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Čím žije v ostatnej dobe naša 
spoločnosť? Nadviažúc na novo-
ročné „prekvapenia“, či už pri zme-
ne meny alebo plynovej vojne, zdá 
sa, že neustále hrozbou „veľkej 
a ťažkej“ globálnej finančnej krízy. 
Správnejšie povedané hrozbou stá-
le sa zhoršujúcich následkov tej-
to krízy. 

Kríza sa nás dotýka denne, 
v ostatnej dobe na každom kroku. 

Aspoň o tom takto informujú rôz-
ne analýzy a prognózy. A má aj po-
zitíva: Rozhýbal sa automobilový 
trh! (A zmizli z našich ciest sta-
ručké škodovky, aj keď poniekto-
rým pre ne slza vypadla.) Narastá 
nezamestnanosť. a tak by sa mohlo 
rozhýbať aj živnostenské podnika-
nie, aspoň v tom smere, že by me-
dzi nás prišli noví členovia komo-
ry - zaškolení a preškolení, poučení 
a rozhodnutí živiť seba a svoju ro-
dinu vykonávaním nejakej živnos-
ti. (Vždy lepšie ako byť nezamest-
naný!)

Na nedávno konaných krajských 
zhromaždeniach delegátov sa dis-
kutovalo aj o tom, že nás je v ko-
more málo. Tá komora, ktorá lobuje 
za všetkých živnostníkov, je zo stra-
ny štátu stále na chvoste. Akoby si 
štát neuvedomoval, že táto vrstva 
pracujúcich podnikateľov by mala, 
či mohla ťahať ekonomiku štátu, aj 
v obdobiach „hospodárskych kríz“. 
Či budú vyrábať nadnárodné kon-
cerny autá, ktorých je dostatok na 
skladoch a v predajniach importé-
rov, to z pohľadu obyčajného člo-
veka nie je až tak podstatné. Či je 
kríza, či „nekríza“ obyčajný ob-
čan potrebuje jesť a bývať, potre-
buje si občas kúpiť niečo aj okrem 
chleba (avšak bez toho by asi ne-
prežil), občas ostrihať vlasy ale-
bo zájsť niekam za kultúrou. Potom 
potrebuje opraviť strechu alebo po 
rokoch vymeniť časť oplotenia, po-
trebuje opraviť auto (aj to staršie, 
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Ak niekto zastáva názor, že peniaze dokážu urobiť všetko, je s najväčšou
pravdepodobnosťou ochotný urobiť všetko pre peniaze. Benjamin Franklin (1706 - 1790)
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O pár týždňov - 17. apríla sa 
bude v priestoroch Agroin-
štitútu v Nitre konať výročné 
zhromaždenie delegátov na-
šej komory. Viac ako šesťdesiat 
zástupcov živnostenskej obce 
z celého Slovenska sa zíde 
v starobylej Nitre, aby po prvý-
krát, dnes už v desaťročnej his-
tórii Slovenskej živnostenskej 
komory, rokovalo v tomto pre-
krásnom meste, aby zhodno-
tilo uplynulý rok a súčasne sa 
vyjadrilo k úlohám v nastávajú-
com roku, ktorý - ako sa zdá - 
bude veľmi náročný.

Nadchádzajúci rok je po-
pretkávaný informáciami o fi-
nančnej a hospodárskej kríze, 
ale aj o globálnej kríze a ne-
viem ešte akej kríze. Den-
ne na nás zo všetkých strán 
útočia informácie o pribúda-
ní nezamestnaných, o zatvára-
ní alebo obmedzovaní výrob-
ných a produkčných „ťahúňov„ 
nášho hospodárstva. Perma-
nentne zasadajú krízové štáby, 
hľadajúce najlepšie lieky ako 

túto situáciu zastaviť a zmeniť, 
ako sa vyrovnať s jej dôsled-
ky na kvalitu života v našej 
krajine.

Ako každé opatrenia aj tie-
to sa stretávajú s pochopením 
a podporou, avšak aj s kritikou. 
K veci sa vyjadrujú odborní-
ci aj pseudoodborníci, aj úče-
loví experti. Reálni živnostní-
ci sa pozerajú na súčasnosť aj 
budúcnosť z pozície svojho 
biznisu, z pozície existenčné-
ho prežitia seba, svojej rodiny 
i svojich spolupracovníkov. Krí-
zové obdobie chcú prežiť s čo 
najmenšou ujmou.

Väčšina z nás berie svoju prá-
cu - svoj biznis poctivo. Pocti-
vo a seriózne sa správa k zá-
kazníkom, plní si daňové 
i odvodové povinnosti, pocti-
vo sa správa k zamestnancom. 
Napriek veľmi zložitým admi-
nistratívnym a byrokratickým 
podmienkam, napriek veľmi 
malej alebo žiadnej podpore 
zo strany štátu. a v danej situá-
cii neočakáva prevratné zme-

(Pokračovanie na str. 7) (Pokračovanie na str. 2)

VÚB banka spolupracuje so 
Slovenskou živnostenskou ko-
morou od júla 2006. Všetci čle-
novia komory môžu využívať 
zvýhodnené produkty a služby, 
ako aj nadštandardnú staros-
tlivosť, ktorú banka ponúka. Aj 
v roku 2009 máme pre členov 
komory pripravené výhody na 
správu osobných aj podnikateľ-
ských financií. Presvedčte sa, že 
dokážeme vyhovieť aj tým naj-
náročnejším.

Šetríme vaše peniaze
Najpoužívanejším produktom 

v oblasti osobných financií je 
flexiúčet, ktorý

• šetrí peniaze, pretože pla-
títe iba za to, čo v skutočnosti 
využívate

• navyše poskytuje až 6 per-
centný úrok, ak ho aktívne vyu-
žívate.

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

ny. Cítime však, že je tu vhod-
ný priestor na odstraňovanie 
dlhodobo pretrvávajúcich ne-
dostatkov, ktoré ovplyvňujú 
kvalitu podnikateľského pro-
stredia. Na rokovanie nášho 
zhromaždenia 17. apríla pozý-
vame predstaviteľov Vlády SR 
a zástupcov parlamentu. Pozý-
vame aj zástupcov samospráv-
nych orgánov a predstaviteľov 
prostredia, v ktorom na 99 
percent denne pôsobíme. Na 
zhromaždení všetkým pred-
ložíme naše názory a otázky 
a budeme očakávať odpovede, 
ktoré by mali gro problémov 
v komore aj celej živnostenskej 
obci v blízkej dobe eliminovať.

Vážení delegáti, vážení hos-
tia, prijmite naše pozvanie, 
s jediným cieľom: problé-
my pomenovať, konštruktív-
ne o nich diskutovať a v záuj-
me zlepšenia podnikateľského 
prostredia hľadať spoločné rie-
šenie na ich odstránenie!

Vojtech Gottschall, 
predseda SŽK

„... a kríza„... a kríza
pokračuje“pokračuje“

Určite oceníte aj ponuku kre-
ditných kariet Blue a Gold od 
American Express, ktoré získa-
te exkluzívne iba vo VÚB ban-
ke. Sú neoceniteľným spoloční-
kom na cestách, dovolenkách 
a nákupoch. Obe karty zabez-
pečia až 50-dňové bezúročné 
obdobie, zľavy u partnerov po 
celom svete, cestovné úrazové 
poistenie a poistenie pre prípad 
zneužitia karty. Kedykoľvek - 
24 hodín denne, umožnia rých-
lu, pohodlnú a hlavne bezpečnú 
manipuláciu s peniazmi - doma 
aj v zahraničí. a navyše Blue od 
American Express vráti 0,5 per-
centa z každého nákupu! Špe-
ciálne pre členov komory sú 
obidve karty so zľavou  sto per-
cent z poplatku na prvý rok.

Uvažujete o novom bývaní, 
o rekonštrukcii bytu, kúpe auta 

alebo o rodinnej dovolenke? Aj 
tu sme pripravili pre členov ko-
mory rad výhod, napríklad niž-
šie úrokové sadzby a poplatky 
na hypotéky a spotrebné úvery. 

Benefity v oblasti podnikania
Naša banka sa orientuje na 

malých podnikateľov. Špeciál-
ne pre živnostníkov sme pripra-
vili úvery, ktorými vieme finan-
covať tak prevádzkové, ako aj 
investičné potreby, a to bez zby-
točnej administratívy a dlhé-
ho čakania. Navyše pre členov 
SŽK s možnosťou sto percent-
nej zľavy z poplatku za poskyt-
nutie úveru. V ponuke máme aj 
moderný spôsob prijímania pla-
tieb prostredníctvom platob-
ného terminálu, ktorý prináša 
výhody živnostníkom aj ich zá-
kazníkom. Poskytujeme pro-
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na príslušný rok do 30. apríla. 
Členské v novej mene je na-
sledovné: fyzická osoba 20 €, 
právnická osoba - podnik do 
25 zamestnancov 33 €, podnik 
od 25 do 100 zamestnancov 
133 €, podnik od 101 do 500 
zamestnancov 332 €, podnik 
nad 500 zamestnancov 664 €, 
SOU, SPV, ZSŠ, SOP a SOŠ 
66 €.                                         (kba)

NAŠI JUBILANTI. V me-
siacoch marec a apríl si pripo-
mínajú významné životné jubi-
leá títo naši členovia: 

JOZEF SABOL, KZ Prešov 

CONECOCONECO
30. jubilejný ročník,

medzinárodného 
veľtrhu stavebníctva

CONECOINVESTCONECOINVEST
3. ročník prezentácie
investičných zámerov 

SLOVREALINVESTSLOVREALINVEST
5. ročník veľtrhu nehnuteľností

31. 3. – 4. 4.,
Bratislava, Incheba

ELMAT – RACIOTERHERMELMAT – RACIOTERHERM
Špecializovaná výstava elektro-
techniky, elektroniky a energe-
tiky Hotel Centrum Dom tech-

niky ZSVTS, s.r.o., Košice 
21. – 23. 4., Dom tech-

niky ZSVTS, Košice

C.S.I.L. C.S.I.L. 
5. ročník medzinárodného veľtrhu 
výrobcov a subdodávateľov pre

automobilový priemysel a logistiku

CAR PLAST CAR PLAST 
4. ročník medzinárodného

veľtrhu plastov, gumy 
a kompozitov pre

automobilový priemysel 

AUTOSALÓN AUTOSALÓN 
19. ročník medzinárodné-

ho salónu automobilov

AUTOSERVIS AUTOSERVIS 
15. ročník špecializova-

nej výstavy autopríslušen-
stva a servisnej techniky
 21. – 26. 4., Brati-

slava, Incheba

PRO REGION PRO REGION 
8. ročník výstavy regionálne-

ho rozvoja a cestovného ruchu

PRO EKO PRO EKO 
5. ročník výstavy recyklá-

cie a zhodnocovania odpadov 
21. – 24. 4., BB Expo, 

Banská Bystrica

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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Kalendár výstav
ROKOVANIA PREDSE-

DU. Predseda SŽK Ing. Voj-
tech Gottschall je od 25. 2. 
2009 prizývaný na rokovania 
ako člen Rady pre hospodár-
sku krízu SR. Dňa 26. 2. sa zú-
častnil zasadania Rady exper-
tov na Úrade vlády SR, ktoré 
sa venovalo otázkam živnos-
tníkov. V piatok 27. 2. sa pred-
seda SŽK zúčastnil zasadania 
Rady pre hospodársku krízu 
v najvyššom zastúpení.       (re)

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY. 
V súlade so štatútom SŽK tre-
ba uhradiť členský príspevok 

(Dokončenie zo str. 1)

Školenia pre živnostníkov a ich zamestnancov

– 55. výročie narodenín, JO-
ZEF KOŠÚT, KZ Banská Bys-
trica – 50. výročie narodenín, 
ING. MIROSLAV FELBER, 
člen KZ Prešov - 65. výro-
čie narodenín, JOZEF KON-
DEK, člen KZ Žilina - 65. 
výročie narodenín, FRANTI-
ŠEK KUDIAK, člen KZ Žilina 
- 50. výročie narodenín, ING. 
IGOR FILIP, člen KZ Košice 
– 45. výročie narodenín a ING. 
JOZEF GERLICZY, člen KZ 
Trenčín – 55. výročie narode-
nín. Jubilantom srdečne bla-
hoželáme!              (red.)

ak nemá na nové). Živnostník je tu 
pre ľudí a „nezatvorí fabriku“. Aj keď 
„kríza pokračuje“.     

Iva Bukvová

„... a kríza „...  a kríza 
pokračuje“pokračuje“

HARMONOGRAM VÝZIEV PRE VEREJNÝ a SÚKROMNÝ SEKTOR

HYGIENA  POTRAVÍNHYGIENA  POTRAVÍN

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre rok 2009 (aktualizovaný k 1.3.2009)

PRIORITNÁ OS 1 INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

PRIORITNÁ OS 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

PRIORITNÁ OS 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Novela zákona č. 152/1995 
Z. z. o potravinách, v súlade s  
novou legislatívou Európske-
ho spoločenstva pre hygienu 
potravín, predstavovanú na-
riadením Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 852/2004 
z 29. apríla 2004 o hygiene po-
travín s účinnosťou od 1. 1. 
2006, upravila zodpovednos-
ti prevádzkovateľov potravi-
nárskeho priemyslu, aby sa 
výroba, manipulácia a uvádza-
nie potravín na trh v Sloven-
skej republike uskutočňovali 
za rovnocenných hygienických 
podmienok  ako v Európskom 
spoločenstva.

Novela zákona o potravi-
nách, platná od 1. mája 2007 
stanovila v § 4 ods. 2 písmeno f) 

„zabezpečiť, aby zamestnanci, 
ktorí prichádzajú priamo ale-
bo nepriamo do styku s potra-
vinami, boli poučení a vyško-
lení o hygiene potravín podľa 
osobitného predpisu2a) v roz-
sahu primeranom pracovným 
činnostiam, ktoré vykonáva-
jú.“

2a) „Nariadenie Európske-
ho parlamentu a Rady (ES) 
č. 852/2004 (Mimoriadne vy-
danie Ú. v. EÚ, 13/zv. 34) 
v platnom znení“.

Slovenská živnostenská ko-
mora získala akreditáciu na 
kurzy v dvoch formách.
1. Školenie z nariadenia ES 

852/2004 o hygiene potra-
vín – školenie (4 hod.)

2. Školenie z nariadenia ES 

852/2004 o hygiene potra-
vín – dištančné školenie 
(4 hod.)

Komora ponúka možnosť ab-
solvovania tohto školenia, aby 
si živnostníci a ich pracovníci 
mohli plniť túto povinnosť voči 
kontrolným orgánom. Študij-
né materiály budú prihláseným 
záujemcom zaslané poštou, 
prípadne e-mailom. Po úspeš-
nom absolvovaní skúšky - testu 
bude absolventom vydané 

Osvedčenie o absol-
vovaní školenia

z Nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady (ES) č. 852/ 
2004. Minimálny počet uchá-
dzačov je desať.

Kontakt: 
Ervín Boháčik, tel. 

055/6941736, e-ma-
il: szkke@mail.t-com.sk

VÝZVA indika vna
(kód výzvy) nan ná iastka

1. 2 Odvádzanie a istenie komunálnych odpadových vôd v zmysle 
záväzkov SR vo i EÚ

150 000 000 
EUR

OP P-PO1-09-1
max. 25 
mil. EUR

OPERA NÝ CIE zverejnenie uzávierka limit

1. 1 Zásobovanie obyvate stva pitnou vodou z verejných vodovodov

11.2.2009 27.5.2009

VÝZVA indika vna
(kód výzvy) nan ná iastka

OP P-PO3-09-1 1. 1 Ochrana ovzdušia

2. 2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory 
obnovite ných zdrojov energie

 jún 2009 158 000 000 EUR
90 dní od 
zverejneni

a výzvy

max. 20 
mil. EUR

OPERA NÝ CIE zverejnenie uzávierka limit

4.2 Podpora ak vít na zhodnocovanie odpadov
4.3 Nakladanie s nebezpe nými odpadmi spôsobom priaznivým pre
ivotné prostredie

4.4 Riešenie problema ky environmentálnych zá a í vrátane ich
odstra ovania
4.5 Uzatváranie a rekul vácia
skládok odpadov

indika vna 
nan ná iastka

OP P-PO4-09-3 4.2 Podpora ak vít na zhodnocovanie odpadov 50 000 000 EUR

90 dní 
odzverejnenia

výzvy
max. 20 mil. EUR

OP P -PO4-09-2

 september 
2009

90 dní 
odzverejnenia

výzvy
max. 20 mil. EUR

max. 20 mil. EUR 130 000 000 EUR

IV.09 100 000 000 EUR

OPERA NÝ CIE zverejnenie uzávierka limit

OP P -PO4-09-1 4.1 Podpora ak vít v oblas  separovaného zberu
11.2.2009 11.5.2009

VÝZVA (kód výzvy)
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• Milionárska daň. Takzva-
ná milionárska daň sa dotkne 
predovšetkým zamestnancov. 
Tí si totiž od platu nemôžu pri 
zdaňovaní odpočítavať nijaké 
daňové výdavky. Táto daň bude 
ľuďom brať z ich zárobkov po 
druhý raz. Dotkne sa to pri-
bližne 100-tisíc ľudí. Mnohí 
znich budú musieť po podaní 
daňového priznania alebo po 
zúčtovaní dane, ktoré za nich 
urobí zamestnávateľ, doplatiť 
štátu na daniach za minulý rok 
aj niekoľko stoviek eur.

• Mlieko so zápornou mar-
žou. V období od novembra 
2008 do januára 2009 niektoré 
obchodné reťazce predávali 
mlieko so zápornou obchod-
nou maržou. Vysoká obchodná 
marža 34,5 % bola zazna-
menaná najmä vo večierkach 
s nočným predajom. Vyplýva to 
z informácie o prijatých opatre-
niach na zabránenie nežiadu-
ceho cenového vývoja v pôsob-
nosti rezortu hospodárstva. 

• Zvýšenie predaja domov 
v USA. Predaj existujúcich do-
mov zaznamenal v USA vo 
februári medzimesačný rast na 
úrovni 5,1 %. Najnovšie údaje 
Národnej asociácie obchodní-
kov s nehnuteľnosťami (Nati-
onal Association of Realtors) 
prijali ekonómovia po januá-
rovom útlme trhu s prekvape-
ním. Za nárastom počtu pre-
daných domov sa skrýva najmä 
zlacnenie hypotekárnych pôži-
čiek, ale aj pokračujúci pokles 
cien nehnuteľností. 

• Kúpa nehnuteľností na 
Slovensku. Slovenský rea-
litný trh sa kvôli kríze a jej 
dosahom na našu krajinu po 
rokoch vzostupu dostal do re-
cesie. Situácia, ktorá nevyho-
vuje developerom, predávajú-
cim ani realitným maklérom, 
však môže byť príležitosťou 
pre ľudí, ktorí potrebujú riešiť 
svoju bytovú otázku alebo chcú 
rozumne vložiť svoju hotovosť. 
Súkromný investor má dnes na 
výber široké pole nehnuteľností 
- zlacneli staršie sídliskové byty 
vo väčších aj menších mestách, 
zreálnili sa aj ceny niektorých 
developerských projektov. 

• Prileteli prvé lastovičky. Slo-
váci, ktorí sa sťažujú, že jar prišla 
do krajiny zatiaľ iba podľa kalen-
dára, sa zrejme čoskoro dočkajú 
teplejších dní. V Bratislave a Nit-
rianskom kraji sa už totiž objavili 
prvé lastovičky, ktoré sú považo-
vané za poslov jari.   (sm, re, dt, b)

Krátke správySTANOVISKO
SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY

STAV PROJEKTU ŽIVNOSTENSKÝ INŠTITÚT

Zástupcovia SŽK s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny

(Pokračovanie na str. 5)

Dňa 18. februára 2009 sa dele-
gácia SŽK (Ing. V. Gottschall, 
predseda SŽK, Ing. P. Višňov-
ský, podpredseda predstaven-
stva SŽK a predseda KZ SŽK 
Žilina, Ing. M. Mudrák, pod-
predseda predstavenstva SŽK 
a predseda KZ SŽK Prešov, Ing. 
R. Schmidt, podpredseda pred-
stavenstva SŽK a predseda KZ 
SŽK Trnava a V. Mička, pred-
seda KZ SŽK Bratislava) zúčast-

SŽK, uvedomujúc si vážnosť 
dopadov hospodárskej krízy nie-
len u nás, ale prakticky v celom 
svete, víta a podporuje aktivity 
vlády, ktoré smerujú k stabilite 
spoločnosti prijímaním proti-
krízových opatrení, vychádzajú-
cich z rokovaní so zainteresova-
nými subjektmi, predstaviteľmi 
samosprávnych, zamestnávateľ-
ských, zamestnaneckých a ob-
čianskych inštitúcií.

informácie nepôsobia kladne, 
čo sa prejavuje v dopyte po služ-
bách a tovaroch.

Preto si myslíme, že aj opatre-
nia musia byť rozložené do etáp 
dôležitosti, potrieb a želaní tej-
ktorej skupiny. Ak budeme dô-
sledne monitorovať situáciu,  
kríza ukáže svoje silné a slabé 
miesta a odborníci stanovia te-
rapiu na ich riešenie.

SŽK, vychádzajúc z pripomie-
nok a podnetov svojich členov 
predkladá odporúčania v týchto 
oblastiach:

I. Opatrenia orientované 
do zlepšenia podnikateľského 
prostredia

1. Hľadať formy a nástroje 
reálnej vymožiteľnosti práva 
k oprávneným pohľadávkam živ-
nostníkov voči „veľkým zamest-
návateľom„ a odberateľom.

-  Štátne a samosprávne inštitú-
cie zaviazať vyhláškou s presne 
stanoveným termínom úhrady 
splatnosti záväzku za pod-
mienky prevzatia služby alebo 
diela podľa dohodnutých pod-
mienok. 

-  U súkromných alebo nadná-
rodných podnikateľských sub-
jektov pri neúmerných prieťa-
hoch pri úhrade záväzku, štát 
tento odkúpi podľa stanovených 
pravidiel a využije svoje posta-
venie, napr. pri verejných súťa-
žiach, projektových záujmoch, 
štátnych tendroch a pod. Pôjde 
o záväzok žiadateľa voči štátu. 
Na odkupovanie využije SZRB, 
NARMSP atď.
2. Činnosť štátnych kontrol-

ných orgánov vo všetkých oblas-
tiach orientovať predovšetkým 
na prevenciu a nielen na uplatňo-
vanie sankčných postihov. Živ-
nostníci vo väčšine nemajú vy-
tvorené dostatočné podmienky, 
ani technické, ani personálne, 
pri napĺňaní často sa meniacich 

V období od polovice januá-
ra tohto roku boli realizované  
konzultácie v príprave a pre-
pracovaní obsahu Projektu 
ŽI podľa pokynov a pripomie-
nok z rokovania koordinačné-
ho výboru na ministerstvách. 
Uskutočnili sa osobné hodno-
tenia agendy medzi členmi pra-
covného tímu a spracovateľom 
projektu. Bola pripomienkova-
ná nová textová časť materiálu 
pod názvom: Zefektívnenie pod-
pory a rozvoja živnostenského 
podnikania v podnikateľstve SR: 
Projektový zámer ... 

Jednotlivé objemy investícií 
boli rozdelené podľa čiastko-
vých rozpočtov s nasledovným 
návrhom:

1. Samostatná činnosť pre vý-
davky z ERDF 1.939.000 EUR

2. Samostatná činnosť pre vý-
davky z ESF 2.273.000  EUR

3. Riadenie/manažment pro-
jektu 830.000 EUR

4. Vzdelávanie a školiace 
programy 2.274.000 EUR

Za súčinnosti odborne spô-
sobilých osôb, konzultantov 
z ÚVO a právnikov zaobera-
júcich sa verejným obstaráva-
ním,  boli navrhnuté texty, kon-
krétne:

1. Spôsob vyhlásenia súťa-
že na verejného obstarávateľa 
formou právneho výberu z po-
núk (podprahová metóda).

2. Spôsob vyhlásenia súťa-
že na vedenie uskutočňovania 
projektu, konzultácie a manaž-
ment realizácie formou vý-
beru zo skupiny profesijných 
dodávateľov podprahovou me-
tódou.

3. Spôsob vyhlásenia súťa-
že na zhotoviteľa vykonávacej 
projektovej dokumentácie vý-

berovou metódou z portfólia 
ponúk.

4. Spôsob vyhlásenia súťa-
že na zhotoviteľa diela a dodá-
vateľa technickej vybavenos-
ti v zmysle súťaže vo Vestníku 
ÚVO SR v stanovených leho-
tách.

V súčasnosti sa vylaďujú tex-
ty výziev, sprievodných písom-
ností, vzorových zmlúv a agen-
dy, hodnotenia súťaží, a hľadajú 
sa potenciálni dodávatelia jed-
notlivých činností. Určujú sa 
parametre pre splnenie kritérií 
zo strany budúcich dodávateľov 
a cenové hladiny pre úspešnosť. 
Jednotlivé dokumenty budú 
odborne pripravené k podpisu 
štatutárnemu orgánu tak, aby 
bolo možné ešte v marci t. r. za-
čať realizáciu celého procesu 
obstarávania v súlade so schvá-
lenou metodikou.                   (ni)

nila na MPSVR SR rokovania 
s ministerkou Ing. Vierou Toma-
novou. Cieľom stretnutia bolo 
riešenie situácie a zlepšenie po-
stavenia živnostníkov v súčasnej 
hospodárskej kríze. SŽK v spo-
lupráci so SŽZ a v súčinnosti 
s ostatnými asociáciami, zástup-
cami živnostenskej obce Sloven-
ska predložila svoje stanovisko 
k aktuálnej situácii s odporúča-
niami, ktoré vychádzajú z pod-
netov, pripomienok a návrhov 
živnostníkov zo všetkých regi-
ónov. Rokovania sa zúčastnil aj 
štátny tajomník a ďalší vedúci 
pracovníci Ministerstva zdra-
votníctva SR a zástupcovia So-
ciálnej poisťovne.

Stanovisko Slovenskej živnos-
tenskej komory

SŽK v spolupráci so SŽZ a v sú-
činnosti so zástupcami živnos-
tenskej obce predkladá stano-
visko.

SŽK vyjadruje presvedčenie, 
že kríza je jav prechodný. Ne-
môže sa vyjadriť ani k dĺžke tr-
vania, jej priebehu, ani k inej 
merateľnej veličine. Verí, že na 
jeho riešení má záujem v pod-
state celý „svet“ aj živnostenská 
obec Slovenska.

Vláde SR komora odporúča 
pevné nervy a správne rozhod-
nutia, pre spoluobčanov opti-
mistickejšie informácie. Ľudia 
chápu situáciu, sú pripravení 
niečo obetovať, ale súčasne chcú 
mať aj nádej, že „hlavní mana-
žéri“ vedia čo chcú. Negatívne 
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KOŠICE

BRATISLAVA

ŽILINA

TRNAVA

Zhromaždenie delegátov ko-
šickej krajskej zložky sa konalo 
3. marca. Delegáti vzali na ve-
domie správu o činnosti a hos-
podárení za rok 2008 a správu 
dozornej rady, schválili rozpo-
čet a hlavné úlohy na rok 2009. 
V slávnostnej časti, pri príleži-
tosti 10. výročia ustanovenia 
SŽK a krajskej zložky, pred-
seda SŽK Ing. V. Gottschall 
a podpredseda predstaven-
stva Ing. M. Mudrák odovzda-
li pamätné plakety za podporu 
a rozvoj živnostenského podni-
kania, za spoluprácu a činnosť 

v krajskej a okresných zlož-
kách. Ocenenia si prevzali bý-
valí aj súčasní členovia komo-
ry, zástupcovia VÚB, Ľudovej 
banky, KRK SOPK a zástupco-
via štátnej správy a samosprávy.

Na záver zhromaždenia dele-
gáti pogratulovali predsedovi 
SŽK Ing. Gottschallovi k jeho 
nedávnemu životnému jubileu. 

Prítomní členovia komory 
a hostia vyslovili poďakovanie 
členom predstavenstva SŽK 
za to, že svojou osobnou účas-
ťou prispeli ku kvalitnej úrovni 
tohto podujatia.

Ervín Boháčik, predseda KZK 

Delegáti trnavskej krajskej zlož-
ky sa stretli 2. marca v Hrnčiarov-
ciach nad Parnou. Ich rokova-
nie sa nieslo v duchu 10.výročia 
ustanovenia komory. V pracovnej 
časti si vypočuli správu o činnos-
ti a správu dozornej rady. Schvá-
lili rozpočet zložky, plán činnos-
ti a plán zasadnutí na rok 2009. 

Rokovania sa zúčastnil zá-
stupca krajskej zložky Bratisla-
va Marián Hanusek, zástupcovia 
samosprávy a zástupcovia ge-
nerálneho partnera SŽK.

Pri príležitosti výročia ustanove-
nia SŽK boli ocenení zakladajú-
ci členovia - M. Dolnák, T. Schot-
tert, J. Hajach, Ing. J. Jasenák 
a Ing. V. Takács – a členovia kraj-
skej zložky, ktorí príkladným spô-
sobom pracujú v rôznych oblas-

tiach - členovia predstavenstva 
a dozornej rady M. Hrušecká, Š. 
Petržala a V. Iglár, členovia skú-
šobných komisií pri vykonávaní 
kvalifikačných skúšok G. Balážo-
vá a J. Tapfer. Pamätné plakety 
dostali zástupcovia spolupracu-
júcich inštitúcií - Ing. Š. Boš-
nák, primátor mesta Trnava, Ing. 
T. Mikuš, predseda TTSK, Ing. 
J. Gallová, riaditeľka TRK SOPK, 
Ing. M. Hausner, riaditeľ poboč-
ky Sociálnej poisťovne v Trnave, 
Ing. J. Poláčková a Ing. M. Ra-
ceková z pobočky VÚB v Trnave.

Priebeh rokovania a ocene-
nie plaketami pozorne sledoval 
aj štáb Mestskej televízie Trna-
va a krátkou reportážou upozor-
nil občanov na to, že byť členom 
komory nie je márne. 

Ing. Robert Schmidt, 
predseda SŽK KZ Trnava

Už tradične sa delegáti bra-
tislavskej zložky stretli 12. 2. 
v Pezinku. Rokovanie bolo 
krátke, avšak plodné. Po vypo-
čutí si správy o činnosti a sprá-
vy dozornej rady sa nieslo 
zhromaždenie v duchu doznie-
vajúcich osláv výročia ustano-
venia komory. Zakladajúcim  
a dlhoročným členom a spolu-
pracovníkom zložky boli udele-
né pamätné plakety SŽK. Me-
dzi ocenenými bol aj primátor 
Pezinka, šéfredaktorka ŽN 
a zaslúžilí členovia. 

Primátor mesta Pezinok Mgr. 
O. Solga po prevzatí ocenenia 
úspešnej spolupráce okrem 
iného vyslovil túto vetu: „Nech 
plavba cez úskalia (hospodár-
skej krízy) netrvá dlho!“ 

V diskusii vystúpili viacerí 
členovia s kritickými aj ďakov-
nými príhovormi. Hovorilo sa 
o povinnom členstve, o rekvali-
fikačných skúškach o službách 
slovenského bankovníctva, bez 
ktorých sa živnostníci nezao-
bídu. Záverečné slovo patrilo 
predsedovi SŽK KZ Bratisla-
va Vladimírovi Mičkovi, ktorý 
konštatoval, že úlohy členovia 
zložky splnili, avšak majú aj re-
zervy, najmä v rozširovaní člen-
skej základne.                           (be)

V Žiline sa 13. marca zúčast-
nila iba tretina delegátov. Na 
programe bola správa o činnos-
ti, správa dozornej rady, sprá-
va o hospodárení, návrh plánu 
činnosti a rozpočtu a voľba de-
legátov na celoslovenské zhro-
maždenie. Delegáti odhlasovali 
zmenu na poste predsedu dozor-
nej rady, stal sa ním P. Voštinár. 
V slávnostnom duchu sa nieslo 
odovzdanie ocenení pri príleži-
tosti výročia ustanovenia SŽK. 
Z rúk predsedu Ing. P. Višňov-
ského si strieborné plakety od-
niesli Ľ. Perkovičová, P. Vošti-
nár, Ing. J. Gregorec, Ing. J. Janiš 
a P. Čapek. Predstavenstvo zlož-
ky aj touto cestou ďakuje čle-
nom, ktorí si našli čas a svojou 
prítomnosťou oživili aktívnu dis-
kusiu o ekonomických problé-
moch. Poďakovanie patrí aj ge-
nerálnemu partnerovi komory 
– VÚB, a. s.                                (gi)

Vážené dámy,

máte záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska? Ak uvažujete o poskytovaní služieb, predaji tovaru, resp. 
o založení firmy v Rakúsku a neviete  ako postupovať, ponúkame vám účasť na seminároch, kde získate kvalifikované 
a praktické informácie od slovenských a rakúskych odborníkov. 

Bratislavská regionálna komora SOPK vás pozýva na
1. informačný seminár o podnikaní v Rakúsku

Pomoc Obchodno-ekonomického oddelenia pri Veľvyslanectve SR vo Viedni slovenským podnikateľkám v Rakúsku – 
Ing. Ivo Hanuš, obchodný radca SR vo Viedni
Slovenská živnostníčka chce podnikať v Rakúsku – Ing. Eva Kállayová, Živnostenský úrad Bratislava
Dôležité informácie pri podnikaní a založení firmy vo Viedni – Karin Gattermann, Hospodárska komora Viedeň

Termín a miesto konania: 12. máj 2009 • Bratislava

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

•

•
•

Registrácia záujemkýň najneskôr do 28. apríla 2009 • telefonicky: 02/4829 1247 • e-mailom: kleimannova@sopk.sk
Registrovaným záujemkyniam zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania seminára

Účasť je bezplatná, je zabezpečené tlmočenie, bude poskytnuté občerstvenie

Medzi ocenenými spolupracovník-
mi SŽK je aj primátor mesta Pezinok 
Oliver Solga.
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Závery rokovania Závery rokovania 
ministerky práce ministerky práce 

so zástupcami živnostníkovso zástupcami živnostníkov

(Dokončenie zo str. 3)
zákonov a predpisov v celej škále 
oblastí BOZP, hasičskej, zdra-
votnej, hygienickej atď. 

- V prípadoch kedy je nedo-
statok odstrániteľný a v čase 
kontroly alebo nálezu nebola ani 
zistená ani spôsobená škoda na 
majetku alebo zdraví, nesankci-
onovať, ale stanoviť čas na od-
stránenie.

  Vychádzať zo zahraničných 
skúseností a prevenčným ko-
naním stanoviť termín a roz-
sah odstránenia zisteného 
nedostatku. V prípade nedo-
držania upltniť sankciu v pl-
nom rozsahu.

3. Vplývať na vyhlásenia 
niektorých politikov, pred-
staviteľov exekutívy a hlavne 
médií o kriminalizácii pod-
nikateľského stavu, vopred pre-
judikovať zneužívanie pripravo-
vaných opatrení na špekulatívne 
účely, zvlášť živnostenského seg-
mentu, vo vzťahu k podporným 
opatreniam alebo pri niektorých 
zmenách ekonomického cha-
rakteru. (viď prechod meny na 
EUR-o). 

4. Živnostenskému stavu pri-
znať miesto v spoločenskej hie-
rarchii ako strednému, veľmi vý-
znamnému segmentu pri tvorbe 
hospodárskej stratégie štátu, za-
mestnávateľskej a sociálnej poli-
tiky ako aj budovaní kvality a sta-
bility regiónov a obcí. 

II. Opatrenia v oblasti ekono-
mického a administratívneho 
zaťaženia podnikania

1. Odvodové zaťaženie SZČO 
a. Zníženie odvodových povin-

ností pre SZČO celkom o 3,6 % 
v kategórii nemocenského fondu 
a kategórii rezervného fondu, 
pri viazaní na inštitút minimál-
nej mzdy.

b. Odvodové povinnosti SZČO 
viazať na životné minimum pri 
zachovaní stavu k 1. júlu 2008 
v pozícii jednotlivec s dieťaťom 
260,57 EUR mesačne.

c. Stanoviť percento z prie-
mernej mzdy v hospodárstve, na 
ktoré sa bude viazať percento od-
vodov v roku. 

d. Určiť jedno „odvodové 
miesto“ na platenie stanovených 
odvodov aj pre SZČO, aj pre za-
mestnancov, aj pre zamestnáva-
teľov. 

e. Zrušiť výkaz Sociálnej pois-
ťovne „Potvrdenie zamestnáva-
teľa o zamestnancovi“ na účely 
nemocenských dávok. Alterna-
tívou je tento výkaz zjednodušiť 
na najpotrebnejšie informácie. 
(Požadované informácie sú du-
plicitné v iných hláseniach v So-
ciálnej poisťovni.)

2. Inštitút „Predplatená daň 
z príjmu“ 

Zvážiť inštitút „kúpenie licen-
cie“ „na koncesované živnosti“.

3. DPH vrátiť na hranicu povin-
nosti od 50 tisíc eur/ročne.

4. Odpočítateľná položka z da-
ňového základu - uznanie ná-
roku SZČO na dovolenkové ná-

klady, pričom výšku nákladov na 
dovolenku viazať na základ pre 
odvodové povinnosti.

5. Zaviesť do daňového sys-
tému „Odpočítateľnú položku“ 
pre FO na opravu bytového 
fondu pre preukázateľného ma-
jiteľa bytovej jednotky alebo ro-
dinného domu vo výške 800 EUR 
vrátane DPH za rok, s možnos-
ťou kumulácie do troch rokov po 
sebe idúcich jedenkrát odpočíta-
teľnej z daňového základu v prí-
slušnom roku.

6. Odpočítať DPH na vozidlá, 
určené na podnikanie, ak budú 
zaradené do majetku firmy.

III. Sanácia existujúcich pod-
nikajúcich subjektov – živnost-
níkov

1. Podporné programy pre 
KaHR, ako aj programy z ESF 
pre modernizáciu, vzdelávanie 
a stabilizáciu pracovných síl – 
prehodnotiť dostupnosť podľa 
regiónov a výrobno-služobného 
zamerania vo vzťahu k oprávne-
ným žiadateľom: 

  Aktivizovať regionálne in-
formačné centra zvlášť pre živ-
nostníkov MaSP.

  Do centier zapojiť kapacity 
SŽK a SŽZ, ako plnohodnotné 
informačné, konzultačné a re-
alizačné centrá s príslušnými 
povinnosťami a právami.

  Prehĺbiť spoluprácu SŽK, 
SŽZ s ÚPRaSV v oblasti aktív-
nej politiky štátu pre stabilizá-
ciu zamestnanosti a tvorbu pra-
covných miest, hlavne v oblasti 
služieb a remeselnej výroby.

  Výrazne zjednodušiť pod-
mienky predkladania projek-
tových zámerov pre jednotlivé 
opatrenia.

IV. Podpora začínajúcich živ-
nostníkov

1. Vytvoriť systém podmienok 
pre občanov, ktorí prišli o pra-
covné miesta v pozícii zamest-
nanec, s orientáciou na reme-
selné živnosti tak, aby sa doba 
nečinnosti skrátila na minimum 
a občan sa mohol zapojiť do pra-
covného procesu čo v najkratšej 
dobe (strata pracovných návy-
kov).

2. Finančnú podporu pre za-
čínajúcich živnostníkov zvážiť 
hlavne z pohľadu spoločenskej 
potreby živnosti v regióne, via-
zať podporu na časový horizont, 
výšku podpornej čiastky stano-
viť podľa náročnosti vybavenia 
prevádzky a vlastného prevádz-
kovania. Uprednostňovať reme-
selné živnosti, vykonávané vo 
vlastnom mene, na vlastnú zod-
povednosť a s vlastnými výrob-
nými prostriedkami.

3. Zvážiť podmienky oprávne-
nosti nároku na podporu z hľa-
diska dĺžky evidencie žiadateľa 
na UPSVR (dlhšie časové ob-
dobie nie je vhodné). Do doby 
evidencie započítať aj čas po-
trebný na rekvalifikáciu a získa-
nie oprávnenia na podnikanie.

STANOVISKO SLOVENSKEJ 
ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY

Na stretnutí boli prijaté tie-
to závery: 

1. Odpojenie odvodov od 
minimálnej mzdy a jej nahra-
denie percentom z priemer-
nej mesačnej mzdy vo výške 
44,2% pre účely platenia od-
vodov na zdravotné a sociálne 
poistenie s termínom účinnos-
ti od 1. januára 2010 pre samo-
statne zárobkovo činné osoby 
a dobrovoľne poistené osoby, 

podľa § 49 ods. 8., alebo podni-
kateľský zámer vráti na dopra-
covanie.

Opatrenie 2
Príprava na začatie 

prevádzkovania 
alebo vykonávania SZČ
o Žiadateľ o príspevok po-

vinne absolvuje prípravu na 
začatie SZČ, v rámci ktorej ab-
solvuje aj praktickú prípravu 

resp. samoplatiteľov. Novely 
príslušných zákonov budú pri-
pravené v skrátenom legislatív-
nom konaní.

2. Zníženie odvodov živnost-
níkov do rezervného fondu so-
lidarity na úroveň 2 % (to je na 
úroveň platby štátu) s účinnos-
ťou od 1. mája 2009 do 31. de-
cembra 2010. Novela zákona 
o sociálnom poistení bude pri-
pravená v skrátenom legislatív-
nom konaní. 

3. Návrhy opatrení, ktoré 
sprísňujú kritériá pre prizna-
nie príspevku na samostatnú 
zárobkovú činnosť. Vyžiadajú 
si novelu zákona o službách za-
mestnanosti a úpravy vnútor-
ných predpisov Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Predmetné úpravy budú pri-
pravené v skrátenom legisla-
tívnom konaní. Ide o nasledov-
né opatrenia: 

Opatrenie 1
Náležitosti podnika-

teľského zámeru
  Navrhuje sa vytvorenie hod-

notiacej komisie pri výbore pre 
otázky zamestnanosti, zlože-
nej zo zástupcov SAMP, SŽK, 
SŽZ a zástupcov výboru pre 
otázky zamestnanosti.

  Komisia bude posudzovať 
efektívnosť a reálnosť podni-
kateľského zámeru žiadateľa 
o príspevok. 

  Jasné a jednoznačné krité-
riá na hodnotenie efektívnosti 
a reálnosti podnikateľského 
zámeru budú zadefinované vo 
vnútornom predpise Ústredia 
PSVR (interná norma). Krité-
riá vypracuje Ústredie PSVR 
v spolupráci so SAMP, SŽK 
a SŽZ.

  Na základe stanoviska hod-
notiacej komisie úrad práce 
poskytne príspevok, príp. 
rozhodne, či je splnená pod-
mienka na uzatvorenie dohody 

podnikateľského zámeru, stra-
tégie prípravy a rozvoja podni-
kania

  Navrhuje sa, aby na prí-
prave vzdelávacích programov 
pre začatie SZČ spolupraco-
vali aj SAMP, SŽK a SŽZ.

  Navrhuje sa, aby členmi 
skúšobnej komisie na overenie 
kvality získaných odborných 
zručností po ukončení prí-
pravy na začatie SZČ boli aj zá-
stupcovia SAMP, SŽK a SŽZ. 

  Na základe stanoviska skú-
šobnej komisie úrad práce 
rozhodne, či je splnená pod-
mienka absolvovania prípravy 
na začatie prevádzkovania 
alebo vykonávania samostat-
nej zárobkovej činnosti podľa 
§ 49 ods. 8. 

Opatrenie 3
  Navrhuje sa, aby občan/

uchádzač o zamestnanie mo-
hol o príspevok opätovne po-
žiadať najskôr po uplynutí 
troch rokov od skončenia dvoj-
ročného záväzného podnika-
nia.

Opatrenia 1 a 2 budú realizo-
vané prostredníctvom výborov 
pre zamestnanosť pri úradoch 
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Najskôr s účinnosťou od 1. 
januára 2011 sa predpokladá 
harmonizácia sadzieb a zjed-
notenie vymeriavacích zákla-
dov.

V priebehu roka 2009 bude 
pokračovať diskusia so zástup-
cami živnostníkov o možnos-
tiach úprav v nemocenskom 
poistení.

Zástupcovia živnostníkov 
budú trvať na úpravách živ-
nostenského zákona a riešení 
otázok zdravotného poistenia, 
ktoré sa týkajú počtu poisťov-
ní a zložitosti vyúčtovávania 
preddavkov (poistenie a nie 
daň).

Dňa 25. februára 2009 sa na pôde Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uskutoč-
nilo stretnutie, ktorého sa pod vedením ministerky prá-
ce zúčastnili zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, 
Slovenskej asociácie malých podnikov, Slovenskej živ-
nostenskej komory a Slovenského živnostenského zväzu.
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ŽIVNOSTNÍK V ÚNII

V tomto, poslednom pokračo-
vaní seriálu o možnostiach pô-
sobenia slovenských živnostní-
kov v krajinách Európskej únie 
prinášame dokončenie infor-
mácií o povinnostiach v jednot-
livých štátoch. 

Grécko
Pri registrácii podnikateľskej 

aktivity je potrebné najprv určiť 
sídlo podniku. Výrobné podniky 
musia požiadať o povolenie na 
zriadenie na Odbore priemyslu 
sídliaceho na miestne príslušnej 
prefektúre. Okrem toho je nutná 
registrácia u príslušného správ-
cu sociálneho poistenia. Všetky 
podniky sa musia zaregistrovať 
v obchodnej komore, živnost-
níci v komore malých a stred-
ných podnikov. Na vykonávanie 
niektorých živností je potrebné 
povolenie, napríklad na elektri-
kárske práce, predaj a opravu 
áut, motoriek a iných strojov, ho-
ličstvo, očnú optiku, potravinár-
stvo a podobne.

Maďarsko
Individuálni podnikatelia môžu 

vykonávať svoju činnosť na zá-
klade povolenia registračné-
ho úradu, ktorý sa nachádza na 
príslušnom miestnom úrade. Na 
registráciu musí živnostník pri-

ložiť potvrdenie o bezúhonnos-
ti, potvrdenie o tom, že nie je 
v konkurze, potvrdenie o kvali-
fikácii a potvrdenie o registrácii 
k plateniu dane. Pri licencova-
ných činnostiach treba priložiť aj 
povolenie od dohliadajúcich in-
štitúcií. Jednotlivci sa na požia-
danie môžu zaregistrovať aj ako 
„individuálne spoločnosti“, tie 
však nemajú štatút právnickej 
osoby. Následne sa treba zare-
gistrovať na štatistickom úrade.

Nemecko
Registrácia prebieha na via-

cerých miestach. u verejného 
notára je potrebné overiť totož-
nosť, na čo je potrebný pas ale-
bo identifikačný doklad. Treba 
sa zaregistrovať v obchodnom 
registri a na mestskom úrade na 
oddelení registrácie podnikania. 
Mestský úrad automaticky infor-
muje ostatné inštitúcie. Povinná 
je registrácia v obchodnej ko-
more, s výnimkou regulovaných 
remesiel vymenovaných v zo-
zname (Handwerksordnung), kto-
ré sa prihlasujú v remeselnej ko-
more. Pri niektorých profesiách 
je povinná prihláška do špeciali-
zovaných komôr. Podnikateľské 
aktivity sa delia do viacerých 
skupín, pre niektoré je potreb-

ná licencia, ktorá sa vydáva na 
základe osvedčenia o vzdelaní 
alebo praxi.

Lotyšsko
Všetci podnikatelia, vrátane 

živnostníkov a individuálnych 
podnikateľov, musia byť zapí-
saní v Podnikateľskom regis-
tri. Licencia od iných inštitúcií 
je potrebná napríklad na vzde-
lávanie, výrobu zbraní a výbuš-
nín, farmaceutík, v poisťovníc-
tve. Licencie pre stavebníctvo, 
inžinierstvo, medicínu a vzdelá-
vanie vydávajú príslušné profe-
sionálne spoločnosti. Platnosť 
povolenia je najmenej jeden 
a najviac päť rokov. Predĺžené 
môže byť najviac na ďalších päť 
rokov.

Veľká Británia
Samostatne zárobkovo činné 

osoby sa môžu registrovať buď 
vlastným menom, alebo si môžu 
zvoliť obchodné meno. Niektoré 
činnosti vyžadujú licenciu. Patrí 
sem napríklad opatrovanie detí, 
prevádzkovanie reštaurácií, ta-
xislužby alebo pouličný predaj. 
Živnostníci sa musia registrovať 
k dani z príjmu na príslušnom 
daňovom úrade (Inland Reve-
nue). k plateniu DPH sa treba 
registrovať, ak ročný obrat živ-
nostníka presiahne 56 000 libier. 
Prihlásenie do živnostenskej ko-
mory je dobrovoľné.

Prameň: (NADSME)
(Koniec)

Seriál o tom ako sa dá podnikať v zahraničí

7 Živnostníci zo Slovenska majú v krajinách EÚ 
rovnaké podmienky ako domáci, prechodné obdobie 
platí iba v Rakúsku a Nemecku

Slovo euro bolo kodifiko-
vané do slovenčiny, čo zna-
mená, že sa má skloňovať. 
Ide o podstatné meno stred-
ného rodu zakončené na sa-
mohlásku o, ktoré sa skloňu-
je podľa vzoru mesto. 

Pri bežnej komunikácii ale-
bo vo formálnom styku rozli-
šujeme nasledovné tvary:
• euro – názov meny, píšeme 
s malým e na začiatku
• EUR – kód platidla vy-
tvorený z prvých troch pís-
men náízvu podľa normy ISO 
4217, vždy sa píše veľkými pís-
menami (tvar je ekvivalentný 
pre zápis SKK)

Znak eura € sa na počítači 
píše súčasným stlačením klá-
ves CRTL + ALT + E.

Skloňovanie slova euro
Nominatív (kto, čo)
euro eurá (mn. č.)
Genitív (koho, čoho)
eura eur
Datív (komu, čomu)
euru eurám
Akuzatív (koho, čo)
euro eurá
Lokál (o kom, o čom)
eure eurách
Inštrumentál (s kým, s čím)
eurom eurami

Mali by sme vedieť
Jazykové okienko o eureJazykové okienko o eure
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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: szkpo@centrum.sk
Ing. Vladimír Fedor, kontaktná osoba

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽK

(Boháčik: Prepúšťanie môže oživiť záujem o živnosti, SME, 29. 1. 2009)

(Dokončenie zo str. 1)
vízny systém s fixnou províziou, 
ktorá je stanovená individuálne 
na základe typu prevádzky a ob-
ratu. 

A ešte niečo navyše
Ponúkame výhodný balík úč-

tov – podnikateľský a súkrom-
ný účet za cenu jedného. Ak si 
otvoríte podnikateľský flexibiz-
nis účet, osobný flexiúčet mô-
žete získať na jeden rok bez po-
platku za vedenie účtu. 

Každý člen SŽK môže využiť 
modrú kartu, ktorá mu zabezpe-
čí prednostnú, komfortnú a dis-
krétnu obsluhu vo vybraných 

pobočkách VÚB banky. Garan-
tujeme, že každého obslúžime 
do desať minút, so zárukou vrá-
tenia poplatku za realizované 
transakcie pri prekročení tohto 
časového limitu. Karta je špeci-
álne členom SŽK vydávaná bez-
platne. 

Bližšie informácie k špeci-
álnej ponuke pre členov SŽK 
ochotne poskytnú naši zamest-
nanci v ktoromkoľvek obchod-
nom mieste VÚB banky. Infor-
movať sa môžete aj telefonicky 
na službe Kontakt 0850 123 000. 
Naši kolegovia vám ochotne po-
radia.

VÚB banka

Spolupráca s VÚB bankou

Výhrady aj pomoc živnostenskej komory

Výzva k účasti na projektoch

KOŠICE - Slovenská živnos-
tenská komora (SŽK) pod-
ľa jej podpredsedu a košické-
ho krajského predsedu Ervína 
Boháčika predpokladá, že pre-
púšťanie vo firmách v dôsled-
ku ekonomickej krízy zvýši 
záujem o živnostenské podni-
kanie. Zároveň však vidí via-
ceré byrokratické prekážky pri 
zakladaní živnosti.

Ako tvrdí Boháčik, záujem-
covia o podnikanie v remesel-
nej živnosti, ktorí potrebujú 

absolvovať kvalifikačnú skúš-
ku odbornej spôsobilosti, majú 
problémy napríklad v tom, že 
musia v mnohých prípadoch 
na skúšky vycestovať na opačný 
koniec republiky, čo im zvyšu-
je náklady (cestovné, stravné, 
ubytovanie) a stratu času.

„Skúšku pritom môžu absol-
vovať na takej istej kvalitatívnej 
úrovni v sídle kraja, kde býva-
jú a nemusia v niektorých prí-
padoch čakať viac ako dva me-
siace. Len žiaľ, toto podľa mňa 

neopodstatnené rozhodnutie 
úradníkov Ministerstva vnútra 
SR o zriadení tzv. celosloven-
ských skúšobných komisií ne-
vieme prelomiť, aj keď kompe-
tencie by mohli mať obvodné 
úrady v sídle kraja tak, ako ich 
majú na iné činnosti“, uviedol 
pre TASR Boháčik. Podľa jeho 
poznatkov štátni úradníci zne-
užívajú aj doklady z kvalifikač-
ných skúšok a poskytujú údaje 
z nich tretím osobám.

Nie je to podľa neho jediný 
problém živnostníkov a ma-
lých podnikateľov v čase pre-
hlbujúcej sa ekonomickej krí-
zy. Výhrady má SŽK napríklad 
aj k poplatkom bankám za min-
ce pri odvádzaní tržieb. „Všetky 
banky sú zahraničné, vo svojich 
domovských štátoch takéto me-
tódy neuplatňujú, tak prečo sa 
tak deje u nás. Nie je to špeku-
latívnosť manažmentov?“, pýta 
sa Boháčik. Podľa jeho názoru 
„banky si z poplatkov, ktoré nie 
sú malé, môžu predsa zabezpe-
čiť triedičky mincí.“

Problémy podľa SŽK spôso-
bí mnohým živnostníkom aj 
zníženie hranice platby DPH. 
„Opäť nás niekto núti špekulo-
vať. Aj toto môže viesť k znižo-
vaniu výroby a následnému pre-
púšťaniu,“ dodal Boháčik.

1. Obdobie plnenia: marec 
až december 2009

2. Súbor projektov (charak-
teristika)

SŽK sa touto výzvou snaží 
zlepšiť podnikateľské prostre-
die a vytvoriť vhodné podmien-
ky pre čo najširšiu účasť a zapo-
jenie členov a partnerov SŽK 
do tvorby podnikateľských 
projektov na získanie nená-
vratného finančného príspev-
ku (NFP) z európskych fondov, 
vyhlasovaných a spravovaných 
jednotlivými rezortnými minis-
terstvami.

3. Servis SŽK
SŽK zabezpečí pre potenci-

onálnych záujemcov odborné-
ho konzultanta a spracovateľa 
projektu so všetkými náležitos-
ťami, dokumentami a rozpoč-
tami tak, aby takýto projekt bol 
reálne prijatý príslušným re-
zortným ministerstvom. Spô-
sob honoráru a financovania 
projektu bude záležitosťou in-
dividuálnej dohody záujemcu 
a konzultanta na základe sa-
mostatnej vykonávacej zmluvy.

4. Harmonogram pripravo-
vaných projektov (prioritná 
os)

• Inovácie a rast konkuren-
cieschopnosti

• Energetika
• Cestovný ruch
• Technická pomoc
• Integrovaná ochrana a ra-

cionálne využívanie vôd
• Ochrana pred povodňami
• Ochrana ovzdušia a mini-

malizácia nepriaznivých vply-
vov zmeny klímy

• Odpadové hospodárstvo

5. Odporúčania SŽK
Je potrebné, aby záujemca 

vopred vedel, do ktorej oblas-
ti mieni smerovať svoj projekt, 
v akom objeme nákladov a aké 
má východzie predpoklady (vý-
sledky hospodárenia, vlastný 
kapitál, vlastníctvo, či nájmy 
objektov, realizačný tím, spl-
nené požiadavky voči úradom 
a pod.).

6. Organizácia systému ria-
denia

Záujemcovia sa môžu pri-
hlasiť a kontakt na konzultan-
ta získať prostredníctvom SŽK 
a kontaktných osôb.

Bližšie podrobnosti a manaž-
ment riadenia prípravy pro-
jektov za SŽK zaisťuje Ing. 
T. Novotný, člen Predstaven-
stva SŽK (Južná trieda 74, 040 
01 Košice, tel.č.: +421 55 678 
20 16)

Každý záujemca bude mať vy-
týčený termín osobnej konzul-
tácie pre bližšie špecifikovanie 
postupu prác na budúcom pro-
jekte a dostane základný od-
borný manuál na spracovanie 
vstupných informácií a podkla-
dov k samostatnému projektu.

Nájdite v budúcom čísle
V súvislosti s výzvou účasti na projektoch v budúcom vy-

daní ŽN prinesieme Manuál výberu a realizácie projektov 
a techniko-organizačné zabezpečenie prípravy a realizácie 
projektov pre členou SŽK.

Na druhej strane dnešného vydania ŽN nájdete HARMO-
NOGRAM VYBRANÝCH VÝZIEV PRE VEREJNÝ A SÚKROM-
NÝ SEKTOR.

Redakcia
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Chcete sa dosta  
k svojim peniazom?

Bu te pri peniazoch
S FLEXIVKLADOM ZÍSKATE:

 výhodnú úrokovú sadzbu 3,5 % p.a. garantovanú po as celého obdobia viazanosti 3 rokov
 možnos  bezplatného pred asného výberu v hotovosti až do výšky 25 % vkladu 2 x ro ne (1. 6. a 1. 12.)
 výnosy vyplácané každý rok 
 bezplatné zriadenie a vedenie
 vklad chránený Fondom ochrany vkladov v zmysle zákona
 viac informácií môžete získa  aj na 0850 123 000 alebo na www.vub.sk
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