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Tri slová, ktoré mi rezonovali pri 
dotváraní ostatného tohtoročného 
vydania Živnostenských novín: Vý-
ročie, ktoré si pripomínajú členovia 
Slovenskej živnostenskej komo-
ry, výročie, symbolizujúce úspeš-
nú prácu živnostníkov a všetkých, 
ktorí pre živnostenský stav čoho-
si dosť za tých desať rokov vykona-
li. Faktom, príhovorom, pozdravom 
a spomienkam venujeme podstat-
nú časť dnešného vydania. 

Je december – posledný mesiac 
roka. Zvádza bilancovať, uzatvárať 
jednotlivé kapitoly práce aj života. 
Ako píše predseda komory v dneš-
nom úvodníku, v tomto mesia-
ci sa rozlúčime navždy so sloven-
skou menou. Bude to možno nielen 
symbolické, ale aj zvláštne, keď po 
poslednom decembrovom dni už 
nebudeme sledovať korunové ob-
chody, keď nebudeme ukladať do 
peňaženiek tisíckorunáčky ani žiad-
ne slovenské mince. Už tu bude iba 
euro. A budeme si zvykať, možno 
aj trochu šomrať. A uvedomovať si 
ako zákonite a prakticky sme ozaj-
stnými členmi Európskej únie. 
Pred tými desiatimi rokmi, keď sa 
ustanovovala komora živnostníkov, 
to bola pre málokoho z nás reálna 
predstava. Za tých desať rokov sa 
veľa zmenilo...

Ešte pred pár týždňami to vôbec 
nevyzeralo, že bude vôbec zima. 
Všimla som si, že výnimočné teplé 
počasie miatlo ľudí. Časť z nich sa 
obliekala podľa počasia, časť podľa 
kalendára. Ešte koncom novembra 
bolo badať na oblečení ľudí, že stá-
le je paňou teplá jeseň, ale aj to, že 
niektorí (najmä z tej nežnejšej po-
lovičky) sa riadia kalendárom a pri 
desaťstupňových plusových teplo-
tách si obúvali zimné čižmy a ob-
liekali kožuchy. Ale zima priš-
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Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť, nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo to neurobili.
 (H. Rowlandová)

(Dokončenie na str. 5)

Desať rokov ustanovenia Desať rokov ustanovenia 
               Slovenskej živnostenskej komory               Slovenskej živnostenskej komory
V roku 2008 si občania Slo-

venskej republiky pripomenu-
li 15. výročie ustanovenia vlas-
tného štátu, 4. výročie vstupu 
medzi vyspelé krajiny Európ-
skej únie a posledný rok vlas-
tnej meny – slovenskej koru-
ny. V roku 2008 si živnostníci 
v Slovenskej republike (aj sa-
mostatne zárobkovo činné 
osoby, fyzické osoby – zames-
tnávatelia) pripomenuli 10. vý-
ročie ustanovenie samospráv-
nej inštitúcie Slovenskej živ-
nostenskej komory.

Živnostenské podnikanie 
bolo po dlhých desaťročiach 
oficiálne povolené na základe 
zákona č. 105/1990 a definitív-
ne zákonom č. 455/1991 Z. z. 
Po roku 1993 nastáva prudký 
rozvoj živnostenského podni-
kania, vyvolaný nielen túžbou 
po nezávislosti v pracovných 
vzťahoch, po ambíciách a ori-
ginalite osobností, ale aj celo-
spoločenskými zmenami. Pre 
mnohých to bola vízia úspešnej 
budúcnosti, pre ďalších veľká 
šanca naplnenia snov za kaž-

dú cenu, bez ohľadu na pros-
triedky. Pre mnohých to bolo 
východisko z núdze ako sebe 
a svojím najbližším zabezpečiť 
akú takú existenciu.

V tom období vznikali desiat-
ky a stovky zdužení, asociá-
cií, spolkov, dokonca aj politic-
kých strán, ktorých úprimným, 
niekedy však iba verbálnym 
cieľom bola obhajoba záujmov 
novej spoločenskej vrstvy - živ-
nostenského stavu.
Ďakujeme vtedajšiemu ve-

deniu Združenia podnikate-
ľov Slovenska, vedeniu Sloven-
ského živnostenského zväzu, 
Strane podnikateľov a živnos-
tníkov, za pochopenie a pod-
poru Ministerstvu hospodár-
stva SR a Ministerstvu vnútra 
SR, aj za to, že vyhoveli požia-
davke týchto inštitúcií a pripra-
vili a predložili zákon o Sloven-
skej živnostenskej komore do 
Národnej rady SR.

Zákon o Slovenskej živnos-
tenskej komore bol schválený 
v apríli 1998. Nastalo obdobie 
činnosti prípravného výboru. 

Seriál o eure – o všetkom, čo zaujíma živnostníkov
por klientov. Je to logické, pre-
tože klienti si budú chcieť pre-
dovšetkým zamieňať koruny za 
eurá. Bankové domy sa pre-
to na túto situáciu dobre prip-
ravujú. K plynulému zvlád-
nutiu situácie im však môžu 
pomôcť aj samotní klienti. Pre 
nich bude totiž výhodnejšie, 
ak svoje korunové úspory ulo-
žia v banke ešte pred prvým ja-
nuárom - vyhnú sa tak radám 
na pobočkách a nervozite zo 
straty času. Navyše, banky tie-
to korunové vklady do eur pre-

Euro a my Euro a my 

(Pokračovanie na str. 15)

Dobrý deň, milí živnostníci! 
Po mesiaci sa opäť v pravidel-
nej rubrike venujeme proce-
som zavedenia eura na Sloven-
sku. V dnešnej časti prinášame 
ďalšie informácie:
Čakaniu v bankách sa dá vy-

hnúť
Banky v prvých dňoch po pri-

jatí eura na Slovensku, teda po 
1. januári 2009, očakávajú vo 
svojich pobočkách zvýšený ná-

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

Bolo zaregistrovaných a schvá-
lených 482 návrhov o členstvo 
v komore. Všetko prebehlo 
úspešne a 12. decembra 1998 
sa v budove Domu techniky 
v Žiline uskutočnilo ustanovu-
júce zhromaždenie delegátov 
Slovenskej živnostenskej ko-
mory, ktorého sa zúčastnilo 95 
delegátov z ôsmich krajov Slo-
venska. Na zhromaždení boli 
zvolené orgány a schválené 
základné dokumenty. Sloven-
ská živnostenská komora mala 
oficiálne požehnanie na ďalšiu 
cestu.

Dvanásteho decembra 2008 
sa v tých istých priestoroch ako 
pred desiatimi rokmi bude ko-
nať slávnostné zhromaždenie 
delegátov SŽK pri príležitos-
ti výročia ustanovenia komory. 
Malo by sa tu zísť 80 percent 
zakladajúcich členov. Medzi 
hosťami budú noví predstavite-
lia vládnej, zákonodarnej a sa-
mosprávnej moci štátu.

Slovenská živnostenská ko-
mora v uplynulých desiatich 

Výročie, Výročie, 
december december 
a Vianocea Vianoce

 praje vedeniu a všetkým členom 
Slovenskej živnostenskej komory krásne prežitie Vianoc, 
šťastné vykročenie do roku 2009 s novou menou EURO

a veľa úspechov počas celého roka 2009.

(Dokončenie na str. 2)
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väčšiu prehliadku strojov, ná-
strojov, zariadení a technológií 
pre lesné hospodárstvo, dre-
vársky a nábytkársky priemysel 
v rámci Slovenska. Zúčastni-
lo sa tu 214 vystavovateľov z 12 
krajín. Podujatia poukázali na 
záujem zachovať lesy ako trva-
lé hodnoty pre ďalšie generá-
cie. Túto ideu odrážajú aj prog-
ramy „Viac dreva do života“. 
V tejto súvislosti sa vynárajú 
aspekty ako spracovanie drev-
nej hmoty, využitie moderných 
technológií pri konštrukciách 
strojov (počítačové nastave-
nia nástrojov, presnosť ucho-
penia dielca laserovou techni-
kou a pod.), potreba špičkovej 
obsluhy, skrátenie časov opra-
covania dielcov a skrátenie 
časov pri výmenách nástro-
jov, kvalitné nástroje a nátero-
vé látky, zvýšenie produktivi-
ty práce a kvality opracovania 
materiálu.                                  (b)

Národná konferencia. Ak 
sa chce krajská zložka stať tvor-
com princípov, ktoré pomáha-
jú pri zastupovaní záujmov ma-
lých a stredných podnikateľov, 
musí využiť každú príležitosť. 
Jednou z nich bola národná 
konferencia Vzdelávanie a od-
borná príprava 2010, v rám-
ci implementácie národnej 
stratégie celoživotného vzde-
lávania, na ktorej sa v Brati-
slave zúčastnili aj zástupcovia 
KZ Nitra.                                   (ba)

Partnerská dohoda. KZ 
Nitra podpísala partnerskú do-
hodu s občianskym združením 
Žitava, s elokovaným pracovis-
kom Stredného odborného uči-
lišťa v Palárikove.                  (ba)

Aktuálne informácie na 
webe. Na webovej stránke Slo-
venskej živnostenskej komory - 
www.szk.sk - sa nachádzajú ak-

tuálne informácie, dokumenty 
SŽK, dôležité kontakty, záko-
ny, vyhlášky... Tvorcovia strán-
ky privítajú podnetné návrhy 
od členov komory, ktoré zasie-
lajte na e-mail: szkuk@zanet.
sk.(uk)

Naši jubilanti. V nasledujú-
cich dvoch mesiacoch - decem-
bri a januári si pripomínajú vý-
znamné životné jubileá títo 
naši členovia: ING. DUŠAN 
ŠUCHAŇ, člen KZ Banská 
Bystrica – 55. výročie narode-
nín, ANNA NÁGLOVÁ, členka 
KZ Žilina a členka predstaven-
stva SŽK – 50. výročie narode-
nín, BOHUMIL MIKO, člen 
KZ Trenčín - 55. výročie naro-
denín, MIROSLAV STRÁŇA-
VA, člen KZ Žilina - 50. výročie 
narodenín, ŠTEFAN PETRŽA-
LA, člen KZ Trnava - 60. výro-
čie narodenín, IVETA KURTO-
VÁ, členka KZ Bratislava – 40. 
výročie narodenín, JÁN SLO-
VÍK, člen KZ Žilina – 55. vý-
ročie narodenín a VIERA STA-
RINCOVÁ, členka KZ Košice 
– 45. výročie narodenia. Jubi-
lantom srdečne blahoželáme! 

CHOVATEĽSKÉ DNI CHOVATEĽSKÉ DNI 

12. ročník celoštátnej vý-

stavy drobných zvierat,

 Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra

5.  – 7.  december 2008 

DNI VIANOC DNI VIANOC 
V INCHEBE V INCHEBE 

19. ročník predajnej 

výstavy spotrebného tovaru 

Incheba Expo Bratislava, a. s.

5.  – 21. december 2008

VIANOČNÉ VIANOČNÉ 
PREDAJNÉ DNIPREDAJNÉ DNI

V AGROKOMPLEXEV AGROKOMPLEXE

10. – 13. december 2008

CACIB CACIB 

Medzinárodná výstava psov, 

Trenčín, Výstavisko TMM

24. a 25. január 2009

SVADOBNÝ VEĽTRH SVADOBNÝ VEĽTRH 

4. ročník svadobného 

veľtrhu, Bratislava, PKO

31. január -  1. február 2009 

EXPOSHOP EXPOSHOP 

Výstava strojov

a technológií pre obchody,

Incheba Expo Bratislava, a. s.

22. - 25.  január 2009

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

Kalendár výstav
Národný projekt ŽIVNOS-

TENSKÝ INŠTITÚT. Začiat-
kom novembra (6. 11.) odo-
vzdala SŽK projektový zámer, 
ako aktivitu medzinárodnej 
spolupráce v rámci Operač-
ného programu Konkurencie 
schopnosť a hospodársky rast 
a Operačného programu Za-
mestnanosť a sociálna inklúzia. 
Činnosť SŽK týmto nadväzu-
je na dlhodobú tradíciu rozvo-
ja živnostenského podnikania, 
ktorá bola prerušená v päťde-
siatych rokoch minulého sto-
ročia. Živnostníci v rámci SŽK 
dokázali zjednotiť svoju člen-
skú základňu, s ambíciou vyt-
várať podmienky pre všetkých 
malých a stredných podnikate-
ľov, s cieľom, aby ich odborná 
a technologická kapacita ob-
stála na trhu EÚ.                   (úk)

Menovací dekrét. Minis-
terka práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky 
vymenovala v zmysle Operač-
ného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia a Progra-
mového manuálu k OP ZaSI 
člena Slovenskej živnosten-
skej komory Vladimíra Mič-
ku za člena Výberovej komi-
sie pre posudzovanie žiadostí 
v rámci OP ZaSI výzva č. DOP-
SIA-2008/3.1.5/01. Pri plnení 
náročnej a zodpovednej úlo-
hy, vyplývajúcej z členstva vo 
výberovej komisii zaželala mi-
nisterka nášmu členovi veľa 
úspechov.                                (kzb)

Novinky veľtrhov LIGNU-
MEXPO a LES. V októbra 
sa konali na výstavisku AGK 
v Nitre dve podujatia - 16. me-
dzinárodný veľtrh strojov, ná-
strojov, zariadení a materiálov 
pre drevospracujúci priemysel 
a 11. medzinárodná lesnícka 
výstava. Výstavy ponúkli naj-

(Dokončenie zo str. 1)

POZVÁNKA POZVÁNKA 
Ministerstvo pôdohospodárstva  

SR pozýva všetkých výrobcov 
z oblasti poľnohospodárskej prvo-
výroby a potravinárstva, ľudových 
výrobcov aj predajcov tradičného 
vianočného tovaru na  vianočné 
trhy, ktoré sa uskutočnia pod záš-
titou ministra pôdohospodárstva 
Stanislava Becíka v priestoroch 
Štátneho závodiska v Bratislave 
– Petržalke v dňoch 15. až 21. de-
cembra 2008 od 12,00 do 19,00 
hod. Priestory na závodisku budú 
poskytnuté bezplatne.  

Na trhoch budú vítaní najmä 
tieto ponuky:
- med, medovníky, medovina
- vianočné oblátky
- skalický trdelník, bratislavské 

rožky a kolekcie vianočného 

pečiva
- syrárske špeciality (oštiepok, 

parené tvarované syry, korbá-
čiky, bryndza)

- stolové a odrodové vína, vína 
s prívlastkom a archívne vína

- mäso, údeniny, mäsové výrobky 
a špeciality

- ryby 
- bioprodukty a biopotraviny
- ovocie a zelenina
- sviečky, svietniky, ozdoby, sklo 

atď.
- predmety z prútia
- rôzne darčekové predmety 
- vianočné stromčeky
- občerstvenie rôzneho druhu
- iný tovar

Bližšie informácie poskytne od-
bor obchodu MP SR, číslo tel.
02/59266340.                                  (red.)

NEPREHLIADNITE!

INFORMÁCIA 
PRE 

REMESELNÍKOV 
PLYNOINŠTALÁCIÍ

Sledujte jednotlivé vyda-
nia Živnostenských novín! 
V niektorom z najbližších čí-
siel bude uverejnený článok 
o aktivite KZ Banská Bystri-
ca v oblasti vzdelávania ply-
noinštalatérov.

Ing. Miroslav Fuksa, 
podpredseda pre vzdelá-

vanie KZ B. Bystrica 

la a prekvapila! Doslova! To pocítili 
najmä vodiči, alebo skôr servisy na 
výmenu pneumatík. Ale bolo už na-
čase! Veď ani sa nenazdáme a o pár 
týždňov budú Vianoce a záver roka. 

V mene vydavateľa, v mene redak-
čnej rady a redakcie Živnostenských 
novín prajem všetkým čitateľom, aby 
prežili vianočné sviatky radostne, bez 
starostí, v pohode a v peknom rodin-
nom zázemí a aby bol ich záver roka 
v tomto zaujímavom roku spokojný, 
aby nielen v podnikaní úspešne začí-
nali v roku nastupujúcom. 

Iva Bukvová, šéfredaktorka

VÝROČIE, 
DECEMBER...
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(Pokračovanie na str. 7)

• Neistota na finančných tr-
hoch - úroky z hypoték. Me-
dzi analytikmi sa objavujú 
hlasy o tom, že hypotéky na 
začiatku budúceho roka zlac-
nejú. Sú aj takí, ktorí tvrdia 
opak. Kombinácia lacnejú-
cich bytov a domov a klesajú-
cich úrokov centrálnych bánk, 
ktoré zrejme ešte nedosiahli 
svoje dno, naznačuje, že s ná-
kupom nehnuteľností sa oplatí 
ešte nejaký čas vyčkať. Nehnu-
teľnosti u nás v najbližších me-
siacoch podľa viacerých prog-
nóz rásť nebudú, skôr naopak. 
Zároveň by sa klesajúce úroky, 
ktoré centrálna banka účtuje 
za pôžičku komerčným ban-
kám, mohli preniesť do lacnej-
ších úverov z nehnuteľností. 
Takýto scenár sa môže v do-
hľadnom čase stať skutočnos-
ťou. No len za predpokladu, že 
neistota na finančných trhoch 
poľaví a záchranné akcie vlád 
budú úspešné.

• Veľké farmy z únie dostanú 
menej. Slovenskí poľnohospo-
dári majú tri roky na to, aby sa 
pripravili na krátené dotácie. 
Štyri percentá dotácií dostane 
od roku 2012 program rozvoja 
vidieka, odtiaľ ich cez projekty 
budú môcť farmári získať späť. 
Podľa niektorých z nich ide len 
o zbytočnú komplikáciu. Neob-
ľúbené krátenie dotácií sa na-
šich veľkých fariem dotkne až 
v roku 2012 a namiesto 9 per-
cent sa im znížia len o štyri per-
centá.

• Automobilka Kia má zís-
kať menej objednávok. Auto-
mobilka Kia zaznamenala na 
december pokles objednávok. 

• Pre Čínu máme byť brá-
nou do únie. Cez Slovensko by 
sa Čína chcela dostať do krajín 
Európskej únie. A spolu s nami 
aj do Afriky. Čína považuje Slo-
vensko za vhodného obchod-
ného partnera, ktorý by mohol 
slúžiť ako brána do krajín Eu-
rópskej únie.

• Dejiny sveta sú na inter-
nete zadarmo. Fotografie z ar-
chívu slávneho časopisu Life si 
môžete prezrieť na internete. 
Spoločnosť Time sa rozhodla 
zverejniť fotografický archív 
prestížneho časopisu. 

• Benzín na Slovensku la-
cnie menej ako v iných kraji-
nách. Ceny pohonných látok 
v Európskej únii naďalej kle-
sajú. Ako informoval interne-
tový portál natankuj.sk, zni-
žovanie cien pokračuje aj na 
Slovensku, no nie tak prudko 
ako v iných štátoch. „Na našej 
pozícii v rebríčkoch cien PHM 
v EÚ sa to prejavilo tak, že sme 
v rebríčku najlacnejších benzí-
nov klesli o jedno miesto na 17. 
priečku, v rebríčku najlacnejšej 
nafty sme opäť na 25. pozícii,“ 
konštatuje portál.        (re, dt, b)

Krátke správy
VÚB BANKA – GENERÁLNY PARTNER 
SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY

Môžete v skratke vyhodno-
tiť doterajšiu vzájomnú spolu-
prácu so SŽK?

So SŽK sme začali spolu-
pracovať v júli 2006. Na zákla-
de tejto spolupráce VÚB ban-
ka poskytuje členom komory 
zvýhodnené produkty, služby 
a nadštandardnú starostlivosť. 
Zástupcovia VÚB banky sa zú-
častňujú na zhromaždeniach 
SŽK a prostredníctvom Živ-
nostenský novín prispievame 
aj k informovanosti živnostní-
kov o eure. 

Aké výhody ponúkate členom 
SŽK?

Naším cieľom bolo vytvoriť 
ponuku, ktorá by bola výhod-
ná pre ktoréhokoľvek živnost-
níka bez ohľadu na to, v ktorej 
oblasti pracuje. Jej súčasťou sú 
produkty, ktoré členom SŽK 
zjednodušia správu ich podni-
kateľských financií, ale aj pro-
dukty pre súkromný život.. 

Jedným z problémov živnost-
níkov je financovanie. Viete 
v tomto smere členom SŽK po-
môcť?

Vo VÚB banke venujeme veľ-
ké úsilie vylepšovaniu produk-
tov a zjednodušovaniu proce-
sov pri poskytovaní úverov aj 
pre túto skupinu klientov. Na-
ším cieľom je, aby sme vede-
li pomôcť živnostníkom pri fi-
nancovaní ich prevádzkových 
a aj investičných potrieb, a to 
bez zbytočnej administratívy 
a dlhého čakania. V praxi to 
znamená, že napríklad podni-
kateľské Profi úvery štandard-
ne schvaľujeme do 24 hodín 
po predložení 1 ročných finan-
čných výkazov a to bez nutnos-
ti predkladať podnikateľský zá-
mer. Vďaka tomu u nás môžu 
získať úver aj živnostníci, kto-
rí by ho inde nezískali, alebo 
by ho získali len za podmienok 
pre málo bonitných klientov. 

Špeciálne členovia SŽK majú 
u nás 100 % zľavu z poplatkov 
za poskytnutie úverov Profi, 
Profiinvest a Profiinvest plus. 
Máme pre nich aj podnikateľ-
skú kreditnú kartu Visa Busi-
ness bez poplatku za 1. rok.
Čo ponúkate členom SŽK 

v oblasti ich súkromných fi-
nancií?

Aj tu je k dispozícii celý rad 
výhod. Tie zahŕňajú naprík-
lad nižšie úrokové sadzby a po-
platky za hypotéky a spotrebné 
úvery. 
Členom SŽK ponúkame aj 

100 % zľavu na prvý rok na kre-
ditné karty Blue a Gold od spo-
ločnosti American Express, 
ktoré na Slovensku vydáva je-
dine VÚB banka. Obe karty 
ponúkajú až 50-dňové bezú-
ročné obdobie, zľavy u partne-
rov po celom svete, cestovné 
úrazové poistenie a poistenie 
pre prípad zneužitia karty. Na-
vyše karta Blue obsahuje služ-
bu cash-back, vďaka ktorej 
vráti klientovi pol percenta 
z každého nákupu kartou. Kar-
ta Gold zasa ponúka celý rad 
poistení a asistenčných služieb 
spojených s cestovaním, ako je 
napríklad poistenie meškania 
lietadla a batožiny, alebo pre-
platenie nákladov na návrat zo 

zahraničnej cesty z dôvodu ne-
očakávaných udalostí. 

A čo ostatné bankové služby?
Vďaka modrej karte, ktorú 

členom SŽK poskytneme bez-
platne, majú členovia komory 
nárok na prednostnú, komfort-
nú a diskrétnu obsluhu. Garan-
tujeme pritom, že ich obslú-
žime do 10 minút so zárukou 
vrátenia poplatku za realizo-
vané transakcie pri prekroče-
ní tohto časového limitu práve 
preto, že si vážime ich čas.

Ponúkame aj výhodný ba-
lík účtov – podnikateľský a sú-
kromný účet za cenu jedného. 
Ak si klient otvorí podnika-
teľský flexibiznis účet, pribalí-
me mu k nemu osobný flexiú-
čet v prvom až treťom cenovom 
pásme na jeden rok bez poplat-
ku za vedenie účtu. Tieto účty 
ako jediné na trhu umožňujú 
klientovi určiť si ich zloženie 
podľa vlastných predstáv a pot-
rieb a platiť pritom len za to, čo 
naozaj používa. 

Pre tých, ktorí chcú čo najvý-
hodnejšie zhodnotiť svoje pros-
triedky, ponúkame zasa 50 % 
zľavu zo vstupných poplatkov 
pri investovaní do podielových 
fondov VÚB AM, ako aj do 
fondov Generali a Eurizon. 
Čo treba urobiť, ak má člen 

SŽK záujem využiť vašu ponu-
ku?

Záujemcovia sa môžu obrátiť 
na ktorúkoľvek pobočku VÚB 
banky alebo sa informovať te-
lefonicky na službe Kontakt 
0850 123 000. Moji kolegovia 
zabezpečia členom SŽK kva-
litné poradenstvo, servis a ob-
sluhu.                      (Pripravil: tob)

MSP NA SLOVENSKU
                    A GLOBÁLNA KRÍZA

Dámy a páni, súčasná ekono-
mická situácia, spôsobená ce-
losvetovou finančnou krízou, 
ktorá ovplyvňuje aj Slovenskú 
republiku, nás núti hľadať rie-
šenia ako minimalizovať jej do-
pady na spomalenie rastu na-
šej ekonomiky. Vládny kabinet 
operatívne prijal opatrenia po-

dobné tým, pre ktoré sa roz-
hodli aj iné krajiny Európskej 
úni. Prvoradým cieľom je upo-
kojiť situáciu na finančnom 
trhu. Vláda Slovenskej repub-
liky v tejto súvislosti odsúhlasi-
la stopercentné garantovanie 
vkladov občanov.

Pripravujeme PPP projek-

ty, ale aj alternatívne plány fi-
nancovania diaľníc. Dôsledne 
hodláme podporovať aplikova-
ný výskum, inovácie, zefektív-
niť ofsetové programy a vplý-
vať na dodávateľov elektriny, 
plynu a tepla, aby svoje pro-

Už viac ako dva roky je VÚB banka partnerom Slovenskej živnostenskej 
komory (ďalej „SŽK“). O tom, ako spolupráca začala a čo VÚB prináša pre 
živnostníkov v oblasti financovania ich podnikateľských a súkromných ak-
tivít, sme sa rozprávali s Dinkom Lucićom, vrchným riaditeľom úseku Re-
tailové bankovníctvo VÚB banky.

Rozhovor s vrchným riaditeľom úseku  Retailové bankovníctvo ÚB banky

Píše minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek
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Každý potrebuje chrániť svoje práva!

V súčasnosti  si veľa ľudí začína uvedomovať, že ako každý členský štát 
EÚ, aj Slovensko sa stalo krajinou, kde sa možnosť ochrany vlastných 
práv stáva často skloňovaným termínom v bežnom živote.

Aj keď ešte doznievajú 
dozvuky minulosti, kedy 
sme každé rozhodnutie 
štátneho úradníka, polície 
alebo vedúceho v obcho-
de či reštaurácii prijímali 
s rezignovanou odovzda-
nosťou, bez nádeje na 
spravodlivosť, v súčasnos-
ti je situácia iná. Bežný 

človek si viac uvedomuje 
svoje povinnosti a aj svoje 
práva a našťastie väčšina 
z nás akceptuje, že žijeme 
na vlastnú zodpovednosť 
a každý sa musí o seba po-
starať.

Preto by sme v dnešnej 
dobe nemali zabúdať, že sa 
nedá existovať bez dôklad-
nej ochrany našich práv. 
Poistenie právnej ochra-
ny je práve tou možnosťou, 
ktorá nám umožňuje chrá-
niť sa pred platením mno-
hotisícových faktúr za práv-
ne služby a súdne spory.

Čo to je POISTENIE 
PRÁVNEJ OCHRANY? 

Každý pozná klasické 
poistenia: Niečo sa sta-
ne, napríklad vás niekto 
okradne, alebo poškodí 
váš majetok, a príslušná 
poisťovňa, s ktorou máte 
uzavretú zmluvu, vám po-
skytne náhradu škody. Po-
istenie právnej ochrany sa 
zasa o vás postará, ak nie-
kto siahne na vaše prá-
va a nie je rozhodujúce, či 
poškodí vaše zdravie ale-
bo zdravie vašich blízkych, 
prípadne majetok v súkro-
mí alebo podnikaní. Keď-
že bežne nemusíme mať 
peniaze na to, aby sme in-
vestovali do súdu a právni-
ka, často dochádza k tomu, 

že sa svojich práv musí-
me vzdať. Práve to využí-
va mnoho jedincov, ktorí 
takto na náš úkor oboha-
cujú či už seba alebo spo-
ločnosť, ktorú zastupujú. 
To už neplatí! Poistenie 
právnej ochrany pokrý-
va všetky výdavky na súd-
ny spor, na odborníkov, 

keď je potrebné obhajovať 
naše práva. Teda dokonca 
i kauciu!

V ktorých oblastiach 
sa dá tento typ poiste-
nia využiť?

Poistenie právnej och-
rany zahŕňa najdôležitej-
šie situácie a okruhy prob-
lémov súkromných osôb, 
ako sú ochrana práv maji-
teľa vozidla, ochrana práv 
vodiča vozidla, ochrana 
práv osôb a rodiny, ochra-
na práv pri bývaní, ochra-
na práv v zamestnaní, ale 
samozrejme existujú aj 
špeciálne produkty, šité 
na mieru pre podnikate-
ľov a spoločnosti. V pra-
xi to znamená, že môžete 
mať problémy so susedom, 
ktorý si neustále rozširuje 
svoju záhradu na úkor va-
šej, či s poisťovňou, kto-
rá vám odmieta prepla-
tiť z akéhosi tajomného 
a len im známeho dôvo-
du škodu na vašom aute. 
Takisto sa môže vyskytnúť 
problém s vašim zamest-
nancom, ktorý spreneveril 
firemné peniaze a chcete 
ich od neho vymáhať alebo 
máte problém s dodávate-
ľom, ktorý vám nedodal 
zaplatený tovar. V prípa-
de, že máte poistenie práv-
nej ochrany, stojí za vami 

tím úspešných právnikov, 
ktorý vyrieši problémy 
za vás, bez toho, aby ste 
platili náklady za právne 
služby. 

D. A. S. poisťovňa práv-
nej ochrany ponúka však 
nielen tieto možnosti, 
ale oveľa viac. Človek sa 

omnoho ľahšie uvoľní, ak 
vie, že za ním stojí spo-
ločnosť, v ktorej pre neho 
pracujú 24 hodín den-
ne profesionáli, právnici 
a poradcovia, na ktorých 
sa môže kedykoľvek obrá-
tiť. Non-stop linka právnej 
pomoci je pre vás asi najvy-
užívanejšou a najdostup-
nejšou právnou pomôc-
kou. Každý telefón sa tak 
stáva akýmsi „právnikom 
do vrecka“ - v ktorúkoľvek 
dennú, či nočnú hodinu si 
môžete overiť aké sú vaše 
práva, môžete sa informo-
vať, ako postupovať v tej 
ktorej situácii. 

Iste, môžete si myslieť, že 
zákony našej krajiny po-
znáte dobre. To však ne-
musí platiť o vašej proti-
strane. Môžete sa dostať 
do konfliktu s inštitúciou, 
v ktorej si svoje právo ne-
vymôžete len pravdou, ale 
budete potrebovať neprí-
jemný súdny spor. A ten 
rozhodne neplatí medzi 
lacné a určite ani rýchle 
záležitosti. 

Akákoľvek oblasť vášho 
života môže byť chránená 
poistením právnej ochra-
ny, za predpokladu, že vy-
užijete takúto istotu a kú-
pite si príslušný produkt. 
A istota je v nasledovnom 
– ak mi život prinesie akú-

koľvek nemilú a nepriaz-
nivú situácii, mám k dis-
pozícii silného partnera, 
ktorý sa nielen vyzná, ale 
hlavne má otvorenú peňa-
ženku a pomôže mi situ-
áciu nielen vyriešiť, ale aj 
zaplatí náklady na ochra-
nu mojich práv.

Ako vlastne funguje ot-
vorená peňaženka?

Ak už dôjde k poistnej 
udalosti, nemusíte sa báť, 
že budete musieť doplatiť 
náklady spojené s obhajo-
vaním vašich práv. 

D. A. S. poskytuje dosta-
točné krytie pre súkromné 
osoby až do výšky 500 000 
Sk (16 596,95 EUR). Pri-
bližne toľko by malo po-
stačiť na pokrytie všetkých 
nákladov na právne služby 
a súdne spory, týkajúce sa 
jedného prípadu. Nezále-
ží na tom, koľko takýchto 
prípadov riešite do roka, 
na každý sa hľadí samos-
tatne. To isté platí aj pre 
podnikateľov, len hranica 
poistného krytia je o niečo 
vyššia - až do výšky 700 000 
Sk (23 235,74 EUR). 

Nuž, keď si uvedomí-
te, že môžete mať svoj-
ho právnika stále k dispo-
zícii už za sumu menšiu 
ako sú dve koruny (0,07 
EUR) na deň, nie je veľ-
mi o čom uvažovať. Pois-
tenie právnej ochrany si 
teda môže dovoliť naozaj 
každý. A naozaj každý by 
ho mal využívať. Veď byť 
v práve nestačí, je potreb-
né mať niekoho, kto vašu 
cestu k právu zaplatí.

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY -INZERCIA
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rokoch prešla od detských 
chorôb až do štádia dospelosti. 
Vybudovala si štruktúry na ce-
loslovenskej úrovni - pôsobia-
ce v krajských mestách, Úrad 
komory, ktorý má sídlo v Žiline 
a kanceláriu úradu v Bratisla-
ve. Postupne si členovia zakla-
dali aj okresné zložky, komora 
aktívne vstúpila do komorové-
ho systému Slovenskej repub-
liky a stala sa rešpektovanou 
inštitúciou, ktorá obhajuje prá-
va a požiadavky živnostníkov. 
V roku 2003 ustála SŽK, spolu 
s ostatnými komorami, snahy 
a návrhy vtedajšej vlády o zru-
šenie komôr na Slovensku.

Výsledky dosiahla komo-
ra vďaka desiatkam a stovkám 
aktivistov a funkcionárov, kto-
rí sa napriek nepovinnému 
členstvu venovali zodpoved-
ne práci v komore, či už na ce-
loslovenskej alebo regionálnej 
úrovni. Pri príležitosti výro-
čia SŽK chcem týmto členom, 
ale aj ďalším obetavých kole-
gov úprimne poďakovať za vy-
trvalosť a vieru v dobrú vec 
predovšetkým pre budúcnosť 
živnostníkov.

Mnohí naše rady opustili, 
lebo zanechali aktívnu činnosť 
v podnikaní. Mnohí odišli, lebo 
sa nenaplnili ich osobné ambí-
cie. Napriek tomu zostali alebo 

prišli medzi nás noví kolegovia, 
ktorí základné ciele dokážu aj 
do budúcnosti realizovať tak 
ako ich programujú každoroč-
né zhromaždenia delegátov. 
Prajem im aj všetkým členom 
komory veľa zdravia a pre-
dovšetkým chutí do ťažkej, 
ale záslužnej práce v komore 
a predovšetkým veľa úspechov 
v každodennom podnikaní .

Vojtech Gottschall,
predseda SŽK 

(Dokončenie zo str. 1)

DESAŤ ROKOV...

VÁŽENÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ 
ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY! 
S potešením sa pripájam ku 
gratulantom. Za desať rokov 
existencie vykonala komora 
množstvo dôležitej práce, kto-
rú si vážim a oceňujem. O tom, 
že komora chráni a podporuje 
spoločné záujmy svojich členov 
s cieľom prispieť k riadnemu, 
odbornému prevádzkovaniu 
živností, niet pochýb. Musím 
však zdôrazniť, že za vyše dvoj-
ročné pôsobenie tejto vlády sa 
Slovenská živnostenská komo-
ra stala partnerom Minister-
stva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR, čo ma veľmi teší. Ide 
nám totiž o spoločnú vec. 

 Koniec roka je časom úvah, 
hodnotení. Určite ani ja nie 
som v tomto smere výnimkou. 

Práve bilancujeme všetky zme-
ny, opatrenia, zákony, ktoré 
ministerstvo pripravilo a reali-
zovalo. V tejto súvislosti mi do-
voľte spomenúť výrok slávneho 
Konfucia „Koreňom všetkého 
zla je nedostatok poznania“. 
Túto myšlienku si opakujem, 
keď počúvam narážky, invektí-
vy, urážky a dehonestovanie so-
ciálnej politiky z úst niektorých 
neprajníkov. Povrchné, plytké 
a neodborné útoky sú neospra-
vedlniteľné! 

Naše ministerstvo postupne 
realizuje konkrétne kroky v so-
ciálnej oblasti. V rámci živnos-
tenského stavu presadzujeme 
zákony, ktoré smerujú k zlep-
šeniu postaveniu živnostníkov 

postupným napĺňaním legisla-
tívnych krokov. Tie v koneč-
nom dôsledku prinesú prospech 
všetkým občanom, živnostní-
kov nevynímajúc. Nedá mi ne-
spomenú mediálne výstupy, 
články, komentáre, ktoré sa ší-
rili v súvislosti s novelou záko-
na o minimálnej mzde. Som 
presvedčená, že ak by k zvýše-
niu minimálnej mzdy nepriš-
lo, najnegatívnejší dopad by to 
malo na najmenej zarábajúcich 
občanov, čo by sa ešte výraznej-
šie prejavilo po 1. januári 2009, 
kedy prejdeme na euro. 

Živnostníci sa nemusia obá-
vať neadekvátneho zvýšenia 
odvodov. Odvodové zaťaženie, 

(Pokračovanie na str. 8)
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Iba vo Vranove nad Topľou navyše zľava
50 000,- Sk /1659,70 eur/“

ŽIVNOSTNÍK V ÚNII
Seriál o tom ako sa dá podnikať v zahraničí

5Živnostníci zo Slovenska majú v krajinách EÚ 
rovnaké podmienky ako domáci

Rakúsko
Podnikateľské aktivity sú roz-

delené do troch skupín – remes-
lá, iné regulované aktivity 

a voľné aktivity. Na vykonáva-
nie remesiel a iných regulova-
ných aktivít je potrebná odborná 
skúška a skúška z manažmentu. 
Pri voľných aktivitách sa nevyža-
duje odborná skúška, registrácia 
je však povinná. Pre samostat-
ne zárobkovo činné osoby platia 
rovnaké pravidlá ako pre regis-
tráciu podnikov. Všetky podniky 
v Rakúsku sú členmi obchodnej 
komory. Registre vedú súdy prí-
slušné podľa sídla spoločnosti. 

Každý podnik musí byť registro-
vaný na platenie DPH.

Taliansko
Občania členských štátov Eu-

rópskej únie majú právo získať 
povolenie na pobyt, ktoré trvá 
päť rokov. O povolenie treba za-
žiadať na príslušnom policajnom 
okrsku do 8 dní od príchodu do 
krajiny. Všetci živnostníci, kto-
rí chcú pracovať v Taliansku, sa 
musia zaregistrovať v zozname 
(Albo provinciale delle imprese 
artigiane) vedenom regionálny-
mi živnostenskými komorami. 
Ku každej obchodnej komo-
re je príslušná jedna živnosten-

ská komora. Občania členských 
štátov únie musia pred začiat-
kom činnosti preukázať kvalifi-
káciu potrebnú na prevádzkova-
nie živnosti v domovskej krajine. 
Takmer na všetky živnosti je po-
trebná licencia.

Luxembursko
Zahraničný podnikateľ v Lu-

xembursku musí pre registráciu 
splniť dve základné požiadavky: 
požiadavku profesionálnej cti, 
čo znamená, že nesmie mať vy-
hlásený bankrot a musí mať čis-
tý trestný register a požiadavku 
profesionálnej kvalifikácie podľa 
smerníc Európskeho ekonomic-
kého spoločenstva. Zápis do 
živnostenského registra je po-
vinný, vykonáva sa automaticky 
po splnení požiadaviek. Pri vy-
konávaní zdravotníckych profe-
sií je potrebná autorizácia, ktorú 

vydáva oddelenie sociálnej bez-
pečnosti (Centre commun de 
la Sécurité Sociale). Elektriká-
ri a živnostníci v odbore kúrenia 
taktiež potrebujú špeciálne li-
cencie. Na vykonávanie živnosti 
je potrebná registrácia na plate-
nie DPH a registrácia na daň.
Česká republika
Na zaregistrovanie živnosti je 

potrebný certifikát o spôsobilos-
ti pre danú činnosť alebo o ukon-
čení druhostupňového vzdela-
nia. Registrácia podnikania sa 
vykonáva v obchodnom registri. 
Registrácia v komore živnost-
níkov je dobrovoľná. V prípade 
produkcie potravín a materiá-
lov s potenciálnym dosahom na 
zdravie obyvateľov musí podni-
kateľ žiadať povolenie od okres-
nej hygienickej stanice.

Prameň: NADSME
(Pokračovanie v budúcom čísle)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - SERIÁL, INZERCIA
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dukty ponúkali za primerané 
ceny. To všetko s cieľom pod-
poriť najmä domácich podni-
kateľov a udržať v chode firmy 
a spoločnosti na našom úze-
mí. K rozvoju domáceho ces-
tovného ruchu by mal prispieť 
systém rekreačných poukážok. 
Uvažujeme o zjemnení zákona 
o investičných stimuloch a dô-
raz budeme klásť aj na znižo-
vanie energetickej náročnosti 
a zvyšovanie energetickej efek-
tívnosti. 

Pripomínam, že slovenská 
vláda nemá záujem, aby danú 
situáciu riešila reštriktívny-
mi opatreniami voči investo-
rom. Naopak, budeme hľadať 
a uplatňovať všetky legitímne 
nástroje, ktoré pomôžu udr-
žať ich rozvoj alebo stabilizovať 

ich pôsobenie na trhu aj v tejto 
sťaženej situácii. Malí a stred-
ní podnikatelia tvoria pri-
bližne 68 percent zo všetkých 
podnikateľských subjektov na 
Slovensku a preto tento seg-
ment ministerstvo hospodár-
stva považuje za základný sta-
bilizačný prvok vývoja každej 
ekonomiky.

Iniciovali sme vypracova-
nie „akčného plánu“, ktorý má 
okrem iného analyzovať, kto-
ré oblasti môže kríza zasiah-
nuť a zároveň definovať spôso-
by a kroky, ktoré by mali zvrátiť 
negatívne trendy. V spoluprá-
ci so Slovenskou investičnou 
a rozvojovou bankou (SZRB) 
už hľadáme spôsob a formu 
ako získať zvýhodnené úroko-
vé sadzby pre malých a stred-
ných podnikateľov. Je tu pred-

MSP NA SLOVENSKU
                    A GLOBÁLNA KRÍZA

poklad, že SZRB by mohla 
v tomto prípade poskytnúť zvý-
hodnené úrokové sadzby až na 
úrovni smerných úrokových sa-
dzieb Národnej banky Sloven-
ska. Súčasne sa zameriavame 
na riešenia ako čo najrýchlejšie 
čerpať zdroje Európskej inves-
tičnej banky, ktorá vyčlenila 30 
mld. eur na podporu a ochra-
nu malého a stredného podni-
kania pred dôsledkami globál-
nej krízy. 

Na pôde Ministerstva hos-
podárstva SR už vznikol mo-
nitorovací výbor, ktorý má 
mapovať aktuálnu situáciu 
v hospodárstve (vrátane citli-
vého zachytávania vybočení od 
normálu) a pružne navrhovať 
vláde kroky či opatrenia. Me-
dzi hlavnými úlohami výboru je 
vybudovanie účinného prepo-

jenia na subjekty z praxe. V zá-
vislosti na zisteniach o zhor-
šujúcej sa situácii má tento 
inštitút pripravovať aj návrhy 
opatrení na podporu podnika-
teľskej sféry z pohľadu finan-
čnej krízy. Výbor je zložený so 
zástupcov relevantných ústred-
ných orgánov štátnej správy 
(NBS, MF SR, ŠÚ SR, Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a ro-
diny), združení zamestnávate-
ľov (RÚZ, AZZZ a Klub 500), 
ako i zástupcov malých a stred-
ných podnikateľov (Sloven-
ský živnostenský zväz a Národ-
ná agentúra pre rozvoj malého 
a stredného podnikania), Kon-
federácie odborových zväzov 
a Združenia miest a obcí Slo-
venska. 

Verím, že tieto kroky prispe-
jú k stabilizácií ekonomického 
prostredia na Slovensku.

Ľubomír Jahnátek,
minister hospodárstva SR

Zemplínsky koláč

Prezentácia cechu na Európskych ľudových remeslách (EĽRO) v Kežmarku 

Už naši predkovia vedeli o po-
trebe spájať svoje sily na dosia-
hnutie určitého cieľa. Vedeli, že 
žiť spolu a nie vedľa seba im pri-
nášalo väčší úžitok. To si určite 
uvedomovali aj Ing. Ján Ondo 
zo Strážskeho, Bohuslav Slav-
kovský z Ondavských Matia-
šoviec a Ján Paciga zo Spišskej 
Novej Vsi, keď sa rozhodli za-
ložiť Cech pekárov a cukrárov 

východného Slovenska a po-
zdvihnúť spomínané remeslá 
v spoločenskom rebríčku. Dnes 
cech reprezentuje 44 podnika-
teľských subjektov z regiónu.  
Cech má sídlo v Spišskej No-
vej Vsi. Členstvo v tejto stavov-
skej organizácii je dobrovoľné 
a vzniká prijatím člena pred-
stavenstvom cechu a úhradou 
členského poplatku. 

Slávnostné udelenie ocenenia Značky kvality v Nitre -  august 2008     (a)

Cech pekárov a cukrárov vý-
chodného Slovenska má počas 
svojej existencie za sebou rad 
aktivít v oblastiach vzdelávacej 
a výchovnej, propagačnej a po-
radenskej. V tomto roku sa po-
dujal spracovať podklady pre 
udelenie značky kvality výrob-
ku zemplínsky koláč (udeľo-
vané Ministerstvom pôdohos-
podárstva SR). Toto prestížne 
ocenenie bolo udelené v au-
guste tohto roku. Cech je čle-
nom Slovenskej živnostenskej 

komory a spolupracuje hlavne 
s cechom pekárov a cukrárov 
západoslovenského regiónu, 
s Regionálnou veterinárnou 
a potravinou správou SR, Úra-
dom verejného zdravotníctva 
SR, Slovenskou priemyselnou 
a potravinárskou komorou, so 
školami s potravinárskym za-
meraním, čím si zabezpečuje 
neustály tok informácií z oblas-
tí potravinového dozoru, sfé-
ry obchodu a služieb a iných 
oblastí.                                         (kz)

PREDSTAVUJÚ SA KRAJSKÉ ZLOŽKY
Nakoľko novembrové a decembrové vydanie Živnos-

tenských novín vychádza v rozšírenom obsahu pri prí-
ležitosti  výročia založenia Slovenskej živnostenskej 

komory avizované pokračovanie predstavovania kraj-
ských zložiek prinesieme až v januárovom vydaní. 

Predstavia sa zložky Trnava a Bratislava.   Redakcia 

(Pokračovanie zo str. 3)
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aj zmenou tohto právneho stavu, ich nepoloží 
na kolená tak, ako to mnohí neprajníci a pse-

udoanalytici predpovedajú. Vláda totiž od prvého dňa svojho nástupu 
vytvorila pracovnú skupinu, ktorá k dnešnému dňu zo 44 zákonov v 40 
odpojila minimálnu mzdu ako referenčnú veličinu. Zostali štyri a medzi 
nimi je sociálne aj zdravotné poistenie. V súčasnosti pracovná skupina, 
v ktorej sú paritne zastúpení zástupcovia zamestnávateľov aj zástupco-
via zamestnancov, pripravuje systém tak, aby sa táto veličina odpojila aj 
od zostávajúcich štyroch zákonov.

Podobná „mediálna bublina“ vznikla aj v súvislosti s otvorením II. pi-
liera. Zvlášť treba upozorňovať živnostníkov na odvodový základ, ktorý 
sa premietne do ich budúceho dôchodku. Výšku dôchodku v II. pilieri 
ovplyvní najmä dĺžka sporenia, výška poskytovaného príspevku do sys-
tému (odvodená od mzdy), ako aj výška zhodnocovania finančných pros-
triedkov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami prostredníctvom 
jednotlivých fondov. Pri minimálnej dobe sporenia, nízkych príspevkov, 
a to prípadne aj vo väzbe na nedostatočnú úroveň zhodnocovania finan-
čných prostriedkov, môže byť výška dôchodku z druhého piliera, a to aj 
s pripočítaním dôchodku z prvého piliera, výrazne nižšia ako výška dô-
chodku priznaného iba z prvého piliera. Takže – úprimne – myslite na 
svoju dôstojnú starobu! 

To sú iba dva príklady. Zaiste by som mohla vypočítavať ďalej. Avšak... 
Tu sa zastavím. Namieste je želanie pevného zdravia všetkým živnostní-
kom a poďakovanie za ich prácu, ktorú – ešte raz opakujem – si nesmier-
ne vážim a teším sa na každé stretnutie s nimi. 

Viera Tomanová,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(Pokračovanie zo str. 5)
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MÍĽNIKY
činnosti Slovenskej 

živnostenskej komory
Rok 1998

Schválenie zák. č. 126/1998 
Z. z. o Slovenskej živnostenskej 
komore

Ustanovujúce zhromaždenie 
delegátov SŽK (12. decembra), 
ktoré schválilo štatút, rokovací 
a volebný poriadok komory, síd-
lo úradu komory a zvolilo predse-
du, členov predstavenstva a čle-
nov dozornej rady komory
Rok 1999

Výzva na zjednotenie, spoloč-
né vystupovanie a stretnutie všet-
kých združení a inštitúcií zastu-
pujúcich a reprezentujúcich MSP 
v SR a výzva Vláde SR na spoloč-
né stretnutie

Vznikanie nových sídiel kraj-
ských zložiek komory a aktivova-
nie ich činnosti

Konštituovanie Úradu komory 
v Žiline a začiatok profesionalizá-
cie komory

Spracovanie návrhu stanov 
Odborných odvetvových sekcií

Podpísanie zmluvy o spolu-
práci so SOPK

Vznik prvých okresných zlo-
žiek komory v KZ Košice
Rok 2000

Vytvorenie kancelárie Úradu 
komory v Bratislave

Podpísanie Memoranda 
o spolupráci s Nadáciou SLOVAK 
GOLD

Uvedenie www stránky SŽK
Prvé vydanie Živnostenských 

novín SŽK
Rok 2001

Rozvíjanie trojstrannej spolu-
práce SŽK, SŽZ a HwK Trier

Podpísanie dohody o spolu-
práci medzi SŽK a Confartigiana-
to Rím
Rok 2002

Organizovanie medzinárodnej 
konferencii o MSP (v Bratislave)

Prvá účasť SŽK na Živnosten-
ských trhoch 

Zhromaždenie delegátov v Ko-
šiciach vydalo vyhlásenie na pod-
poru malého a stredného podni-
kania na Slovensku, v ktorom od 
Vlády SR požadovalo:

začať reálne práce aj s re-
álnym termínom na zníženie 
miery daňového, poplatkového 
a odvodového zaťaženia MSP

v záujme koordinácie pod-
pory MSP menovať do najvyš-
ších poradných orgánov vlády, 
ministerstiev, ústredných orgá-
nov, kolégií ministrov a ostat-
ných orgánov štátnej správy zá-
stupcov SŽK

aktívne spolupracovať so 
SŽK pri tvorbe reálnych prog-
ramov znižujúcich mieru neza-
mestnanosti v SR

úzko spolupracovať s vede-
ním SŽK, ale aj v regiónoch pri 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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VÁŽENÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ 
ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY! 

Pri okrúhlom jubileu  
založenia SŽK chcem 
pozdraviť všetkých živ-
nostníkov a čitateľov 
ŽN. Za uplynulých desať 
rokov urobila komora 
obrovské množstvo prá-
ce v prospech živnostní-
kov a malých a stredných 
podnikateľov. V budúc-
nosti nás čakajú ďalšie 
dôležité úlohy, hlavne 
vybudovanie Živnosten-
ského inštitútu s typový-
mi dielňami, ktorý bude 
zabezpečovať celoživot-
ný odborný profesijný 
rast živnostníkov za po-
moci najnovších techno-
lógií. Ďalšie rezervy vi-
díme v príprave nových 
zákonov v súvislosti so 
živnostenským podnika-
ní. Dôležitým krokom 
bude ďalšia profesionali-
zácia komory minimálne 
na úrovni krajských zlo-
žiek až na úroveň väčších 
okresných zložiek.

Juraj Lalík, 
predseda KZ SŽK 

Banská Bystrica 

Pri príležitosti 10. výročia ustano-
venia Slovenskej živnostenskej ko-
mory so sídlom v Žiline, a konania 
slávnostnej konferencie, v okamihu 
bilancovania dní uplynulých a plá-
novania dní budúcich, chcem oce-
niť iniciatívu a angažovanosť Slo-
venskej živnostenskej komory pri 
predkladaní legislatívnych zmien 
s cieľom vytvárania lepších a kvalit-
nejších podmienok pre podnikateľ-
skú obec.

Ministerstvo vnútra SR, v po-
stavení ústredného orgánu štát-
nej správy vo veciach živnostenské-
ho podnikania, má záujem naďalej 
skvalitňovať právnu istotu záujem-
cov o podnikanie i samotných pod-
nikateľov prípravou takých legi-
slatívnych zmien, ktoré budú na 
prospech všetkých podnikateľov.

Využívam túto príležitosť na to, 
aby som sa Slovenskej živnosten-
skej komore poďakoval za spolu-
prácu v plynulom období a vyslovil 

nádej, že v spolupráci budeme pokračovať aj v ďalšom období. 
Do ďalšieho obdobia želám komore dostatok členov, vieru vo 
vlastné sily, spoločenské uznanie a profesionálne úspechy, pre-
to, lebo ak sa dostavia, vždy potešia.

Ján Dutko,
riaditeľ živnostenského odboru MV SR

Na pracovnom stretnutí s predsedom komory

Som nesmierne rád, že ako jeden zo zaklada-
júcich členov Slovenskej živnostenskej komory 
som stál pri jej zrode a je mi cťou vysloviť uznanie 
tejto inštitúcii, ktorá napriek obrovským prekáž-
kam, kladeným jej do cesty v období jej kreova-
nia, si dnes môže s hrdosťou pripomenúť 10. vý-
ročie svojho pôsobenia, počas ktorého právom 
zaujalo svoje pevné postavenie nielen v živnos-
tenskej obci, ale aj v mnohých iných oblastiach 
podnikateľskej sféry.

Pri tejto príležitosti chcem vzdať poctu a vyslo-
viť uznanie všetkým predstaviteľom Slovenskej 
živnostenskej komory, všetkým bývalým aj sú-
časným členom, ktorí v najťažších chvíľach po-
držali tento pilier živnostenskej obce a pričinili 
sa tak o jej prislúchajúce stavovské postavenie, 
ktoré tejto inštitúcii právom patrí.

Želám všetkým, ktorí sa neustále usilujete 
o zveľaďovanie a napredovanie Slovenskej živ-
nostenskej komory, veľa úspechov, elánu, zdra-
via a kreativity pri ďalšej ušľachtilej činnosti.

S úctou Ing. Cyril Klobušovský

Vážení členovia Slovenskej živnostenskej ko-
mory, radi by sme vás pri príležitosti výročia 
ustanovenia komory pozdravili a popriali mno-
ho úspechov. Za desať rokov sa komore podarilo 
vybudovať inštitúciu, ktorá veľmi dobre a s pre-
hľadom obhajuje záujmy a práva živnostníkov - 
inštitúciu, ktorá dokáže svoje ciele nielen jasne 
formulovať, ale aj presadzovať v praxi. Komora 
nepochybne prináša úžitok svojim členom – živ-
nostníkom a tým pádom aj celej spoločnosti.

Budeme veľmi radi, ak v tejto pozícii vytrváte 
aj naďalej a nenecháte sa odradiť. Vieme si veľ-
mi dobre predstaviť aká náročná je Vaša práca 
a s akými problémami sa musíte v dnešnej dobe 
boriť. Ceníme si ochotu spolupracovať so stred-
nými školami aj s našou školou. Z Vašej strany je 
to naozaj hodnotná a celej spoločnosti prospeš-
ná záležitosť. Veríme, že i naďalej budeme spo-
lupracovať. 

Prajeme Vám v mene všetkých SOŠ ešte raz 
mnoho úspechov, síl a trpezlivosti.

Mgr. Alžbeta Staníková,
riaditeľka SOŠ vo Zvolene
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MÍĽNIKY
tvorbe programov regionálne-
ho rozvoja a rozvoja ekonomi-
ky SR

Rok 2003
Vypracovanie a zaslanie sta-

noviska k uzneseniu Vlády SR 
č. 830/2003 k návrhu zásad no-
velizácie zákonov upravujúcich 
komory

Zhromaždenia delegátov SŽK 
v Trnave vydalo vyhlásenie, kto-
rým vyzvalo politické strany k re-
álnej spolupráci pri prijímaní zá-
konov v rámci prípravy na vstup 
do EÚ
Rok 2004

Spolupráca SŽK a SOPK - vy-
tvorenie Slovenského domu 
v Bruseli

Príprava pre vypracovanie pro-
jektu „Živnostenský inštitút“
Rok 2005

Výber objektu pre Živnosten-
ský inštitút v Bánovciach nad 
Bebravou, spracovanie projektu, 
vybavenie stavebného povolenia, 
podpísanie nájomnej zmluvy

Aktivity zástupcov KZK Trnava 
pri presadzovaní zákonného ná-
roku na stravné SZČO
Rok 2006

Podpísanie zmluvy o spoluprá-
ci medzi SŽK a VÚB, a. s., o gene-
rálnom partnerstve
Rok 2007

Podpísanie Rámcovej dohody 
o partnerskej spolupráci medzi 
Banskobystrickou regionálnou 
komorou SOPK a KZ SŽK Banská 
Bystrica

Spoločné vyhlásenie inštitúcií 
zastupujúcich podnikateľov a živ-
nostníkov k novelizácii ZP

Realizácia aktivít v rámci pro-
jektu Leonardo da Vinci v spolu-
práci s RRA Senec-Pezinok, pra-
covná cesta zástupcov SŽK na  
konferencii v Lisabone
Rok 2008

Účasť zástupcov SŽK na kon-
ferencie „Novela Zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom pois-
tení a oddelenie minimálnej mzdy 
od výpočtu odvodov“

Účasť zástupcov SŽK za ok-
rúhlym stolom, organizovanom 
MZV SR pod názvom „Ekonomic-
ká dimenzia diplomacie“

Zastúpenie a aktívna účasť SŽK 
v pracovnej komisii MPSVaR SR 
zaoberajúcej sa novelizáciou zá-
kona ohľadom pracovnej zdravot-
nej služby

Aktívna účasť pri príprave zá-
kona o odbornom vzdelávaní: zá-
stupcovia SŽK sú riadnymi členmi 
skúšobných komisií na závereč-
ných skúškach SOŠ so všetkými 
právami a povinnosťami. 

(Viac z činnosti SŽK za desať-
ročné obdobie nájdete v bul-
letine, ktorý vychádza pri prí-
ležitosti 10. výročia založenia 
komory. Pozn. red.)
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Rok 2000
1. Komisia pre prideľovanie 

grantov zo štátneho programu 
Kvalita - Ing. Robert Schmidt 

2. Medzirezortná komisia 
pre zníženie nezamestnanosti 
pri MPSVaR SR - Ing. Vojtech 
Gottschall 

Rok 2001
3. Odborná komisia na 

ochranu spotrebiteľov na MH 
SR - Ing. Pavol Pastucha (BA) 

4. Národný monitorovací vý-
bor pri MVaRR SR - Ing. An-
ton Dobeš (TN)

5. Riadiaci výbor pre štátne 
grantové schémy podpory kon-
kurencieschopnosti de mini-
mis - Darina Kočanová (KE)

6. Rada ministra školstva 
Slovenskej republiky pre od-
borné vzdelávanie a prípravu -  
Ing. Mária Ďuricová (BB)

7. Komisia pre odbornú 
prípravu a vzdelávanie Mi-
nisterstva hospodárstva SR - 
Darina Kočanová

8. Komisia pre rozdeľovanie 
trvalých a CEMT povolení pre 
MKD pri MDPaT SR - JUDr. 
Jozef Škultéty (TN)

Rok 2002
9. Národný monitorovací 

výbor pre CSF pri MVaRR 
SR - Ing. Anton Dobeš

10. Monitorovací výbor pre 
sektorový operačný program 
Ľudské zdroje - Ing. Štefan 
Száraz (NR)

11. Monitorovací výbor pre 
jednotný programový doku-
ment Cieľ 3 Bratislavský kraj 
- PhDr. Vlasta Pilmaierová

Rok 2004
12. Rada ministra školstva 

Zástupcovia SŽKZástupcovia SŽK

Na dvojstrane použité fo-
tografie z archívov redakcie 

Živnostenských novín, Úradu 
komory a krajských zložiek

Pozdrav predsedu vládyPozdrav predsedu vlády
Silné malé a stredné podnikanie je kostrou zdravého národného hospodárstva. Nielen táto histó-

riou overená poučka, ale najmä fakt, že bezmála 70 percent podnikateľských subjektov na Sloven-
sku sú práve malí a strední podnikatelia, je pre nás dostatočným dôvodom, aby sme k nim pristupo-
vali s maximálnou ústretovosťou. 

Zásady politiky vlády Slovenskej republiky voči živnostenskému stavu je možné zhrnúť do dvoch 
bodov: odstraňovanie administratívnych prekážok a rozšírenie a zlepšenie služieb živnostenských 
úradov. Živnostníci potrebujú svoj čas a energiu plne sa venovať svojmu remeslu, a preto je na-
šim cieľom odľahčiť ich od zbytočných administratívnych záťaží v čo naj- (Pokračovanie na str. 13)

Kto by veril, že mal v máji už deväťdesiat? Je štvrtým v poradí, ktoré-
mu v roku 1941 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave 
udelili titul strojného inžiniera. Začínal pracovať ako dielenský inži-
nier a vedúci technickej prípravy lietadiel, kde sa uplatňovali tech-
nické normy letectva. Bol poradcom pre rozvoj ťažkého priemyslu 
pri Úrade predsedníctva Zboru povereníkov a pričinil sa o zriade-
nie Komisie pre technický rozvoj pri Zbore povereníkov. Neskôr 
ako docent a vedúci Katedry technológie a štandardizácie na Vyso-
kej škole ekonomickej v Bratislave zaviedol predmet „normalizácia“ 
a dvojročné kurzy, ktoré absolvovalo temer 200 poslucháčov. Autor-
sky pripravil prvú učebnicu z tejto oblasti s názvom Technická norma-
lizácia a skriptá o technickej normalizácii pre UK, Filozofickú fakultu.  
Prof. Ing. Anton Raško, CSc.

Odborná prax, učiteľské zázemie a znalosť cudzích jazykov mu ot-
vorili cestu do ďalšej významnej práce. Stal sa expertom OSN- UNI-
DO a na tomto poste pôsobil pre krajiny Magrebu (Líbyu, Tunis, Al-
žír a Maroko) a spracoval pre ne projekt štandardizácie. Po návrate 
do vlasti sa stal dekanom a neskôr prorektorom Vysokej školy eko-

nomickej pre vedu, výskum a zahraničné styky. Viac ako desať rokov (Pokračovanie na str. 13)

Namiesto spomienok nestoraNamiesto spomienok nestora

V mene živnostníkov a ma-
lých a stredných podnikateľov 
z regiónu Gemer a Novoh-
rad pozdravujem všetkých či-
tateľov Živnostenských novín 
a želám im veľa zdaru do ďal-
šieho podnikania.

Pred nami sú dôležité úlohy 
a poslanie. Pre regióny s vyso-
kou mierou nezamestnanos-
ti a zhoršujúcou sa ekonomic-
kou situáciou budeme žiadať 
od vlády konkrétne stimu-
ly pre živnostníkov a malých 
a stredných podnikateľov na 
zastavenie zaostávania tých-
to regiónov.

JUDr. Ján Sitarčík, 
podpredseda KZ SŽK 

Banská Bystrica

V mene svojom a v mene 
živnostníkov zo Zvolena po-
zdravujem všetkých čitateľov 
novín pri príležitosti 10. výro-
čia  ustanovenia Slovenskej 
živnostenskej komory.

Ján Viglaský

Desať rokov je vek ranej 
mladosti, ale u Slovenskej živ-
nostenskej komory vek zre-
losti a plodnej činnosti.

V podnikaní je to už vek 
skúsenosti.

Želám komore, aby v ďal-
ších rokoch ďalej dospievala, 
skúsenosťami vyzrievala, ale 
duch mladosti si zachovala.

Všetko najlepšie do ďalších 
desiatok.

Ing. VladimírSirotka CSc.,
druhý predseda SŽK

(Pokračovanie na str. 11)

Z  akcie MÁJOVÉ HRUŠOVSKÉ DNI, ktorých spoluorganizáto-
rom bola okresná zložka v Rožňave
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Aj keď počet malých 
a stredných podnikateľov 
na Slovensku je pohyblivý 
ukazovateľ, predsa môžeme 
povedať, že v tejto oblasti 
pôsobí približne 250 tisíc 
ekonomicky schopného oby-
vateľstva: Títo naši spoluob-
čania vytvárajú približne 
61,7 percenta hrubého do-
máceho produktu. Treba 
tiež vedieť, že najmä strední 
podnikatelia zamestnávajú 
ďalšie osoby, odvádzajúce 
štátu ďalšie odvody. 

Malé a stredné podnika-
nie v štáte je úsporná, silná 
a efektívna činnosť a nena-
hraditeľná aktivita. Na dru-
hej strane táto oblasť potre-
buje isté podmienky, ktoré 
by jej mal vytvárať štát. A ten 
štát, ktorý ich vytvára efek-
tívne, kvalitne a úmerne 
k výške daňového zaťaže-
nia, môže z činnosti malých 
a stredných podnikateľov 
iba získavať. 

Je Slovensko takýmto štá-
tom? Alebo: Vytvárajú sa 
u nás podmienky v pros-
pech našich podnikateľov? 
Pravdepodobne každý od-
povie: Nie! Náš štát je nesú-
rodý a nekoncepčný, požie-
rajúci naše dane. Nie je ani 
silný ani aktívny. Potrebo-
val by odtučňovaciu kúru, 
ktorú musí úradníkom nie-
kto, aj s dôsledkami, naor-
dinovať. 

V súčasnosti nemáme 
k dispozícii ani len štúdiu, 
v ktorej by boli navrhnuté vý-
chodiská na zlepšenie eko-
nomiky malého a stredného 
stavu.  A pokiaľ takýto prin-
cíp štát neprijme, budeme 
sa vo väčšine riadiť krédom: 
Čo môžeš prejesť dnes, ne-
odkladaj na zajtra!

Vážení členovia, vážení 
malí a strední podnikatelia, 
naša živnostenská komora 
je tu, pôsobí na Slovensku, 
a mala by aktívnejšie nastú-
piť do presadzovania toho, 
čo som načrtol vyššie. Pr-
vým krokom, ktorý by mal 
predchádzať všetkým zme-
nám, by mala byť dôsledná 
„inventúra“ všetkých právo-
mocí na základe doterajšej 
platnej legislatívy, s cieľom 

Malé a stredné
podnikanie
– základ
ekonomiky štátu

odstrániť nerovnomerný 
stav v ekonomike štátu. Tá 
inventúra by mala  jedno-
značne ukázať, ktoré úrady 
a inštitúcie možno preradiť 
medzi neziskové alebo pri-
vatizovať a ktoré musia (ne-
vylučujúc ich „zoštíhlenie“) 
zostať. 

V tejto oblasti musíme 
v praxi naplniť asociačnú 
dohodu a aproximáciu eu-
rópskeho práva. Naše od-
súhlasené plány nesmú zo-
stať na papieri, všetko treba 
dostať do praxe, kde možno 
rukolapne na daných zák-
ladoch stavať a dokazovať. 
Jednoducho povedané, nie-
ktoré právomoci štátu by mali 
byť postupne odovzdané ne-
vládnym organizáciám, čím 
sa odkryjú tzv. „verejné 
záujmy“. 

Bez zjednodušenia práv-
neho poriadku sa akákoľ-
vek reforma rozplynie v zá-
plave zákonov a predpisov. 
Reforma však musí začať na 
tej najvyššej  úrovni,  so sta-
novením záväzného počtu 
ministerstiev a štátnych ta-
jomní kov, s optimalizáciou 
počtu vedúcich úradov a po-
dobne. 

Ak tvrdíme, že chceme dať 
občanom čo najväčšiu slo-
bodu, ponechajme im čo naj 
viac prostriedkov, ku kto-
rým sa dopracovávajú vlast-
nými silami. Inak povedané: 
Prehodnoťme súčasný da-
ňový systém! A ak znížime 
dane, jasne povedzme, kde 
a na čom ušetríme. Nemôže 
to byť  na úkor tých, ktorí 
produkujú hrubý domáci 
produkt. Opasky sa mu-
sia uťahovať inde! Čím skôr 
sa tak stane, tým lepšie pre 
všetkých.

A ešte niečo na margo da-
ných problémov v oblasti 
malého a stredného podni-
kania: Aj ten najvýkonnejší 
automobil sa dá naložiť iba 
toľko, koľko uvezie. Ak to 
nedodržujeme, rozbiehame 
sa pomaly alebo sa vôbec ne-
pohneme z miesta! 

Keby sa to tak jednoducho 
dalo uplatniť v našej ekono-
mike!(?) Chýbajú nám in-
vestície, najmä tam, kde sú 
ľudia, ktorí vedia čo a ako 
majú robiť.

A tí, čo nechcú pracovať, 
ani nemusia – naša sociálna 
sieť ich vôbec k tomu ne-
núti. 

Ladislav Fegyveres 

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - PÍSALI SME PRED ROKMI

September 2001 Jún 2001
Pohľad 
(účastníka)
na jeden seminár

V januári sa konalo  na 
ministerstve hospodárstva  
stretnutie skupiny ľudí, za-
oberajúcich sa problemati-
kou živnostníkov, malých 
a stredných podnikateľov 
na Slovensku. Stretnutie 
dostalo honosný názov - se-
minár na tému Pripravenosť 
MSP na vstup Slovenska do 
EÚ. 

Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného 
podnikania (NARMSP) 
pozvala na seminár pred-
staviteľov ministerstva hos-
podárstva a zástupcov 
podnikateľov a podnikateľ-
ských zväzov a organizá-
cií.  Už po polhodine sme 
začali spolu s tými,  ktorí 
znechutene  opustili miest-
nosť chápať,  že účasť na se-
minári je celkom zbytočná. 
Rozhodli sme sa však vydr-
žať do konca, pretože sme 
chceli prezentovať stano-
visko Slovenskej živnosten-
skej komory, ktorú doteraz 
neberie nik zo zainteresova-
ných vážne (hoci je zriadená 
zákonom). 

Jednotliví rečníci zo štatis-
tického úradu si nielen plietli 
pojmy výskum a prieskum, 
ale používali čudné metódy. 
Ako príklad uvediem, že 
použili na prieskum „me-
tódu optimálnebho propor-
cionálneho vlastného vý-
beru“. Ak je výber vlastný, 
ťažko už možno pove-
dať,  že je optimálny.  Ibaže 
by sa pracovníci štatistic-
kého úradu povýšili na ľudí, 
podľa ktorých sa určuje, čo 
je u nás optimálne. Z také-
hoto  prieskumu vyplynulo, 
že o úvery žiada iba 16 per-
cent podnikateľov a hneď 
tu bol brilantný záver zá-
stupcu Ministerstva hospo-
dárstva SR, že podnikatelia 
peniaze takmer ani nepo-
trebujú a politika poskyto-
vania úverov teda na Sloven-
sku nie je reštriktívna. 

Denne prichádzam do 
kontaktu so živnostníkmi, 
malými a strednými podni-
kateľmi a tak mi ťažko nie-
kto môže tvrdiť, že politika 
poskytovania úverov u nás 
nie je reštriktívna. Natíska 
sa otázka, čo celý prieskum 
stál, kto ho hradil a či by 

September 
– október 2004

Úspešná
prezentácia
Slovenskej
živnostenskej
komory 

Slovenská živnosten-
ská komora využila opäť 
zmluvu o spolupráci s Agro-
komplexom Výstavníctvo, a. 
s., Nitra, v rámci ktorej bol 
stánok Slovenskej živnos-
tenskej komory  umiestnený 
v pavilóne určenom pre živ-
nostenské trhy. 

V stánku boli k dispozí-
cii zástupcovia SŽK, ktorí 
poskytovali poradenskú 
službu, radili začínajúcim 
podnikateľom a diskutovali 
s pristavujúcimi sa návštev-
níkmi o aktuálnych prob-
lémoch podnikania. Bolo 
rozdané množstvo propa-
gačného materiálu, ktoré 
poskytlo informácie o pod-

nebolo efektívnejšie zapo-
jiť do prípravy a implemen-
tácií aj profesijné komory 
a odborné cechy,  ktoré by 
iste vedeli dať fundovanej-
šie pohľady na  spôsob kla-
denia otázok. Cieľom pries-
kumu vraj bolo zmapovať 
stav v malom a strednom 
podnikaní pred vstupom 
do Európskej únie. Ak s ta-
kýmto skresleným pohľa-
dom chceme vstúpiť me-
dzi fungujúce ekonomiky, 
nebude to pre Slovensko 
výhra.

Dovoľujem si navrhnúť, 
aby sme už konečne prestali 
skúmať to, čo všetci poz-
náme. Začnime radšej na-
právať nedostatky, ktoré sa 
z roka na rok prehlbujú!

Na záver pre pobavenie 
perličky zo seminára – tak 
ako som ich zachytil: 

• „Čo potrebujú novoza-
ložené malé a stredné pod-
niky? – Vraj výsledky z vý-
skumu!“

• Počet malých a stredných 
podnikov klesá, lebo už ne-
vznikajú z privatizácie!

• Zo 16 percent žiadostí 
o úver dostali úver 4 per-
centá žiadateľov. 

• 83 percent podnikateľov 
nepotrebuje úver na podni-
kanie.

Tak, hurá do EÚ!!!!!
Ing. Stanislav Dreiseig, 

člen predstavenstva SŽK
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ZASTUPCOVIA  SŽK
pre ce-

loživotné vzdelávanie - PhDr. 
Katarína Babulíková (NR)

Rok 2005
13. Rada ministra pre oblasť 

odbornej prípravy a vzdeláva-
nia vo vzťahu k stredným od-
borným učilištiam a združe-
ným školám (MVaRR SR) 
- Ing. Ervín Kovalčík (TT)

14. Rada ministra hospo-
dárstva SR pre podnikateľské 
prostredie Ing. Pavol Višňov-
ský

15. Zástupcovia SŽK v komi-
siách MVaRR SR: Ing. Miro-
slava Fuksa (BB) - člen Rady 
na reštrukturalizáciu stredoš-
kolského odborného vzdelá-
vania z pohľadu zamestnáva-
teľov SŽK,

Ing. Miroslav Osuský (TT) 
- expert pre projekt pod náz-
vom Výmena skúseností a naj-
lepšej praxe v oblasti sociálnej 
ochrany nových podnikate-
ľov a ich kooperujúcich par-
tnerov

Ing. Ján Kurčák (BA) - člen 
pre expertnú skupinu zloženú 
zo zástupcov príslušných so-
ciálno–ekonomických par-
tnerov pod názvom Partner-
stvo pre národný rámec

Rok 2006
16. Viacročný program pre 

podniky a podnikanie MAP 
(komisie):

MVDr. Anna Jenčová (KE) - 
účtovné systémy

Ing. Juraj Majtán (BA) - 
MSP -  regulačné nástroje 
a bariéry podnikania

Mgr. Andrea Kostolná (BA) 
- MSP - marketing, propagácia 
a audiovizuálne médiá

17. Komisia MH SR pre eko-
nomickú oblasť - Ing. Vojtech 
Takács (TT)

18. Výbor Národnej rady SR 
pre hospodársku politiku:

• komisia pre dopravu, po-
šty a telekomunikácie a infor-
matizáciu spoločnosti - Ing. 
Ján Kadúc (TT), Ing. Michal 
Mudrák (PO)

• komisia pre stavebníctvo 
a regionálny rozvoj - Ing. To-
máš Novotný (KE), Jozef Kon-
dek (ŽA)

• komisia pre podnikateľ-
ské prostredie - Ing. Robert 
Schmidt (TT), Ervín Boháčik 
(KE)

19. Národný inšpektorát 
práce SR - poradný orgán NIP 
SR - Viera Terezková (KE)

20. Pracovné skupiny MH 
SR: Podnikateľské prostre-
die - Ing. Jozef Gerliczy (TN) 
Cestovný ruch - Ing. Vojtech 
Takács (TT) Obchod - Mag-
daléna Haburová (KE) Ener-
getika - Ing. Pavol Višňovský 

(ŽA) Inovácie - Ing. Miroslav 
Fuksa (BB)

21. Rada pre partnerstvo 
MPSVaR SR - Ing. Vojtech 
Gottschall, stály člen

Rok 2007
22. Monitorovací výbor pre 

operačný program Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia MP-
SVaR SR - Ing. Jozef Gerliczy 
(TN)

23. Monitorovací výbor pre 
Sektorový operačný program 
MH SR -  Darina Kočanová 

24. Technická inšpekcia, 
a. s., Bratislava - Ing. Ján Ka-
dúc (BA, TT, NR a TN), Ing. 
Miroslav Fuksa (BB a ŽA), 
Viera Terezková (KE)

25. NARMSP Bratislava- In-
formačná kampaň pre malých 
a stredných podnikateľov k za-
vedeniu spoločnej meny - eura 
v SR - Ervín Boháčik (KE), 
Ing. Mária Ďuricová (BB), 
Helena Schmidtová (TT) 

Rok 2008
26. Národný monitorovací 

výbor pre Národný strategický 
referenčný rámec pre obdobie 
2007 – 2013 pri MVaRR SR - 
Ing. Marek Hořinka (BA)

27. Hodnotiaca komisia MH 
SR pre súťaž Inovatívny čin 
roka 2007 - Ing. Tomáš No-
votný (KE)

28. Výberové komisie pri 
MH SR: č. 1 Inovácie a tech-
nologické transfery: Podpora 
zavádzania inovácií a techno-
logických transferov - Ing. To-
máš Novotný (KE) č. 2 Inová-
cie a technologické transfery: 
Podpora účasti slovenských 
výrobcov na veľtrhoch, vý-
stavách, obchodných misiách 
- Ing. arch. Mária Kleinová 
(KE)

29. Akreditačná komisia MŠ 
SR pre ďalšie vzdelávanie - 
PhDr. Katarína Babulíková 
(NR)

30. Poradný orgán MŠ SR 
Národné fórum pre celoži-
votné vzdelávanie - Ing. Ro-
bert Schmidt (TT)

31. Výberová komisia pre 
posudzovanie žiadostí o ne-
návratný príspevok v rámci 
Prioritnej osi 3 Podpora rastu 
zamestnanosti a zlepšenia za-
mestnanosti s osobitným zre-
teľom na vzdelanostnú spo-
ločnosť, Rámcová aktivita 5 
Podpora adaptability podni-
kov, podnikateľov, podnika-
teľských združení a regiónov 
pri MPSVaR – Sociálna im-
plementačná agentúra - Vladi-
mír Mička, riadny člen s prá-
vom hlasovať (BA)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - PÍSALI SME PRED ROKMI, VÝROČIE

November 2000
Z činnosti zložiek 
a sekcií

Vznik sekcie taxislužby sa 
datuje k 1. júlu 1999 s pôsob-
nosťou pre Bratislavský kraj. 
V činnosti sa riadime podľa 
pracovného plánu sekcie 
a podľa štatútu organizač-
ného poriadku komory. 

Hlavné ciele sa týkajú pod-
pory a komunikácie spoloč-
ných záujmov podnikate-
ľov a živnostníkov, žiadostí 
o vydanie koncesných listín, 
podnetov na pozastavenie 
alebo odobratie koncesie, 
najmä v prípade hrubého 
porušenia prepravného po-
riadku a nariadení. 

Najmä v oblasti vzdeláva-
nia a prípravy nových taxi-
károv sme pocítili najväčšiu 
potrebu vložiť svoj odborný 
vklad, lebo sme zistili, že 
noví záujemcovia  o prácu 
vodiča v taxislužbe prišli 
iba s predstavou o vysokých 
zárobkoch, bez ďalšieho  
poznania zodpovednosti 
a skutočných rizík tohto 
povolania. 

Pozornosť venujeme tomu, 
aby sa noví vodiči zdoko-
nalili najmä v miestopise 
a orientácii v meste. Pripra-
vili sme kompletný prehľad 
o platných vyhláškach, zá-
konoch, prepravnom po-
riadku a súbor otázok ku 
skúškam odbornej spô-
sobilosti.                               (vm)

nikaní, jeho podporu a pod. 
Na úspešnej prezentácii 

na podieľali aj spolupracu-
júce organizácie, ktoré po-
skytli propagačný materiál 
určený pre malých a stred-
ných podnikateľov – Slo-
venská záručná a rozvojová 
banka, PDDP, Tatry Sympa-
tia, a. s., Národný inšpekto-
rát práce. 

Za spoluprácu pri príprave 
a realizácii prezentácie Slo-
venskej živnostenskej ko-
mory  v stánku vyslovujem 
poďakovanie funkcioná-
rom Krajskej zložky Nitra 
– p. Fürimu a p. Babulíko-
vej, p. Holečkovi, zástup-
covi Krajskej zložky Košice 
a zamestnancom Slovenskej 
živnostenskej komory. 

Ing. Ján Kadúc,
riaditeľ Úradu komory

Február 1999
Vznikla
Slovenská
živnostenská
komora

Živnostenské podnika-
nie bolo v bývalej Českoslo-
venskej republike zrušené 
v roku 1952. Do tohto ob-
dobia boli živnostníci zdru-
žovaní do živnostenských 
spoločenstiev, vlastnili 52 
živnostenských (remesel-
níckych) domov a 77 regio-
nálnych kancelárií. V Poľ-
sku a Maďarsku nebol za ko-
munistického režimu zru-
šený živnostenský stav, ma-
jetok bol ponechaný živ-
nostníkom. Z toho dôvodu 
sa bude SŽK snažiť o na-
vrátenie majetku živnostní-
kov skonfiškovaného v roku 
1952.

Z pohľadu súčasnosti za-
čalo živnostníctvo u nás 
vznikať v zmysle vyhlášky č. 
2/1988 Zb. a následne vyhl. 
č. 105/1990 Zb. v nadväz-
nosti na živnostenský zá-
kon č. 455/1991 Zb., ktorý 
s niektorými novelami platí 
až po dnešné obdobie. Od 
roku 1990 sú živnostníci 
a podnikatelia organizo-
vaní v občianskych zdru-
ženiach v zmysle zákona č. 
83/1990 Zb., ako sú živnos-
tenské spoločenstvá, ce-
chy, zväzy, asociácie a pod., 
ktoré pôsobia ako na regi-
onálnej, územnej aj profesij-
nej úrovni, teda je tu určitá 
roztrieštenosť živnosten-
ského stavu, najmä v ob-
lasti malého a stredného 
podnikania v Slovenskej re-
publike. Vznikom Sloven-
skej živnostenskej komory 
by sa toto malo odstrániť, 
pretože jedným z jej hlav-
ných cieľov, ako reprezen-
tanta živnostenského stavu 
je rozvoj malého a stred-
ného podnikania v SR. Tak-
tiež aj v zákone č. 455/1991 
Zb. (živnostenský zákon) 
slová živnostenské spolo-
čenstvá sa nahrádzajú slo-
vami Slovenská živnosten-
ská komora. V súčasnosti 
je registrovaných 260 tis.
živnostenských oprávnení 
ako fyzických osôb a 35 000 
právnických osôb. 

Dušan Hruštinec, 
predseda SŽK

(Z úvodníka v Informačnom 
spravodajcovi - predchod-

covi Živnostenských novín)

(Pokračovanie zo str. 9)
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ODPORÚČANÉ TLAČIVÁ
MF SR vydalo odporúčané 

tlačivá v súvislosti s príjmami 
zo závislej činnosti. Odporúča 
tieto vzory tlačív: 

• Potvrdenie o príjmoch fy-
zickej osoby zo závislej činnos-
ti, o preddavkoch na daň, o da-
ni vybranej zrážkou z týchto 
príjmov a o daňovom bonuse 
na vyživované deti podľa záko-
na o dani z príjmov

• Žiadosť o vykonanie výpoč-
tu dane z príjmov fyzickej osoby 
zo závislej činnosti a o vykona-
nie ročného zúčtovania pred-
davkov na daň z týchto príjmov 
podľa zákona o dani z príjmov 

• Ročné zúčtovanie preddav-
kov na daň z príjmov fyzickej 
osoby zo závislej činnosti a da-
ňový bonus 

• Potvrdenie o zaplatení dane 
z príjmov zo závislej činnosti na 
účely vyhlásenia o poukázaní 
sumy do výšky 2% zaplatenej 
dane fyzickej osoby 

• Vyhlásenie na zdanenie 
príjmov fyzických osôb zo zá-
vislej činnosti

Vo Finančnom spravodajco-
vi č. 1/2008 vyšlo Oznámenie 
MF SR č. MF/008161/2008-721 
o uverejnení vzoru tlačiva hlá-
senia podľa § 39 ods. 9 písm. b) 
zákona č. 595/2003 Z. z. o da-
ni z príjmov v znení neskorších 
predpisov v súvislosti s príjma-
mi zo závislej činnosti. Prílohou 
tohto oznámenia je vzor tlači-
va 

• Hlásenie o vyúčtovaní dane 
a o úhrne príjmov zo závis-
lej činnosti znížených o sumy 
podľa § 5 ods. 8 zákona o da-
ni z príjmov, o zrazených pred-
davkoch na daň a o daňovom 
bonuse (ďalej len „hlásenie“) 

• Potvrdenie o podaní hláse-
nia 

• Poučenie na vyplnenie hlá-
senia                            (Zdroj: VD) 

V článku História a súčasnosť Kraj-
skej zložky Košice v predchádzajú-

com čísle Živnostenských novín došlo v časti, kde som ďakoval pracovníkom 
bývalého krajského úradu mojou nepozornosťou k zámene mien. Namiesto Ing. 
Aleny Vaisovej som uviedol Ing. Kleinovú. Prosím touto cestou o ospravedlne-
nie Ing. Alenu Vaisovú, vedúcu odboru živnostenského podnikania OÚ v Koši-
ciach, že mojím pričinením došlo k tejto nemilej situácii. Nikto viac ako pani 
Vaisová si nezaslúži úprimné poďakovanie za aktívny prístup k riešeniu otázok 
a problémov živnostníkov. Úprimne ďakujem za spoluprácu.

Ervín Boháčik, predseda Krajskej zložky SŽK Košice 

OSPRAVEDLNENIE OSPRAVEDLNENIE 

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - LEGISLATÍVA, INZERCIA

GALAN NÁBYTOK A DOPLNKY
K dlhoročným, význam-

ným členom Slovenskej 
živnostenskej komory pat-
rí na Slovensku  známa fir-
ma, v ktorej logu je priezvis-
ko jej majiteľa Petra Galana. 
Na stránkach Živnosten-
ských novín sa tento sub-
jekt predstavuje prvýkrát 
a preto sme majiteľovi polo-
žili dve otázky: 
1. Ako Vy, pán Galan 

a Vaša  firma vnímate 
činnosť Slovenskej živ-
nostenskej komory?

- V komore som  poznal, 
že nie sme sami v tom, čo 
robíme preto, aby mal živ-
nostenský stav  v našej spo-
ločnosti primerané postave-
nie. Komora za desať rokov 
svojho pôsobenia urobila 
veľa. Chýba mi však, že  je 
stále málo členov komory. 
Váha slova každej organizá-
cie  je totiž adekvátna poč-
tu jej členov. Jednoduchšie 
to majú kolegovia v Slovin-
sku a susednom Rakúsku, 
kde je členstvo v komore 
povinné.
2. Čo komora dala za 

desať rokov svojho pô-

sobenia Vám  – úspeš-
nému podnikateľovi? 

- Slovenská živnostenská  
komora je spoločenstvo 
ľudí, ktoré má zo zákona 
zastupovať záujmy živnos-
tenskej obce. Aj sa tak viac 
menej úspešne deje. Je na 
škodu, že má málo členov, 
ako som už povedal. Z môj-
ho pohľadu urobila komo-
ra najviac pre náš stav za 
predsedovania ostatného 
predsedu, ktorý hovorí za 
všetkých živnostníkov, ma-
lých aj stredných podnika-
teľov. Snaží sa presadzo-
vať naše záujmy. Je tu síce 
otázka, či predstaviteľov ko-
mory niekto počúva. Je to 
beh na dlhé trate. Cieľom 
všetkých živnostníkov je  
spokojnosť ich zákazníkov. 
Rovnako je dôležité zabez-
pečiť potreby zamestnan-
cov a vlastnej rodiny. Kaž-
dý z nás si želá, aby nám 
nekládol v tomto nikto žiad-
ne prekážky. A práve cieľom 
komory je, aby tých preká-
žok bolo čo najmenej. 

(Pripravila –ib-)

Dve otázky majiteľovi firmy Legislatíva
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Pozdrav predsedu vlády
väčšej miere. S týmto cieľom 
bola s účinnosťou od 1. 10. 
2008 prijatá novela živnosten-
ského zákona, ktorá prinies-
la pomoc začínajúcim živnos-
tníkom v podobe internetové-
ho zverejnenia zoznamu odpo-
rúčaných označení najčastejšie 
používaných voľných živností 
a ich obsahového vymedzenia.
Vytvorila priestor pre možnosť 
podnikania širšiemu okruhu 
remeselníkov obmedzením po-
žiadavky na preukázanie pred-
chádzajúcej odbornej praxe, 
zrušením povinnosti vedenia 
autorizovanej inšpekčnej kni-
hy v prevádzkach. Rozhodujú-
ci pokrok v smere uľahčenia za-
kladania živností a úspory času 
a energie znamenalo zavede-

nie jednotných kontaktných 
miest na živnostenských úra-
doch, čím Slovensko ako jed-
na z prvých členských krajín 
EÚ splnilo príslušnú smernicu 
Európskej komisie. V praxi to 
pre podnikateľov znamená, že 
pri využití poskytovaných slu-
žieb im odpadá povinnosť náv-
števy daňového úradu, zdra-
votnej poisťovne, štatistického 
úradu a registra trestov. A to 
všetko zdarma. V súčasnosti 
je na živnostenských úradoch 
zriadených 50 kontaktných 
miest a náklady na ich zriade-
nie a činnosť si v rokoch 2007 až 
2009 vyžiadajú asi 100 miliónov 
Sk. Sme radi, že služby kon-
taktných miest počas prvého 
roku fungovania využilo spolu 
bezmála 143-tisíc subjektov.

Dôsledky globálnej finančnej 
krízy v podobe zníženej dostup-
nosti zdrojov na finančnom 
trhu a takisto ekonomické do-
pady krízy samozrejme neobiš-
li ani stav malého a stredné-
ho podnikania. Práve naopak. 
Živnostníci však nie sú vinník-
mi krízy a preto musí vláda uro-
biť všetko čo je v jej silách, aby 
sa jej dopady negatívne dot-
kli živnostníkov čo najmenej. 
Vláda rozhodla o zvýšení ru-
čenia za vklady v bankách v pl-
nej výške, čím prispela k stabili-
te bankového sektoru, ktorá je 
z pohľadu zachovania disponi-
bility zdrojov aj pre živnostní-
kov nevyhnutná. V súčinnosti 
so Slovenskou záručnou a roz-
vojovou bankou a bankovým 
sektorom vláda pripravuje kon-
krétne produkty, prostredníc-
tvom ktorých bude možné čo 
najrýchlejšie čerpať zdroje Eu-
rópskej investičnej banky, ktorá 
vyčlenila 30 mld. eur na podpo-
ru a ochranu malého a stredné-
ho podnikania pred dôsledkami 
krízy. Vláda rozhodla o navýše-
ní imania Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banky, zameranej 
na podporu malého a stredného 
podnikania, o 1 mld. Sk a súčas-
ne s bankou hľadá spôsob a for-
mu, ako pre malých a stredných 
podnikateľov získať zvýhodne-
né úrokové sadzby. Vláda po 
opakovaných rokovaniach s zá-
stupcami sociálnych partnerov 

prijala balík 27 konkrétnych 
opatrení na minimalizáciu do-
padov finančnej krízy na slo-
venskú ekonomiku. Rovnako 
bol na Ministerstve hospodár-
stva zriadený monitorovací vý-
bor, ktorý aj za účasti zástupcov 
živnostníkov pravidelne vyhod-
nocuje ekonomické dopady krí-
zy a navrhuje konkrétne proti-
opatrenia.

Nové okolnosti a kompliká-
cie, ktoré kríza priniesla, si vy-
žadujú aktívnu vládu, ktorá 
v časoch problémov podá po-
mocnú ruku aj živnostenskému 
stavu. V intenzívnej komuni-
kácii so zástupcami podnikate-
ľov preto budeme pokračovať 
aj v budúcnosti. Okrem opatre-
ní odpovedajúcich na dôsledky 
krízy, budeme naďalej odstra-
ňovať všetky administratívne 
duplicity a prekážky a rozširo-
vať služby jednotných kontakt-
ných miest aj pre ďalšie formy 
podnikania. Tak, ako sme v os-
tatnom čase vyhoveli požia-
davkám živnostníkov, za všetky 
spomeniem len otázku termí-
nov povinnosti duálneho zobra-
zovania cien pri prechode na 
euro, chceme aj naďalej so živ-
nostenským stavom nachádzať 
spoločnú reč a riešenia problé-
mov a nedostatkov. Budeme sa 
riadiť zásadou, že ak bude staré 
príslovie o tom, že „remeslo má 
zlaté dno“ platiť pre čo najviac 
živnostníkov, bude to dobré pre 
celú spoločnosť. 

Robert Fico,
predseda vlády SR

pôsobil ako predseda komisie 
pre technickú normalizáciu pri 
Ústrednej rade ČSVTS.

V roku 1998 na požiadanie 
Slovenskej komory zubných le-
károv založil Výbor pre tech-
nickú normalizáciu v stoma-
tológii, ktorej úlohou bolo 
preberanie európskych sto-
matologických noriem. Pris-
pel k tomu, aby aj lekári - sto-
matológovia boli informovaní 
o technickej normalizácii.

Bol, a stále je, dobrým orga-
nizátorom a výskumníkom. To 
čo vie, sa aj snaží poskytnúť os-
tatným záujemcom. Je auto-
rom stoviek odborných člán-
kov. Poznajú ho odborníci 
z domácich i zahraničných se-
minárov, konferencií, sympó-
zií, na ktorých sa zúčastňoval. 
O mnohých jeho prognózach 
sa šeptom hovorilo, že sú to len 
„Raškove fantasmagórie“, av-
šak po pár rokoch to zrazu bolo 
“ako to hovoril ten Raško“! Už 
sme to dávno tak mohli robiť! 

Profesor Raško patrí medzi 
spoluzakladateľov ustanovenia 
Slovenskej živnostenskej ko-
mory, ktorá vytvorila význam-
né územné a organizačné zá-

zemie pre malých a stredných 
podnikateľov a živnostníkov. 
Pri ustanovení komory sa oča-
kávalo, že sa podarí dosiahnuť 
náležité postavenie živnost-
níkov doma aj v rámci Európ-
skej únie, že sa činnosť komo-
ry rozšíri do všetkých okresov 
a zabezpečí sa tvorba a reali-
zácia inovačných programov. 
Na tento účel boli vypracované 
na báze približne 6000 malých 
vynálezov – úžitkových vzorov 
prehľady pre strojárenské, sta-
vebné, elektrotechnické, potra-
vinárske a chemické odvetvia. 
Hoci je dnes profesor Raško 
vo veku, keď má plné právo od-
dychovať, v jeho prípade to tak 
nie je. V súčasnosti sa zameria-
va na projekty, ktoré by riešili 
lepšiu angažovanosť vysokých 
škôl v problematike inovácii 
a ochrany vynálezov úžitkový-
mi vzormi. Nestora slovenskej 
technickej normalizácie spre-
vádza ustavične životný opti-
mizmus, osobný zápal pre vec, 
pre technický pokrok, ktorý 
tak často strhával jeho poslu-
cháčov, odborníkov a spolu-
pracovníkov.

(Pripravila –lm-)

Namiesto
spomienok nestora

Členovia predstavenstva okresnej zložky v Trebišove, 
zľava: Ing. M. Kuruc, M. Haburová, J. Kurucová, M. Lisý (foto -a-)

(Pokračovanie zo str. 9)

(Pokračovanie zo str. 9)
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DESATORO
PRE PODNIKATEĽA

Príprava na euromenu • Mal by si ho osvojiť 
každý podnikateľský subjekt 

EURO PRINESIE ZMENY
V REGISTRÁCII PLATITEĽOV DPH
Zavedenie eura od 1. janu-

ára 2009 prinesie zmeny v sys-
téme registrácie zdaniteľných 
osôb pre daň z pridanej hodno-
ty (DPH).

V zákone o DPH bude pre 
rok 2009 stanovený obrat pre 
registráciu zdaniteľných osôb 
vo výške 35 tis. eur. Zdaniteľná 
osoba, ktorá do konca decem-
bra 2008 dosiahne obrat pre re-
gistráciu za platiteľa dane z pri-
danej hodnoty 1,5 mil. Sk, bude 
povinná podať žiadosť o regis-
tráciu pre daň do 20. januára 
2009, pričom nebude musieť 
vykonať prepočet zo slovenskej 
meny na euro.

Zmeny však nastanú v prípa-
de, ak sa bude brať do úvahy 
rozhodujúci obrat pre registrá-
ciu zdaniteľných osôb v obdo-
bí pred zavedením eura a po 
jeho zavedení. Zdaniteľná oso-
ba, ktorá má obraty pred 1. ja-

nuárom 2009 a nedosiahne do 
konca decembra 2008 obrat 1,5 
mil. Sk, bude musieť započítať 
do obratu 35 tis. eur aj obra-
ty, ktoré dosiahne pred 1. janu-
árom 2009, pričom tieto obraty 
v slovenských korunách prepo-
číta na menu euro.

To znamená, že ak naprík-
lad zdaniteľná osoba dosiahne 
za kalendárne mesiace febru-
ár až december 2008 obrat 1,4 
mil. Sk, na základe tohto obra-
tu jej nevzniká povinnosť podať 
žiadosť o registráciu za platite-
ľa dane. V prípade, ak by jej ob-
rat za kalendárny mesiac janu-
ár 2009 vykázaný už v eurách 
v súčte s obratom za 11 mesia-
cov roka 2008 prepočítanom na 
eurá, presiahol spomínaných 
35 tis. eur, je zdaniteľná oso-
ba povinná podať žiadosť o re-
gistráciu za platiteľa dane do 
20. februára 2009.                  (dt)

EURO
ZNÍŽI BANKOVÉ POPLATKY
Bankový prevod eur naprík-

lad do Nemecka nás od januára 
nebude stáť 200 alebo 300 ko-
rún, ale napríklad štyri koruny. 
Ak si v Paríži vyberieme z ban-
komatu eurá, banka si z nášho 
účtu nestiahne 150 korún, ale 
najviac 40 korún.

Posielanie peňazí cez banku 
do európskych krajín bude od 
januára lacnejšie. Za prevod 
eur zaplatí klient banke toľko, 
čo by si od neho vypýtala za do-
máci prevodný príkaz. Rovna-
ko sa znížia poplatky za výber 
z bankomatov v zahraničí. A to 
na úroveň cien, ktoré si banka 
na Slovensku pýta od klienta, 
keď si vyberie peniaze z banko-
matu, ktorý jej nepatrí.

Poplatky znižuje smernica
V praxi to znamená, že pre-

vod peňazí cez internetban-
king do Českej republiky nášho 
občana nebude stáť naprík-
lad 200 korún, ale iba štyri ko-
runy. A to bez ohľadu na to, či 
tam cez banku pošle 100 eur 
(3012,60 koruny) alebo 10 ti-
síc eur (301,260 tisíca korún). 
Ušetria aj podnikatelia. Poplat-
ky, samozrejme, nie sú v ban-
kách rovnaké. Po prijatí eura 
majú banky povinnosť zjedno-
tiť poplatky za domáce prevod-

NAJVÝHODNEJŠIE JE 
NECHAŤ KORUNY V BANKE
Chystáte sa na príchod eura a stále neviete, ako si na prelome 

rokov zameníte peniaze? Možností je viac. S výnimkou štarto-
vacích balíčkov na Slovenskej pošte sa však žiadna z nich neza-
obíde bez účasti bánk. Tie odporúčajú bežný účet, termínovaný 
vklad, ale rozhodnúť sa môžete aj pre investíciu do podielových 
fondov. V každom prípade vaše koruny novoročným úderom pol-
noci automaticky a bezplatne prepočítajú konverzným kurzom 
30,1260 SKK/EUR. 

Vkladom peňazí do banky navyše ušetríte čas a starosti, ktoré by 
vás čakali, keby ste chceli hotovosť meniť až po prvom januári. Za-
ložiť si účet zo strachu pred novoročnými „návalmi“ však nemusí-
te. Banky personálne posilnia svoje zmenárne. 

AKO BUDE VYZERAŤ KURZOVÝ 
LÍSTOK NBS V JANUÁRI?

Od januára 2009 bude Ná-
rodná banka preberať na svoju 
webovú stránku denný kurzo-
vý lístok Európskej centrálnej 
banky (ECB). Denný kurzový 
lístok sa bude na webovej strán-
ke NBS publikovať preložený 

do slovenského jazyka. Bude 
zobrazený vo formáte html 
a dostupný aj vo formáte PDF. 
Formáty XML a CSV budú od-
kazovať na stránky ECB.

(Zdroj: MFS)

Vo väčšine krajín Európy budeme platiť menej 
za prevod eur a výbery z bankomatov

né príkazy s poplatkami za ce-
zhraničné prevodné príkazy do 
50 tisíc eur. Platba musí smero-
vať do krajiny, ktorá je súčasťou 
Európskeho hospodárskeho 
priestoru. Niektoré banky po-
tvrdili, že od januára nezvýšia 
poplatok za domáce prevod-
né príkazy, aby tak kompen-
zovali zlacnenie cezhraničných 
platieb.

Výbery z bankomatov v za-
hraničí zlacnejú

Od januára sa znížia aj po-
platky za výber hotovosti kar-
tou z bankomatu takmer vo 
všetkých európskych krajinách. 
Kým dnes za výber 50 eur (1506 
korún) z bankomatu napríklad 
v Taliansku zaplatíme od 100 do 
180 korún (3,32 až 5,97 eura), 
od januára by výber nemal stáť 
viac ako 40 korún (1,33 eura). 
Niektoré banky však už aj dnes 
zvýhodňujú výbery z bankoma-
tov, ktoré patria bankám z rov-
nakej finančnej skupiny.

Smernica sa týka aj zjedno-
tenia poplatkov za platbu kar-
tou napríklad v obchode na 
Slovensku a inde v Európe. 
No v tomto prípade banky už 
ani dnes nerobia rozdiely a za 
platby si pýtajú nula až štyri 
koruny.                    (Zdroj: MFS)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - EURO

1. Euro sa na Slovensku stane národnou menou 1. januára 
2009. Od tohto termínu sa vo všetkých bezhotovostných transak-
ciách i v hotovostnom obehu bude používať výlučne euromena. 
Slovenskými korunami však bude možné platiť v hotovosti ešte 
do 16. januára 2009.

2. Mesiac po stanovení konverzného kurzu je podnikateľský 
sektor povinný zobrazovať ceny tovarov a služieb duálne - súčas-
ne v slovenských korunách i v eurách.

3. Zavedenie eura neovplyvní platnosť zmlúv, ktoré boli pod-
písané pred jeho zavedením. Ich platnosť pokračuje aj po 1. janu-
ári 2009. Hodnoty uvádzané v zmluvách v slovenských korunách 
sa automaticky prepočítajú na eurá podľa konverzného kurzu.

4. V čase duálneho zobrazovania a konverzie sa ceny tovarov 
a služieb uvádzané v slovenských korunách, ktoré majú byť sku-
točne zaplatené alebo vyúčtované v eurách, zaokrúhlia na naj-
bližší eurocent.

5. Podnikateľské subjekty sa budú môcť už koncom roku 2008 
predzásobiť hotovostným eurom.

6. Implementačné náklady a výdavky súvisiace so zavedením 
eura si každý podnikateľský subjekt pokryje sám.

7. Informačné systémy musia byť na euro pripravené tak, aby 
najneskôr mesiac po stanovení konverzného kurzu boli schopné 
duálne zobrazovať a už od 1. januára 2009 pracovať v euro pro-
stredí.

8. Účtovníctvo a účtovné závierky za rok 2008 sa budú vykazo-
vať v slovenských korunách. Od 1. januára 2009 sa bude účtovať 
už len v eurách.

9. Daňové priznania k dani z príjmu za rok 2008 sa budú po-
dávať v slovenských korunách, pričom daňové nedoplatky či pre-
platky, budú uhrádzané platnou aktuálnou menou, ktorou bude 
euro.

10. Vzdelávanie zamestnancov v oblasti prechodu na euro na 
všetkých úrovniach organizácie zabráni možným chybám a kom-
plikáciám pri prechode na euromenu.
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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 
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
Ing. Róbert Schmidt, predseda
e-mail: szktrnava@centrum.sk
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Tel.: 0905 671 568
Ing. Milan Nápoký, predseda
Administratívna adresa: SŽK, okresná 
zložka v Bánovciach nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 04 Bánovce nad Bebravou
e-mail: szkbn@centrum.sk

Krajská zložka Nitra
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 00 746
fax: 035/64 10 796
PhDr. Katarína Babulíková
predsedkyňa
e-mail: lubomir.babulik@zoznam.sk
mob.: 0915 259 257

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, kontaktná 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, kontaktná 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)
Ing. Michal Mudrák, predseda
e-mail: fedorvladimir@mail.t-com.sk 
(dočasne)
Ing. Vladimír Fedor, kontaktná osoba

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽK

Zľavy pre členov komory

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

konvertujú automaticky, bez 
poplatkov a bez akéhokoľvek 
zaťažovania klienta.

Aj to je jeden z dôvodov, pre-
čo sa banky pred koncom roka 
snažia osloviť klientov s ponu-
kami, ako čo najvýhodnejšie 
uložiť ich úspory ešte pred prí-
chodom eura. Banky ponúkajú 
rôzne nové produkty a znížené 
poplatky. Napríklad VÚB ban-
ka prichádza od novembra so 
zvýhodneným dvanásťmesač-
ným termínovaným vkladom, 
pri ktorom získa klient od ban-
ky za každé vložené euro jednu 
korunu. Vkladať môže samoz-
rejme v oboch menách. Okrem 
toho banka od 1. decembra ruší 
poplatky za hotovostné vklady 
v SKK. Dôchodcom chce ban-
ka pomôcť tak, že pre posunu-
tie poukazovania dôchodkov 
na 5. január im na toto obdo-
bie dovolí bezúročne a bez po-
platkov prečerpať na účte 2 000 
Sk. Súčasne platí, že s väčšími 
úsporami sa klienti do bánk ne-
musia ponáhľať už hneď po No-
vom roku. Banky budú totiž 
slovenské mince za eurá vymie-
ňať aj po duálnom obehu, až do 

polovice roka 2009 a Národ-
ná banka Slovenska do konca 
roka 2013. Slovenské bankovky 
bude možné v bankách vymeniť 
do konca roka 2009 a v Národ-
nej banke Slovenska dokonca 
neobmedzene. Ak sa však kli-
ent do banky vyberie už počas 
duálneho obehu, mal by pomys-
lieť aj na to, že roztriedením ho-
tovosti po jednotlivých nominá-
loch môže skrátiť čakacie doby 
na pobočkách bánk.

Firmy musia prerátať majetok
Firemný sektor nesmie v rám-

ci príprav na spoločnú európsku 
menu popri štandardných príp-
ravách, napríklad zavedenia 
registračných pokladníc v ob-
chode či konverzii účtovníctva, 
zabudnúť ani na konverziu hod-
noty samotného majetku firmy. 
Rozhodnutie o premene hodno-
ty vkladov do imania a základ-
ného imania z korún na eurá 
mohli firmy prijímať, s účinnos-
ťou od 1. januára 2009, už od 8. 
júla tohto roku. V tejto súvis-
losti je dôležité poznamenať, že 
pozabudnutie konverzie majet-
ku spoločnosti môže skompli-
kovať beh firmy po prvom janu-
ári 2009. Po tomto termíne totiž 
nebudú môcť firmy vykonávať 
žiadne transakcie s majetkom, 
napríklad zmenu sídla, zmenu 
adresy a podobne, až dovtedy, 

kým nebudú realizované kro-
ky na konverziu majetku. Roz-
hodnutie o premene majetku 
môže pritom prijať a vykonať 
štatutárny orgán spoločnos-
ti, avšak za podmienky zacho-
vania vzájomného pomeru veľ-
kosti podielov na základnom 
imaní a dodržania spôsobu za-
okrúhľovania vkladov v súla-
de s Generálnym zákonom. Pri 
konverzii majetku sa pritom 
použije metóda premeny po-
dielov zhora nadol. Najprv sa 
teda musia prepočítať jednotli-
vé vklady konverzným kurzom, 
zaokrúhliť niektorým z povole-
ných spôsobov a následne ich 
súčtom získať hodnotu základ-
ného imania v eurách.

Pre tých, ktorých téma zaujala, je 
pripravená stránka 

www.euroservis.sk, telefónne 
číslo 0850 123 433, alebo e-mailová 

adresa partner@vub.sk. 
VÚB banka Zdroj: www.euroservis.sk

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

(Tretina obchodníkov má 
s eurom stále problémy, 
Pravda, 21. novembra 2008, 
autor František Kvarda)

Napriek tomu, že do zavedenia 
spoločnej meny na Slovensku zo-
stáva len pár týždňov, niektorí ob-
chodníci majú so správnym zo-
brazovaním povinných duálnych 
cien stále problémy. Podľa zistení 
Slovenskej obchodnej inšpekcie 
zvláda povinnosti vzniknuté v sú-
vislosti s blížiacim sa dátumom 
prijatia eura úplne bez problémov 
66,69 % podnikateľských subjek-
tov. Situácia sa však v porovnaní 
s predošlými týždňami zlepšila; 
v období od 24. augusta do 31. ok-
tóbra bolo bezproblémových iba 
58,77 percenta prevádzok.

Inšpektori SOI uskutočnili kon-
troly v obchodoch s potravinovým 

i nepotravinovým tovarom, reštau-
ráciách, cestovných kanceláriách 
a tiež v ubytovacích zariadeniach 
naposledy v období od 1. do 16. 
novembra. Celkovo preverili 1441 
prevádzok, pričom 961 z nich zo-
brazuje duálne ceny a konverzný 
kurz úplne správne. „Nedostatky, 
ktoré boli odstránené počas kon-
troly malo 244 prevádzok (16,93 
percenta) a v 236 prevádzkach 
(16,38 percenta) boli uložené zá-
väzné opatrenia na ich odstráne-
nie,“ informuje inšpekcia na svojej 
internetovej stránke.

Najčastejším problémom slo-
venských obchodov je nesprávny 
prepočet predajnej ceny, ktorý sa 
vyskytol v 6 percentách prípadov, 
konkrétne pri 3206 výrobkoch. 
Ďalším častým nedostatkom pri 
predaji tovarov bolo chýbajúce 

zobrazenie jednotkových cien. To 
inšpekcia zistila v takmer 3,5 per-
centách prípadov, teda pri 1861 
prekontrolovaných výrobkoch. 
Poskytovatelia služieb takisto naj-
častejšie nesprávne prepočítajú 
a zaokrúhľujú ceny - tento nedos-
tatok zistila SOI v bezmála 9 per-
centách prípadov. Rovnaké prob-
lémy sa naďalej objavujú aj pri 
reklamných letákoch; 3,15 per-
centa alebo 1841 propagovaných 
produktov nemalo správne prepo-
čítané ceny na eurá.

Inšpektori vykonávajú kontroly 
v prevádzkach po celom Sloven-
sku už od 24. augusta tohto roku. 
Odvtedy už preverili 12 361 pre-
vádzok. Za celé obdobie kontrol 
bolo k 16. novembru bez nedos-
tatkov 9467 subjektov, čo je tak-
mer 76,6 percenta. „To znamená 
neustále zlepšovanie situácie na 
trhu,“ hodnotí SOI a pripomína, že 
menej závažné nedostatky sa od-
straňujú už počas kontroly za prí-
tomnosti inšpektorov.

Monitor 
Problémy s EUROM



16 ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY -INZERCIA

Zarobte hne  1 Sk na každom eure

My vám ich 1. januára 
automaticky zmeníme na eurá.2.Vložte teraz slovenské koruny 

na ro ný Euro Flexivklad.1.

Už teraz vám vyplatíme istý 
výnos 1 Sk (0,03 Eur*) za každé 
zmenené euro.3. Napríklad, ak vložíte 30 126 Sk 

(1 000 Eur*), okamžite si 
odnesiete 1 000 Sk (33,19 Eur*).4.

Ako zarobi  na slovenských korunách? 

získajte istý výnos vopred
bezpe ne si zme te koruny na eurá
viac informácií na www.vub.sk, 0850 123 000 alebo v ktorejko vek pobo ke

* Suma prerátaná konverzným kurzom, 1 EUR = 30,1260 SKK

Ponáh ajte sa!

Platí len do

31. 12. 2008

SKK  EUR
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