnenie 
a sľubujeme, že škriatka si (as-
poň pre niekoľko budúcich vy-
daní) ustrážime.

Redakcia a redakčná rada

Slovensko sa 29. mája 2008 
zapojí do osvetového progra-
mu pod názvom Svetový deň 
zdravého trávenia. Svetová 
gastroenterologická organi-
zácia (WGO), hlavný organi-
zátor projektu, vyhlasuje kaž-
doročne tento deň od roku 
2004, vždy s novým osveto-
vým zameraním. Tohtoroč-
ná kampaň upriamila pozor-
nosť na „Optimálnu výživu 
pri zdravom trávení a ocho-
reniach tráviaceho systému“. 
Samotná téma spojila WGO 
so svetovým lídrom v segmen-

te kyslomliečnych výrobkov 
k začatiu trojročnej celosveto-
vej spolupráce. V rámci Sve-
tového dňa pripravila Svetová 
gastroenterologická organizá-
cia v spolupráci so Slovenskou 
spoločnosťou všeobecného 
praktického lekárstva „Deň 
otvorených dverí. Do projek-
tu sú zapojené aj hotely a re-
štaurácie, ktoré 29. mája prip-
ravujú špeciálne zdravé menu 
a podporia tak myšlienku dô-
ležitosti zdravej výživy pre 
život človeka.                             -b-

ry Tomanovej poďakovala čle-
nom komory za súčinnosť pri 
tvorbe zákonov z dielne toh-
to ministerstva. Plnú podpo-
ru živnostenskému segmentu 
vyjadril Jozef Halecký, posla-
nec NR SR, predseda výbo-
ru pre sociálne veci a bývanie. 
Zhodne sa vyjadrili aj splno-
mocnenec pre samosprávu 
Ján Turčan, prezident AZZZ 
SR Tomáš Malatinský a ďalší 
kolegovia z komôr a podnika-
teľských zväzov.

Zhromaždenie delegátov sa 

mu právom prináleží. Vedenie 
štátu by malo pre nás vytvárať 
také podmienky, ktoré nám 
umožnia stabilitu, rast a priro-
dzený rozvoj. 

Vážené kolegyne a kolego-
via, máme pred sebou dvoj-
ročné obdobie. Využime ho 
vzájomne k naplneniu tých-
to cieľov! Prospeje to všetkým 
živnostníkom a istotne aj spo-
ločnosti . V tomto vidím zmy-
sel a postavenie komory.

Ing. Vojtech Gottschall,
predseda SŽK

konalo v Bratislave, v kongreso-
vej sále spoločnosti Technopol, 
čo tiež umocnilo celkový do-
jem a potvrdilo, že takéto pro-
stredie právom prináleží stred-
nému podnikateľskému stavu 
na Slovensku. 

Živnostenský segment je fle-
xibilný, nenáročný, avšak hú-
ževnatý, pri tvorbe domáceho 
produktu aj pri tvorbe pracov-
ných miest, je najzraniteľnejší 
pri akýchkoľvek ekonomických 
zmenách a preto si myslíme, 
že spoločnosť by tomuto stavu 
mala priznať postavenie, ktoré 

PRE STABILITU A RAST ČLENSKEJ ZÁKLADNE
(Dokončenie zo  str. 1)
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• Slovák sa môže stať sveto-
vým podnikateľom roka. O ti-
tul Svetový podnikateľ roka 
2008 sa uchádza aj zástupca 
Slovenskej republiky - Podni-
kateľ roka SR 2007 Miroslav 
Trnovský, konateľ stavebnej 
spoločnosti SkyBau, s. r. o., Ži-
lina. 

• Ekonomika po zavedení 
eura vzrastie. Slovenská eko-
nomika by mala v prvom roku 
po zavedení eura vzrásť o 6,4 %. 
Vyplýva to z aktuálnych mak-
roekonomických predikcií vy-
braných bánk, ktoré zverej-
nila Národná banka Slovenska 
(NBS). Pred mesiacom sa ich 
odhad pohyboval na mierne 
nižšej úrovni 6,2 %. 

• Vláda má problém s vyplá-
caním odmien. Vyplácanie od-
mien v spoločnostiach s účas-
ťou zahraničného kapitálu 
a štátu je veľkým problémom 
a dilemou tejto vlády. Konšta-
toval minister hospodárstva 
Ľubomír Jahnátek. „Tanti-
émy sú veľký problém a dilema 
tejto vlády, bohužiaľ, tie priva-
tizačné zmluvy boli postavené 
tak, ako boli nastavené,“ uvie-
dol Jahnátek na margo media-
lizovaných informácií o vyso-
kých odmenách členov orgánov 
takýchto spoločností. 

• Bankári vymieňajú USA za 
Áziu. Prehlbujúca sa hypote-
kárna kríza spôsobuje odchod 
čoraz väčšieho počtu špičko-
vých investičných bankárov 
z USA do Ázie. Najnovším 
z nich je jeden z expertov Credit 
Suisse Vikram Gandhi, ktorý 
opúšťa pôsobisko v New Yorku 
v prospech Hongkongu. Nie je 
to ani tak vlastné rozhodnutie 
bankárov, ako fakt, že hypote-
kárna kríza výrazne obmedzila 
akvizície v Spojených štátoch 
a Európe.  Naopak, v Ázii sa 
ich počet nemení vďaka úspeš-
nému napredovaniu čínskych 
firiem a stále bohatším inves-
tičným fondom. 

• Slovenský a český trh s elek-
trinou sa prepojí. Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, 
a. s., bude užšie spolupracovať 
s českým prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy ČEPS, a. s. 
Protokol o užšej spolupráci na 
trhu s elektrinou medzi Sloven-
skom a Českou republikou pod-
písali minister hospodárstva 
Ľubomír Jahnátek a minister 
průmyslu a obchodu ČR Mar-
tin Říman. Protokol prehlbuje 
kooperáciu medzi prevádzko-
vateľmi prenosových sústav 
spoločností v oblastiach spo-
lupráce a riadenia oboch elek-
trizačných sústav. Obe minis-
terstvá deklarujú prepojenie 
trhu s elektrinou medzi Sloven-
skom a Českou republikou tzv. 
formou implicitnej alokácie ka-
pacít na vzájomnom cezhranič-
nom profile prostredníctvom 
organizovaného krátkodobého 
trhu s elektrinou.        (re, hn, bl)

Krátke správyNA OTÁZKY ŽIVNOSTNÍKOV ODPOVEDÁ MINIS-
TERKA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

(Igor Čačko): Ak banko-
vý úradník spreneveril 5 mil. 
EURO, a teraz pracuje v So-
ciálnej poisťovni,  môže aj tu 
urobiť to isté?

Aby sa zabránilo akýmkoľ-
vek  podvodom, Sociálna pois-
ťovňa má vypracovaný systém 
vnútornej kontroly, ktorého 
cieľom je zamedziť  možnos-
tiam neoprávneného použitia 
finančných prostriedkov.  Rea-
lizácii každej finančnej  operá-
cie, ktorá má za následok pou-
žitie prostriedkov,  predchádza 
kontrola ďalšími zamestnanca-
mi, ktorí svojím podpisom po-
tvrdzujú oprávnenosť použi-
tia finančných prostriedkov. 
Finančná operácia podlieha 
schváleniu minimálne jedným 
zo zodpovedných vedúcich za-
mestnancov.

(Ján Kravec): Aké nástro-
je aktívnej politiky pripravuje 
ministerstvo pre vidiek a kon-
krétne pre poľnohospodárov?

Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny sa v nove-

le zákona o službách zamest-
nanosti síce zaoberá podporou 
zapojenia znevýhodnených u-
chádzačov o zamestnanie do 
pracovného procesu a všeobec-
ne podporou zamestnanosti, 
avšak nie konkrétne s akcen-
tom na vidiek, prípadne poľno-
hospodárstvo.

(Pavol Jakubčin): V istej roz-
hlasovej relácii odznelo kon-
štatovanie, že deficit Sociál-
nej poisťovne bez systémových 
zmien je neodvrátiteľný. Zna-
mená to automatické zvyšova-
nie odvodov?

Základnými kritériami posu-
dzovania kvality dôchodkové-
ho systému sú jeho finančná 
udržateľnosť, primeraná úro-
veň poskytovaných dôchodko-
vých dávok, najmä starobných 
dôchodkov, a primerané poist-
né zaťaženie platiacich subjek-
tov. Finančná udržateľnosť dô-
chodkového systému prispieva 
k stabilite verejných financií 
a štátneho rozpočtu a je zdro-
jom dôveryhodnosti pre pois-

PRE PODNIKATEĽOV Z BRATISLAVSKÉHO KRAJA
Máte záujem spracovať štú-

diu technickej realizovateľ-
nosti, marketingový plán ale-
bo analýzu funkčnej a trhovej 
uplatniteľnosti vášho výrob-
ku alebo procesu? Máte zá-
ujem realizovať projekt na 
priemyselný výskum a potre-
bujete nakúpiť stroje, zaria-
denie, hardware a software na 
riadenie dát? Alebo projekt na 
implementáciu nových tech-
nológií na využívanie energie 
z obnoviteľných zdrojov? Po-
trebujete si zakúpiť progresív-
ne technológie, stroje, prístroje 
a zariadenia určené na využíva-
nie a produkciu energie z ob-
noviteľných zdrojov, najmä 
malé vodné elektrárne, zaria-
denie na energetické využitie 
biomasy, bioplynu, zariadenie 
na výrobu biopalív, tepelných 
čerpadiel, zariadenie na vy-
užívanie slnečnej energie, za-
riadenie na využívanie geoter-
málnej energie alebo veternej 
energie? Chcete si prenajať 
priestory v technologických 
parkoch a inovačných cen-
trách alebo potrebujete finan-
čné prostriedky na využívanie 
databánk, technických knižníc 
alebo laboratórií? Máte záu-
jem zavádzať inovatívne tech-
nológie vo svojom podniku 
a potrebujete si zakúpiť inova-
tívne technológie, stroje, prí-
stroje a zariadenia určené na 
predchádzanie vzniku znečis-

tenia ovzdušia alebo techno-
lógií umožňujúcich znižovanie 
emisií do ovzdušia a obmedzu-
júce využitie organických roz-
púšťadiel? Máte záujem získať 
certifikát kvality a potrebujete 
investície na poplatky, súvisia-
ce s prihlasovaním úžitkových 
vzorov, ochranných známok, 
udržaním platnosti patentov, 
na získanie akreditácie a certi-
fikácie ci výdavky na zavedenie 
nových metrologických postu-
pov a harmonizácie systémov 
kalibrácie?

V tom prípade je tu Operač-
ný program Bratislavská kraj 

(OPBK), Opatrenie 2.1 Ino-
vácie a technologické transfe-
ry. Minimálna výška pomoci 
nie je stanovená a maximálna 
závisí od typu projektu (pri-
bližne od 150 000 do 350 000 
EUR). Výzva je naplánovaná 
na 2. a 3. 2008. Postupovať sa 
bude podľa podmienok výzvy 
a schémy podpory pre mikro, 
malé a stredné inovačné pod-
niky (schéma štátnej pomoci) 
a schémy podpory mikro, ma-
lých a stredných podnikateľov 
Operačného programu Brati-
slavský kraj (schéma pomoci de 
minimis).     Ing. E. Lovásiková 

Ako sme uviedli v čísle 3, prvého marca diskutovala vo 
Vranove ministerka Viera Tomanová so živnostníkmi. 
Na niektoré otázky našich členov sľúbila odpovedať 
aj cestou Živnostenských novín. Uverejňujeme tri 
z odpovedí, dalšie odpovede sú k dispozícii u predsedu 
krajskej zložky v Prešove.

tencov a terajších i budúcich 
poberateľov dôchodkových dá-
vok. Primeraná úroveň posky-
tovaných dôchodkových dávok 
je zdrojom sociálnej spokoj-
nosti dôchodcov, znižuje rizi-
ko chudoby a udržiava výdavky 
štátnej sociálnej siete na prija-
teľnej úrovni. Primeraná úro-
veň poskytovaných dôchodko-
vých dávok je navyše záväzkom, 
ktorý sa Slovensko zaviazalo 
plniť voči medzinárodným or-
ganizáciám. Primerané poistné 
zaťaženie platiacich subjektov 
prispieva k rozvoju ekonomiky 
a prostredníctvom spätnej väz-
by zvyšuje výber poistného. Pri-
meraná úroveň poskytovaných 
dávok a primerané poistné za-
ťaženie sú výsledkom celospo-
ločenskej zhody. Priebežne 
financovaný dôchodkový sys-
tém si tiež vyžaduje celospolo-
čenskú zhodu o primeranosti 
miery solidarity medzi rôzny-
mi generáciami a medzi vyso-
kopríjmovými a nízkopríjmo-
vými časťami obyvateľstva. 
Našim cieľom je zosúladiť tieto 
požiadavky z dlhodobého stra-
tegického hľadiska, a to naj-
mä so zreteľom na očakávané 
štrukturálne zmeny v sloven-
skej populácii a so zreteľom na 
nenaplnenie predpokladov pri 
zavádzaní druhého piliera.

PEZINOK, M. R. Štefánika 1
(budova Starej radnice)
Tel.: 033/6414026
Fax: 033/6414028 – v Pezinku

BRATISLAVA, Hontianska 12
Tel.: 02/3500 11 10 (20, 22, 24)
Mobil: 0910 927 151
Tel.: 02/3500 11 11

Email:
Ing. Eva Lovásiková: elovasikova@rrasenec-pezinok.sk
Mgr. Silvia Vašecková: svaseckova@rrasenec-pezinok.sk
Mgr. Vlasta Kostelancíková: vkostelancikova@rrasenec-pezinok.sk
Bc. Tomáš Kobela: tkobela@rrasenec-pezinok.sk

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
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PROJEKT 

Európsky certifikát pre prípravu v BOZP pre malé a stred-
né podniky - EUGOSH

European Certificate for Gearing up
to Occupational Safety and Health in SME

2007-LLP-LdV-TOI-2007-SK-73100389
PROJEKT JE REALIZOVANÝ AJS MANAGEMENT 
SLOVAKIA, s. r. o., A SPOLUFINANCOVANÝ EU-
RÓPSKOU KOMISIOU CEZ PROGRAM CELO-
ŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA, PODPROGRAM 
LEONARDO DA VINCI

AJS Management Slovakia s. r. o.
Dobrovského 8, 914 76 Bratislava, Slovensko
Renáta Proková
riaditeľka
Tel./fax: +421 2 5296 4072
e-mail: info@ajsman.com

Handwerkskammer Trier
Loebstrasse 18, 54292 Trier, Nemecko
Karel Kříž, projektový manažér
Tel./ +49 651 207 128
Fax: +40 651 207 222
E-mail: kkriz@hwk-trier.de

Slovenská živnostenská komora
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, Slovensko
Vojtech Gottschall, predseda
Tel./fax: +421 33 6413314
e-mail: bagott@nextra.sk

Obchodná a priemyselná komora Vratsa
Hristo Botev 24, 3000 Vratsa, Bulharsko
Iliana Philipova, výkonná riaditeľka
Tel.: +359 92 665 509
Fax: +359 92 626308
E-mail: cci-vr@bitex.com

SÚHRNNÁ SPRÁ-
VA O STAVE VZDE-

LÁVANIA V OB-
LASTI BOZ PRI 

PRÁCI V MALÝCH 
A STREDNÝCH 
PODNIKOCH 

Časť správy, ktorá bola vy-
pracovaná v rámci projektu 
LLP-LdV-TOI-2007-73100389 
- European Certificate for 
Gearing up to Occupational 
Safety and Health in SMEs 
EURGOSH – Certifikát na 
podporu bezpečnosti a zdra-
via pri práci (BOZP) v malých 
a stredných podnikoch s náz-
vom EURGOSH. Projekt re-
alizuje AJS Management, s. r. 
o., Slovensko ako vedúci par-
tner v spolupráci s Obchod-
nou a priemyselnou komorou 
Vratsa, Bulharsko, Komorou 
remeselníkov, Trier, Nemecko 
a Slovenskou živnostenskou 
komorou – Žilina, Sloven-
sko. Cieľom správy je zhrnutie 
prieskumu situácie v štátoch 
zapojených do projektu, so zá-
merom porovnať situáciu v do-
držiavaní podmienok bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) a najmä plat-
nej legislatíve. Prieskum sa za-
meral na vykonávanie školení 
personálu malých a stredných 
podnikov (MSP) ako aj manaž-
mentu podnikov, ich obozná-
menie sa s platnou legislatívou 
a na jej dodržiavanie v podni-
kovej praxi.

Uverejnená časť správy popi-
suje situáciu v novom členskom 
štáte Európskej únie v Bulhar-
sku.

1. Popis malých a stredných 
podnikov 

Definícia MSP v Bulhar-
sku je uvedená v zákone o ma-
lých a stredných podnikoch 
(ZMSP). Zmenami ZMSP 
v roku 2006 bola zavedená nová 
definícia MSP, ktorá už bola 
v platnosti pre členské štáty 

EÚ od 1. januára 2005 (Odpo-
rúčanie 2003/361/ES). Touto 
zmenou Bulharsko plne po-
krylo všetky požiadavky Hlavy 
16 «Malé a stredné podniky» 
v predvstupovom procese za 
člena EÚ.

V súlade s čl. 3 uvedeného zá-
kona kategória malé a stredné 
podniky (MSP) zahŕňa pod-
niky, ktoré majú:

priemerný počet zamestnan-
cov nižší ako 250 osôb a

ročný obrat, ktorý nepre-
sahuje 97 500 tisíc leva, a/ale-
bo hodnota aktív nepresahuje 
84000 tisíc leva

V kategórií MSP sú malé pod-
niky tie, ktoré majú:

priemerný počet zamestnan-
cov nižší ako 50 osôb a

ročný obrat, ktorý nepresa-
huje 19 500 tisíc leva, a/alebo 
hodnota akcií, ktorá nepresa-
huje 19 500 tisíc leva.

V kategórií MSP mikropod-
niky sú tie, ktoré majú:

priemerný počet zamestnan-
cov nižší ako 10 osôb a

ročný obrat, ktorý nepresa-
huje 3 900 tisíc leva, a/alebo 
hodnota aktív, ktorá nepresa-
huje 3 900 tisíc leva.

Počet malých a stredných 
podnikov (súkromné podniky 
od 1 do 249 zamestnancov) 
bol v roku 2006 221156 – čo 
predstavuje oproti roku 2003 
zvýšenie o 8,8 percenta. MSP 
predstavujú 99,3 percenta zo 
všetkých 222 714 podnikov zo 
sledovaného počtu a 99,7 per-
centa zo sledovaných súkrom-
ných podnikov. 

Prevládajú mikropodniky (od 
1 do 9 zamestnancov). Ich počet 
v roku 2006 vzrástol na 198 727. 

•

•

•

•

•

•

V porovnaní s rokom 2003 ich 
počet vzrástol o 10366, alebo 
o 5,5 percenta, avšak ich po-
diel na celkovom počte sledo-
vaných súkromných podnikov 

Zdroj: NSI a vlastné vyčíslenia

sa znížil z 92,4 na 89,6 percenta 
na konto počtu a podielu ma-
lých podnikov. 

II. ČASŤ

(Pokračovanie v budúcom vy-
daní Živnostenských novín)

Počet súkromných podnikov zo sledovaného počtu v rokoch 2003 - 2006

Spolu
MSP

2003 188361 12183 2774 203318 500 203818

2004 183347 14334 2955 200636 521 201157

2005 195780 17388 3321 216489 532 217021

2006 198727 18855 3574 221156 561 221717

Mikro Malé Stredné Veľké Spolu
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ZÁVERY ZO ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV

SŽK chápe členskú základňu  
ako stabilizačný a mobilizač-
ný prvok autority a akcieschop-
nosti komory. Pre dosiahnutie 
tohto cieľa je potrebné predo-
všetkým zvýšiť počet členov 
s medziročným rastom 30 % 
oproti roku 2007, osloviť a ak-
tivizovať absolventov kvalifi-
kačných skúšok na overenie 
odbornej spôsobilosti, dobu-
dovať štruktúru úradu komo-
ry o odborné pozície pre ob-
lasť vzdelávania, legislatívy, 
vonkajších vzťahov, posilniť 
kancelárie krajských zložiek 
a aktivizovať kontaktné mies-
ta okresných a regionálnych 
štruktúr SŽK, zvýšiť pravidel-
nú celoplošnú informovanosť 
členskej základne na regionál-
nej úrovni, vstupovať do spolu-
práce so samosprávnymi orgán-
mi všetkých stupňov s cieľom 
posilniť postavenie SŽK a ak-
tivity funkcionárov v regiónoch 
aj mestách a obciach.

Cieľom účasti členov komory 
v orgánoch štátnej správy a sa-
mosprávy je zabezpečiť prenos 

Z hlavných úloh a odporúčaní: Rast členskej základne
informácií a požiadaviek živ-
nostenskej obce na orgány kaž-
dého stupňa a spätne realizovať 
opatrenia vedúce k zlepšova-
niu podnikateľského prostre-
dia. Od nominantov a členov 
komisií a poradných orgánov 
každého stupňa sa vyžaduje ak-
tivita a pravidelný prenos in-
formácií. 

Rozhodujúci nástroj aktív-
nej politiky SŽK pre podporu 
a rozvoj podnikateľského pro-
stredia ako aj postavenia SŽK 
v inštitucionálnom systéme na 
Slovensku. Zhromaždenie de-
legátov odporučilo zriaďovať 
a prevádzkovať akreditované 
vzdelávacie pracoviská, aktív-
ne sa podieľať na príprave no-
riem pre odborné vzdelávanie 
a celoživotné vzdelávanie. Jed-
nou z dôležitých úloh je vybu-
dovať Živnostenský inštitút.

MEDIÁLNA POLITIKA
Najvýznamnejší nástroj pre 

zabezpečenie informácií čle-
nom SŽK, živnostenskej obci 
aj celej verejnosti o aktivitách, 
postavení a výsledkoch SŽK je 
oblasť mediálnej politiky. Ako 
vyplýva z hlavných úloh, je dô-
ležité:

Udržať kompletné pod-
mienky pre vydávanie Živnos-
tenských novín tak, aby sa no-
viny vydávali minimálne 3x za 

dva mesiace (výhľadovo každé 
dva týždne). 

V krajských zložkách vytvo-
riť podmienky na vydávaniu 
občasníka – informačného re-
gionálneho bulletinu.

Pravidelnými príspevkami 
do celoštátnych i regionálnych 
periodík informovať verejnosť 

o postavení, úlohách a výsled-
koch aktivít SŽK.

Webovú stránku využívať 
ako informačný, poradenský 
a konzultačný prostriedok živ-
nostenskej obce.

K naplneniu kvality a obsahu 
mediálnej politiky SŽK zriadiť 
výbor pre mediálnu politiku.

Bratislavská krajská zlož-
ka ďakuje aj touto cestou 
všetkým, ktorí pomáhali 
pri príprave a zabezpečo-
vaní dôstojného priebehu 
XII. zhromaždenia delegá-
tov Slovenskej živnosten-
skej komory, konaného 6. 
mája tohto roku v Bratisla-
ve, menovite týmto členom 
a pracovníkom komory: 
.Štefanovi Drefkovi, Mariá-
novi Hanúsekovi, Ing. Pav-
lovi Pastuchovi, Mgr. Ive 
Bukvovej, Ing. Petre Ko-
níkovej, Anne Sklenárovej 
a Angelike a Ladislavovi 
Janákovcom. 

Vladimír Mička, predseda KZ 
Bratislava

POĎAKOVANIE

Štatná tajomníčka MPSVR Emíla Kršíková v rozhovore s členom predsta-
venstva  SŽK Vladimírom Mičkom a sponzorom zhromaždenia delegátov 
Ing. Zdenkom Žbánkom (Nicholtrackt)

V diskusii vystúpili viacerí 
hostia (o. i. minister hospodár-
stva Ľubomír Jahnátek, štátna 
tajomníčka MPSVR SR Emí-
lia Kršíková, riaditeľ živnos-
tenského odboru ministerstva 
vnútra Ján Dutko, prezident 
AZZZ SR Tomáš Malatinský, 
zástupcovia generálneho part-
nera, sponzorov a partnerov). 
Na snímke v diskusii Ing. Michal 
Mudrák, predseda  KZ Prešov 
(vpravo) a Ervín Boháčik, pred-
seda KZ Košice (vpravo dolu). 
Delegáti zhromaždenia počas 
hlasovania (vľavo dolu)

Foto na dvojstrane: (i)
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PRED ČLENSKOU ZÁKLADŇOU SÚ NOVÉ ÚLOHY

Vladimír Mička,
Marián Hanusek (Bratislava)
Juraj Lalík, JUDr. Ján Sitarčík 
(Banská Bystrica)
Ervín Boháčik,
Ing. Tomáš Novotný (Košice)
PhDr. Katarína Babulíková, 
Mária Ondriašová (Nitra)
Ing. Michal Mudrák,
Martin Macko (Prešov)
Ing. Milan Nápoký,
Ing. Anton Dobeš (Trenčín)
Ing. Róbert Schmidt,
Ing. Jozef Jasenák (Trnava)
Ing. Pavol Višňovský,
Anna Náglová (Žilina)

Nový 
predseda 

SŽK
Za predsedu 

Slovenskej živnostenskej komory

bol zvolený
Ing. Vojtech Gottschall.

Gratulácia novozvolenému predsedovi

Sponzori podujatia

Noví členo-
via predsta-
venstva SŽK

Novozvolená 
dozorná rada
Milan Velčický (Bratislava)
Martin Mičian (B. Bystrica)
Ing. Vladimír Holečko (Košice)
Ing. Viera Buranská (Nitra)
Ing. Bc. Ivan Kopor (Prešov)
Ján Ihriský (Trenčín)
Daniel Balek (Trnava)
Ing. Milan Hudec (Žilina)

Náhradníci: Jozef Havlík (Bra-
tislava), PhDr. Iveta Takáčová 
(Košice), Ing. Mária Majerská 
(Trnava)

Zástupcovia generálneho partnera SŽK - VÚB, a.s.

AUTOROTOS - Rozbora ACCOR Services

V prestávkach zhromaždenia nechýbali ani neformálne debaty... Pohľad do zasadacej miestnosti v budove Technopolu v Bratislave

Ing. Vojtech Gottschall, pred-
seda SŽK - člen Medzirezort-
nej komisie pre zníženie neza-
mestnanosti pri MPSVR SR, 
stály člen Rady pre partnerstvo 
MPSVR SR

PhDr. Katarína Babulíková, 
predsedníčka KZ Nitra - členka 
Rady ministra školstva pre celo-
životné vzdelávanie 

Ervín Boháčik, predseda KZ 
Košice - člen komisie pre podni-
kateľské prostredie Výboru NR 
SR pre hospodársku politiku

Ing. Michal Mudrák, predseda 
KZ Prešov - člen komisie pre do-
pravu, pošty a telekomunikácie 
a informatizáciu spoločnosti pri 
Výbore NR SR pre hospodársku 
politiku

Ing. Tomáš Novotný, člen P-KZ 
Košice - člen komisie pre staveb-
níctvo a regionálny rozvoj pri 
Výbore NR SR pre hospodársku 
politiku

Ing. Robert Schmidt, predseda 
KZ Trnava -  člen Komisie pre 
prideľovanie grantov zo štátneho 
programu Kvalita a člen komisie 
pre podnikateľské prostredie pri 
Výbore NR SR pre hospodársku 
politiku

Ing. Pavol Višňovský, predseda 
KZ Žilina - člen Rady ministra 
hospodárstva SR pre podnika-
teľské prostredie a člen Pracov-
nej skupiny MH SR pre energe-
tiku

Členovia komory 
v centre diania



8 ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INZERCIA

Zlaté stránky hľadajú 
Miestneho hrdinu
Podeľte sa o svoj podnikateľský príbeh, motivujte 
ostatných v ceste za úspechom a staňte sa hrdinom!

Všeobecne sa podnikanie často spája s množstvom 
prekážok a ťažkostí, ktoré treba prekonať. Človeku 
často dochádzajú sily alebo financie, situácia sa zdá 
neriešiteľná a my strácame chuť bojovať. To však nie 
je príbeh našich hrdinov. Zapojte sa s nami do súťaže, 
v ktorej rozhoduje ľudský príbeh, prekonávanie 
prekážok a viera, že všetko je možné.

Komu je súťaž určená?
Osobám samostatne zárobkovo činným a podnikateľom. 
Váš podnik musí existovať minimálne jeden rok a mali by ste 
v okamihu účasti mať maximálne 500 zamestnancov.

Prečo by som sa mal zúčastniť?
Víťaz má jedinečnú šancu upútať pozornosť verejnosti 
na svoju firmu a v prípade víťazstva sa mediálne 
zviditeľniť. Navyše podporíte odvahu a odhodlanie 
podnikateľov, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii 
ako vy a k tomu môžete v prípade výhry získať jednu 
z hlavných cien.

Aké sú ceny?
Cenou za prvé miesto je finančná suma 100 000 Sk 
a inzertný program v hodnote 100 000 Sk. Druhé 
miesto bude odmenené sumou 50 000 Sk a inzertným 
programom v hodnote 50 000 Sk a tretie miesto získa 
20 000 Sk a inzertný program v hodnote 50 000 Sk.

Súťaž Zlaté stránky hľadajú Miestneho hrdinu 
nehodnotí hospodárske výsledky firmy, ale je zameraná 
výhradne na ľudské príbehy, ktoré sa za podnikaním 
skrývajú. Čím je príbeh zaujímavejší a napínavejší, tým 
väčšia možnosť zvíťaziť sa ponúka. A tak sa aj vy, ak 
ste sa v priebehu podnikania stretli so situáciou, ktorá 
si vyžadovala odvážne riešenie a prístup, môžete stať 
miestnym hrdinom.

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vášho kontaktu 
prostredníctvom prihlášky na webovej stránke 
www.miestnyhrdina.sk, odoslaním odpoveďového 
kupónu z inzercie k súťaži alebo zaslaním e-mailu na 
adresu hrdina@miestnyhrdina.sk, a to najneskôr 
do 30. septembra 2008. Vaše príbehy bude hodnotiť 

porota zložená z osobností slovenskej umeleckej 
scény, zástupcov podnikateľských združení alebo 
asociácií. Z prijatých príbehov porota vyberie najlepší 
z každého regiónu a medzi nimi zvolí troch národných 
víťazov, ktorí budú odmenení zaujímavými finančnými 
cenami na gala večeri v Bratislave, ktorý sa bude 
konať v novembri.

Organizátorom súťaže je spoločnosť Mediatel, 
spol. s r. o., ktorá vydáva každoročne zoznamy Zlaté 
stránky v celkovom ročnom náklade 1,2 milióna 
výtlačkov a prevádzkuje www.zlatestranky.sk. Súťaž 
Zlaté stránky hľadajú Miestneho hrdinu prinášajú 
Miestne infostránky, nový regionálny produkt 
spoločnosti Mediatel.

MT_mistniHrdina_PR_180x253_Zivno1 1 3.4.2008 18:32:43
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Predaj a servis vozidel, STK, Autoškola, Autopožičovňa, Pizzeria, a iné.Predaj originálnych NDaP

AUTOROT S – ROZBORA s.r.o.O
Račianska 184/B, BA,tel.: 02/4487 2666, fax: 02/4487 2668

Len pre Vás podnikateľovzľava -13%
Fantasti

ckáAkci
a

Operatívny s akontáciouleasing nulovou

Neuveriteľné úzľavy 13%

čné ž

pon ka

a .

Slovenská Ž á K aivnostensk omor
áv spolupr ci

s AUTOROTOS ROZBORA–
VW finan slu by

www.autorotos.sk

Spôsob nadobudnutia vozidla

Octavia 1.9 TDI, 77kW, 5 st. MP
Škoda

Bežná cena: 584.990 Sk
0 Sk

13.132,41 Sk

Nákupná cena =

Akontácia
=

Mesačná splátka s DPH
=

(pre platcov DPH = 11.035,63 Sk)

Slovenská živnostenská komora, spoločnosť AUTOROTOS - ROZBORA,
a Volkwagen finančné služby, pripravili pre podnikateľov – živnostníkov
výnimočné financovanie vozidiel Škoda pre jej všetky vyrábané typy –
Octavia 1,9 TDi, verzia krátka a combi, Roomster a Fabia II. Combi ,
Superb. Je to akcia takpovediac ušitá na podmienky živnostníkov. Zľavy
v rámci tejto akcie poskytnú importér, financujúca spoločnosť,
poisťovňaapredajca.

V prípade operatívneho lízingu pre zaneprázdneného podnikateľa
možnosť kompletného full servisu - servis a údržba vozidla,
pneumatiky, dialničná nálepka, náhradné vozidlo, NONSTOP cestný
servis, odťahnepojazdnéhovozidla.

Auto získané touto formou - kedy nemusí zákazník pri prevzatí vozidla
nič zaplatiť. V tomto prípade napríklad pre auto Octavia 1,9 TDi je

(uplatiteľovDPH je to7.852,20Sk)mesačnásplátka9.344,12Sk

Spôsob nadobudnutia vozidla
Octavia 1.9 TDI, 77kW, 5 st. MP

Škoda

z predajnej ceny nového vozu

Nákupná cena 584.990 Sk – 13% zľava (76.000 Sk)
=

Akontácia
=

Mesačná splátka s DPH =

(v cene Povinné zmluvné poistenie + Havarijnépoistenie + DPH z motorového vozidla)(pre platcov DPH:
vracia sa späť 1.491,92 Sk, čiže platíte len 7.852,20 Sk)

Naša výnimočná ponuka so zľavou - 13%

508.990 Sk

0 Sk

9.344,12 Sk
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314
e-mail: bagott@nextra.sk

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

Kancelária úradu komory
v Bratislave

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

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

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

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

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

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, kontakt. osoba
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, kontakt. osoba

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 Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 0908 991 481 (dočasne)
e-mail: fedorvladimir@mail.t-com.sk 
(dočasne)
Ing. Michal Mudrák, predseda
Ing. Vladimír Fedor, kontakt. osoba

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽKkov odkladala svoj „euroštart” 
až dovtedy, kým 7. mája ne-
zaznelo pozitívne rozhodnutie 
o eure pre Slovensko. Teraz už 
nie je na čo čakať. S príprava-
mi treba začať čo najskôr. Je 
dobré si znova zopakovať sta-
rú pravdu: Čím skôr sa s príp-
ravami začne, tým viac sa 
ušetrí. 

Na čo netreba zabúdať:
Ak ste ešte neuzavreli zmlu-

vu o predzásobení novou me-
nou, urýchlene sa treba (do-
datočne) kontaktovať s Vašou 
bankou.
Ďalším z prvých odporúča-

ní je, aby živnostník, ak dosiaľ 
nemal založený podnikateľ-
ský účet, určite tento nedos-
tatok odstránil. Všetky bez-
hotovostné transakcie sa totiž 
čoskoro budú robiť v eurách.
Ďalšie, čo je dôležité si všim-

núť, je zostavovanie výkazov 
o hospodárskych výsledkoch, 
vedenie účtovníctva a výkaz-
níctvo. Keďže všetko sa pris-
pôsobí euro mene, treba sa na 

•

•

•

nový systém pripraviť. 
Používatelia elektronických 

pokladníc si musia zabezpe-
čiť nastavenie a preprogramo-
vanie na euro, vrátane spraco-
vania všetkých typov závierok. 
Podnikateľ tiež musí zvážiť, či 
pokladnicu vymení, prípad-
ne len preprogramuje fiškálny 
modul. 

Vopred si treba osvojiť aj 
prácu s europeniazmi. Predaj-
covia si musia zvyknúť na plate-
nie a vydávanie, to je musia sa 
začať školiť na prácu s europe-
niazmi.

Pripraviť si cenovky.
3. Signatári Etického kódexu 

V druhom polroku tohto roka 
sa budete môcť stretnúť s ve-
rejným označením signatá-
rov Etického kódexu, ktoré 
bude obsahovať aj slogan „Me-
ním menu, nie cenu“. Signa-
tári kódexu, ktorí budú takto 
označení, sa svojím podpisom 
okrem iného zaväzujú aj k to-
mu, že nezneužijú prechod na 
euro na neodôvodnené zvyšo-
vanie cien. K začiatku mája sa 
k tomuto dokumentu pripojilo 
215 subjektov. 

Pre tých, ktorých táto téma 

•

•

•

zaujala, môžu kliknúť na strán-
ku www.euroservis.sk, prípade 
zavolať na 0850 123 433, kde 
vám zamestnanci VÚB ochot-
ne zodpovedajú všetky otázky, 
ktoré môžete zasielať na adre-
su: partner@vub.sk. Odpove-
de na najčastejšie otázky budú 
zverejnené v ďalšom vydaní 
Živnostenských novín.

VÚB banka

1 http://www.euroinfo.gov.sk/
index/index.php

2 http://hn.hnonline.sk/c1-
24795480-euro-firmy-sa-uz-
musia-zobudit

3 http://www.24hod.sk/cla-
nok-53242-Pocet-signatarov-
Etickeho-kodexu-ma-vyrazne-
vzrast.html

(Pokračovanie zo str. 1)

Euro a my Euro a my €

Zľavy pre členov komory
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

UPOZORNENIE: Zľavy sú určené výhradne riadnym členom  SŽK, prípadne, ak je uvedené pre 
priamych rodinných príslušníkov. Po zrušení členstva v komore si tieto výhody nemožno nárokovať.
•

VÚB od mája vo farbách
materskej Intesa Sanpaolo

Vo VÚB banke chcú uspieť 
v globalizovanom svete, kde sa 
zo dňa na deň zvyšuje konkuren-
cia. Na tieto výzvy môže byť pri-
pravená len firma so silným zá-
zemím. VÚB banka neustále 
rastie a využíva svoje dlhoročné 
znalosti domáceho trhu a bohaté 
skúsenosti jedného z najväčších 
bankových zoskupení v Európe 
– skupiny Intesa Sanpaolo.

Symbolom pripravenosti je 
aj nové logo. Nosným symbo-
lom nového loga je akvadukt. 
Je symbolom spájania, technic-
kého pokroku a prekonávania 
bariér. Viacfarebné logo v tvare 
akvaduktu preberie každá 

banka v skupine Intesa Sanpa-
olo a bude súčasťou názvu jed-
notlivých bánk. Novú identitu 
ponesú aj dcérske spoločnosti 
VÚB banky.

Dôvodmi na zmenu loga je zdô-
raznenie členstva v silnej medzi-
národnej skupine pri zachovaní 
domácej značky, zjednotenie 
grafickej podoby log dcérskych 
spoločností Intesa Sanpaolo 
a príležitosť zdôrazniť európ-
sky rozmer VÚB banky v roku 
EURA.

Zmena loga je iniciatívou 
materskej spoločnosti Intesa 
Sanpaolo a vychádza z prirodze-
nej snahy podčiarknuť silu ban-
kovej skupiny, ktorá patrí k naj-
silnejším v Európe. Nové logo sa 
tak objaví na takmer 8 tisíc po-

bočkách po celej Európe.
Skupina Intesa Sanpaolo je 

piatou najväčšou bankou v Eu-
rópe, ktorá vznikla ako výsle-
dok minuloročného zlúčenia pô-
vodného akcionára VÚB banky 
Banca Intesa s ďalšou talianskou 
bankou Sanpaolo IMI. V Talian-
sku je Intesa Sanpaolo lídrom 
bankového trhu. Jednotkou je 
nielen v oblasti vkladov a úverov, 
ale aj na poli podielových a dô-
chodkových fondov, faktoringu 
či zahraničných platieb. Vo svo-
jej domácej krajine má takmer 
6600 pobočiek a približne 11,5 
milióna klientov. Z medziná-
rodného hľadiska má skupina 
silné postavenie predovšetkým 
v krajinách strednej a východnej 
Európy. 
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www.vub.sk   0850 123 000

Vidíme váš nový biznis
Je to jednoduché. Vy nie o chcete a my pre to vieme ve a spravi . VÚB banka ako len skupiny Intesa Sanpaolo je schopná premeni
svoje cenné skúsenosti z mnohých krajín Európy vo váš prospech práve tam, kde žijete. Nemusí ís  vždy o ve ké veci, ve ké projekty. 
Podstatné je len to, že sú dôležité pre vás a vašu budúcnos .
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