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Ani sme sa nenazdali a prvá 
časť roka je za nami. Pre živ-
nostníkov to bol náročný aj 
hektický polrok. Každý z nás 
musel vynaložiť podstatne viac 
úsilia, aby ako tak prežil nároč-
né krízové obdobie. Je pravdou, 
že sú medzi nami aj takí, ktorí 
sa za krízu schovávajú a využí-
vajú každú možnosť, ktorú spo-
ločnosť ponúka. Obviňujú kde 

koho, neustále poukazujú, že 
vláda prijala slabé protikrízové 
opatrenia, že majú menej záka-
ziek, rastie prvotná a druhotná 
platobná neschopnosť, naras-
tá tlak na znižovanie cien za vý-
robky a služby a zhoršila sa do-
stupnosť financií na získanie 
úverov z bánk. (Zdroj: SOPK) 

Áno, je to tak! Avšak treba po-
vedať alebo sa aj spýtať, či sme 
spravili na pôde komory všet-
ko pre to, aby tomu tak nebo-
lo. Nespoliehame sa na rozumy 
druhých, pomáhame vláde na-
šimi pripomienkami? Alebo iba 
prilievame olej do ohňa? 

V živnostenskej komore je 
veľa rozumných a zručných ľudí, 
veľa podnikateľov, ktorí o krí-
ze vôbec nehovoria, radšej pra-
cujú. A ak to zhrniem, vychádza 
mi jedno podstatné: Treba viac 
hovoriť o problémoch, o hľada-
ní východísk, treba viac hovoriť 
a písať aj o skromnosti a sluš-
nosti našich živnostníkov, čo 
občas ostáva v úzadí... A ak tre-
ba hovoriť a písať, treba tak aj 
konať!

Vladimír Mička, 
predseda redakčnej rady
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Najväčšia chyba je, že si nie sme vedomí žiadnej chyby.
(Thomas Carlyle)

ŽIVNOSTNÍK A JEHO DOVOLENKAŽIVNOSTNÍK A JEHO DOVOLENKA

Majstrovská školaMajstrovská škola

Dovolenka sa väčšine z nás 
spája s oddychom a relaxom, 
s regeneráciou telesných aj du-
ševných síl, prípadne s cesto-
vaním a objavovaním nových, 
pekných miest v našej domo-
vine alebo v blízkych i vzdiale-
nejších krajinách. U živnostní-
kov to je istotne tiež takto, až 
na to, že mnohí trávia aj dovo-
lenky v práci. Živnostníctvo to-
tiž vo väčšine prípadov zname-
ná robiť služby, bez ktorých sa 
ich odberatelia nezaobídu ani 
cez dovolenkové obdobia. 

Preto v tieto preddovolenko-
vé dni, kedy k čitateľom pri-
chádza júnové vydanie Živ-
nostenských novín, a ja mám 
úlohu napísať niečo na tému 
„dovolenka“, musím písať aj 
o práci aj o činnosti našej ko-
mory. Avšak v prvom rade 
chcem všetkých, ku ktorým 
sa dostanú tieto riadky, po-
priať, aby si dovolenku dopria-
li a zariadili tak, aby letné me-

siace využili. (Nech už budú 
z pohľadu počasia akékoľvek!) 
Tým, ktorým to pre pracovné 
povinnosti nevychádza, nech 
plánujú dovolenku na neskor-
šie, veď aj v skorú jeseň je na-
príklad v našich veľhorách veľ-
mi pekne! A niekedy lacnejšie, 
pretože mnohí z nás sa budú 
(možno) vyhovárať, že dovo-
lenku si nemôžu dovoliť pre tú 
finančnú krízu...

Niekde niekto už napísal, že 
dobrý podnikateľ by mal ovlá-
dať aj umenie oddychovať. 
Mal by si oddýchnuť a zrekre-
ovať sa, nájsť si na to vždy čas! 
Niekedy aj za cenu toho, že fir-
mu zverí niekomu zo známych, 
či rodiny, že dá možnosť bri-
gádnikovi a v prípade, ak je to 
možné, firmu na čas dovolen-
kový zatvorí. 

Pred rokom som na tomto 
mieste napísala, že slovo do-
volenka je od slova dovoliť si. 
Chcem to doplniť o jedno, že 

V májovom vydaní ŽN sme priniesli rozhovor s projektovým manažé-
rom Remeselnej komory v Trieri Karlom Křižom, ktorý prisľúbil napí-
sať ešte o majstrovských skúškach

(Pokračovanie na str. 3)

Jedným z hlavných pilierov 
odborného vzdelávania v na-
šej - 109 rokov starej komo-

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

v prípade ak si nedovolíme ísť 
na dovolenku, môže to zane-
chať stopy na našom zdraví, 
niekedy aj na zdraví a poho-
de našej rodiny. A v konečnom 
dôsledku, ak sme vyčerpa-
ní, strácame schopnosť tvori-
vo myslieť a dobre pracovať, 
čím stráca iba naše podnika-
nie. Stráca konkurenciuschop-
nosť, stráca zákazníkov a môže 
sa stať to, o čom by žiaden živ-
nostník nechcel počuť – môže 
doviesť jeho podnikanie na 
mizinu. 

Nuž, ak si dovolíte dovolen-
kovať, naozaj si oddýchnite! 
Naberte nových síl, v pokoji sa 
zamyslite nad doterajšími vý-
sledkami vášho podnikania!

Ak stihnete dovolenku do po-
lovice augusta, nezabudnite 
prísť do Nitry na Živnostenské 
trhy!

Príjemné leto želá všetkým 
čitateľom

Iva Bukvová

O prilievaní O prilievaní 
olejaoleja

a skromnostia skromnosti

re je príprava na majstrovskú 
skúšku. Táto skúška, ako už sa-
motný názov prezrádza, je dô-

kazom toho, že remeselník má 
vyššie znalosti ako na učňov-
skej alebo tovarišskej úrov-
ni. Zákonom je stanovené, že 
z celkového počtu 94 reme-
siel musí byť u 41 z nich vyko-
naná majstrovská skúška (na-
príklad v prípade remesiel 
stolár, mäsiar, pekár, auto-
mechanik, elektrikár), aby si 
tento remeselník mohol otvo-
riť súkromnú živnosť. V prí-
pade 53 remesiel (napríklad 
obkladač, betonár, podlahár) 
postačuje budúcemu podni-
kateľovi iba úspešne ukonče-
ná učňovská skúška. Táto no-
velizácia remeselného zákona 
platí asi osem rokov a Nemec-
ko k nej bolo donútené nátla-

Majstrovské dielo nemeckých absolventov.
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rodnej sústavy kvalifikácií, to 
znamená, že môže spolupra-
covať na definovaní kvalifikač-
ných a hodnotiacich štandar-
dov jednotlivých kvalifikácií 
(popis čiastočných a úplných 
kvalifikácií), čím sa zabezpe-
čí porovnateľnosť výsledkov 
vzdelávania, dosiahnutých jeho 
rôznymi formami. Cieľom tejto 
aktivity je podporiť vytvorenie 
otvoreného systému celoživot-
ného vzdelávania, pružne rea-
gujúceho na potreby vzdeláva-
júcich aj na potreby trhu práce. 
Zamestnávatelia si môžu ob-
jednať na základe svojich po-
trieb kurzy, ktoré zvýšia kvali-
fikáciu zamestnancov. Kurzy 
šité na mieru budú dostupné 
v rámci študijných materiálov 
pre širokú verejnosť prostred-
níctvom internetu.                    (ba)

športové popoludnie s oddy-
chovo – zábavným progra-
mom. Zostava troch futbalo-
vých „takmer mužstiev“ rôznej 
štruktúry, dobrý guláš, farebné 
balóny, vyše päťdesiat účastní-
kov, mnoho hostí a najmä krás-
ne slnečné počasie dávalo tušiť, 
že to bude dobrá akcia. Futba-
lové hry, dobrá zábava a dis-
kotéka v závere dňa stmelili 
časť členskej základne, hostí aj 
miestnych podnikateľov. Večer 
sa účastníci podujatia rozchá-
dzali s presvedčením, že o rok 
je potrebné takýto deň zopa-
kovať. Srdečná vďaka organi-
zátorom i sponzorom za pekný
deň.                                              (oz)

Tvorba kvalifikácií. Sloven-
ská živnostenská komora má 
možnosť zapojiť sa do aktivít 
koncepčného rámca tvorby ná-

AGROKOMPLEX 2009AGROKOMPLEX 2009
36. ročník medzinárodnej poľ-
nohospodárskej a potravinár-

skej výstavy Agrokomplex

ŽIVNOSTENSKÉ TRHYŽIVNOSTENSKÉ TRHY
12. kontraktačno-predajná výsta-

va malých a stredných podnikateľov

OBNOVITEĽNÉ OBNOVITEĽNÉ 
ZDROJE ENERGIEZDROJE ENERGIE

REGIÓNY SLOVENSKAREGIÓNY SLOVENSKA
7. ročník výstavy

vidieckeho cestovného ruchu 

BIO – AGROKOMPLEXBIO – AGROKOMPLEX
20092009

3. ročník výstavy biopotra-
vín a technológií spracovania

COOPEXPOCOOPEXPO
16. medzinárodná družstevná kon-
traktačno-predajná výstava spot-
rebného a potravinárskeho tovaru

COBACOBA
Špecializovaná výstava pekárstva

WINGASTFESTWINGASTFEST
Festival vína, gastronómie a kultúry

KONE A ĽUDIA 2009KONE A ĽUDIA 2009
8. ročník medzinárodnej 

kontraktačno-predajnej výstavy

FARMÁRSKE DNIFARMÁRSKE DNI
VIDLOMET CUPVIDLOMET CUP

20. 8. – 23. 8. 2009 
Nitra

STAVBA – DOM – NÁBYTOKSTAVBA – DOM – NÁBYTOK
10. ročník výstavy 
o kultúre bývania 

(staviame - prerába-
me - zariaďujeme)
8. 9. – 10. 9.,
Trenčín, areál 

výstaviska Expo Center
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Kalendár výstav
Semináre. Vzhľadom na 

zmeny v odbornom vzdeláva-
ní a príprave a vzhľadom na 
aktívnu účasť zamestnávateľ-
ských subjektov v tomto proce-
se, boli zástupcovia Slovenskej 
živnostenskej komory prizva-
ní na semináre k zákonu o od-
bornom vzdelávaní a príprave 
(konané 10. júna v Bratisla-
ve a 12. júna v Nitre). Semi-
náre boli určené pre riadite-
ľov stredných odborných škôl 
Bratislavského, Trnavského, 
Nitrianskeho a Trenčianskeho 
regiónu. Prezentáciu zákona 
a návrhu vyhlášky o stredných 
školách a zoznamu študijných 
a učebných odborov, v kto-
rých sa vyžaduje overenie špe-
ciálnych schopností, zručností 
alebo nadania, predniesli Ing. 
Marián Galan a Ing. František 
Priesol z Ministerstva školstva 
SR. O dopadoch predmetné-
ho zákona a príprave na čin-
nosti ŠIOV smerom k SOŠ 
(činnosť odborných komisií, 
tvorba a inovácia ŠVP) infor-
movali Ing. Ivan Stankovský, 
CSc., PhDr. Anna Jurkovičo-
vá, PhD., Ing. Irena Jankovičo-
vá zo ŠIOV.                               (pk)

Športové popoludnie v Ko-
šiciach. Dňa 13. júna uspo-

riadala okresná zložka Košice 
– mesto na ihrisku v obci Geča 

ŠANCA PRE PODNIKATEĽOV

ŽIADOSTI
O PÔŽIČKY

OKTÓBER
NA BRNIANSKOM VÝSTAVISKU 

Hospodárska kríza je v súčasnosti strašiakom všetkých podni-
kateľov. Aby sme predišli, prípadne zmiernili jej dopady vo vlast-
nej firme, postavme sa jej čelom a rozvíjajme náš biznis aj v tom-
to období. Veľa podnikov hľadá OBCHODNÝCH PARTNEROV. 
Hľadá nové odbytové kanály, chce spropagovať svoje výrobky 
a služby a osloviť tých správnych zákazníkov.

Toto všetko môžeme zvládnuť z pohodlia nášho domova vďaka 
bezplatnému obchodnému portálu pre malých a stredných pod-
nikateľov. Skúsme využiť virtuálny trh dopytov a ponúk v pro-
spech vlastnej firmy! Dajme o sebe vedieť ostatným!

Webová stránka www.OBCHODNYPARTNER.sk pomôže:
• nájsť si potenciálneho dodávateľa či odberateľa v databá-

ze takmer 170 000 slovenských spoločností
• zverejňovať ponuky na spoluprácu
• propagovať ponuku tovarov a služieb
• podľa potreby zadávať a aktualizovať dopyty po tovaroch, 

službách a novej spolupráci s firmami zo Slovenska
• kedykoľvek upravovať firemný profil tak, aby zaujal budú-

cich partnerov a zákazníkov
Využime potenciál, ktorý portál ponúka! Začnime rozvíjať svo-

je podnikanie inovatívnym spôsobom, prostredníctvom virtuál-
neho obchodného priestoru.

Webovú stránku pripravila Národná agentúra pre rozvoj malé-
ho a stredného podnikania.

Tohtoročný medzinárod-
ný veľtrh strojov, nástro-
jov, zariadení a materiálov 
pre drevospracujúci prie-
mysel WOOD-TEC pred-
stavuje veľkú šancu ako pre 
vystavovateľov z krajín Eu-
rópskej únie, tak aj pre náv-
števníkov. Poskytne totiž 
kompletnú ponuku tohto 
odboru. Pre vystavovateľov 

znamená súčasná ekono-
mická kríza nové možnosti 
v podpore výroby a vývozu, 
nové informácie, zoznáme-
nie sa s novými technoló-
giami, nové kontakty a po-
dobne. Ukázalo sa, že tento 
projekt bude vždy význam-
ným v oblasti spracovania 
dreva v regióne strednej 
a východnej Európy.    (red.)

Štát začne od júla prijímať 
žiadosti o poskytnutie pôžičiek 
na zatepľovanie bytových a ro-
dinných domov z peňazí, kto-
ré získal z kontroverzného pre-
daja emisných kvót. Program 
za 71 miliónov eur (2,14 mi-
liardy Sk) umožnia rozbehnúť 
vládne novely zákonov, kto-
ré v polovici júna schválil par-
lament v zrýchlenom konaní. 
Peniaze z programu by mali 
stačiť na zateplenie najmenej 
18 000 budov.                            (dt)
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HRANICA OBRATU NA REGISTRÁCIU 
ZA PLATITEĽA DANE SA ZVÝŠILA 
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MAJSTROVSKÁ ŠKOLA
(Pokračovanie zo str. 1)

kom z Európskej únie. Pred 
novelizáciou bola majstrovská 
skúška podmienkou pre všet-
ky remeslá. 

Môj osobný názor je taký, že 
táto novelizácia bola zbytoč-
ná, bola v podstate politicky 
motivovaná. 

Pred ôsmimi rokmi malo Ne-
mecko temer 5 miliónov neza-
mestnaných a zeleno - sociál-
nu vládu. Politici tlačili na to, 
aby sa odstránili bariéry, kto-
ré bránia tvorbe pracovných 
miest. A dovoľte mi vysvetliť 
prečo toto stanovisko obha-
jujem. Príprava na majstrov-
skú skúšku a samotná skúška 
sa skladajú zo štyroch častí – 
odbornej praxe, odbornej teó-
rie, manažérskeho kurzu a pe-
dagogického minima. 

Ako som už uviedol, majster 
musí vedieť viac ako tovariš, 
preto musí mať vyššie odbor-

V januári tohto roku bol do 
Národnej rady Slovenskej re-
publiky doručený na prero-
kovanie a schválenie návrh 
zákona, ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov a o zmene 
a doplnení zákona č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších 
predpisov, ktorého navrhova-
teľom je vláda (Ministerstvo 
financií SR). Pri prerokovaní 
citovaného návrhu zákona vo 
Výbore NR SR pre financie, 
rozpočet a menu 8. apríla 2009 
bola uznesením č. 495 k vlád-
nemu návrhu zákona doplne-
ná aj zmena zákona č.222/2004 
Z .z. o DPH v znení neskorších 
predpisov.

Zámerom zmeny bolo zvý-
šiť obrat na registráciu plati-
teľov dane tak, aby bol zacho-
vaný obrat, ktorý bol platný 
do 31. 12. 2008, to je 1 500 000 
Sk, čo po prepočte konverz-
ným kurzom 1 EUR = 30,1260 
SKK bude predstavovať sumu 
49 790 eur (to je zvýšenie z do-
terajších 35 000 eur). Vláda tak 
chcela vytvoriť priaznivejšie 
podmienky pre malých a stred-
ných podnikateľov na preko-
nanie krízy, v tomto prípade 
aj znížením administratívnej 
náročnosti. Súčasne bola na-
vrhnutá možnosť zrušenia re-
gistrácie pre tie subjekty, kto-
ré sa na základe nového obratu 
už zaregistrovali. Možnosť na-
vrhovanej zmeny bola konzul-
tovaná aj s Európskou komi-
siou, nakoľko výška obratu na 
registráciu pre daň vyplýva z čl. 
287 smernice Rady 2006/112/

ES o spoločnom systéme dane 
z pridanej hodnoty v platnom 
znení.

Návrh sa stáva 1. júlom reali-
tou, aj keď je to oproti pôvod-
ným zámerom o mesiac neskôr. 
Opatrenie zjednoduší malým 
a stredným firmám podnika-
nie v čase krízy. Novo schvále-
ná hodnota limitu 49 790 eur 
zodpovedá pôvodnej úrovni, 
ktorá platila do konca minulé-
ho roku. Od januára tohto roku 
muselo Slovensko znížiť hrani-
cu približne o pol milióna ko-
rún, pretože ju k tomu zaväzo-
vala európska smernica. 

bec zrušiť registráciu. Rezort 
financií, ako predkladateľ ná-
vrhu novely, v nich odporúčal 
zdaniteľným osobám, ktoré do-
siahli obrat 35 tisíc eur do 31. 
mája 2009 a stali sa podľa no-
vých pravidiel povinnými plati-
teľmi, aby požiadali o zrušenie 
registrácie do 20. júna . Firmy, 
ktoré dosiahli do tohto termí-
nu obrat 35 tisíc, avšak zároveň 
nevykázali ani od 1. júna obrat 
49 790 eur, sa nemuseli regis-
trovať. Teraz sa tieto povinnos-
ti a sledovanie obratu odďaľu-
jú o mesiac. Zdržanie spôsobil 
prezident Slovenskej republi-
ky, ktorý nesúhlasil s niekto-

• Začiatok žatvy brzdia 
dažde. Začiatok žatvy na juž-
nom Slovensku brzdí daždivé 
počasie. Poľnohospodári oča-
kávajú oproti minulému roku 
o približne desatinu nižšie vý-
nosy obilnín. 

• Zvyšuje sa životné mini-
mum. Od 1. júla 2009 na Slo-
vensku zvyšuje životné mini-
mum, z ktorého sa vypočítavajú 
viaceré sociálne dávky. Jeho 
základná sadzba vzrastie o 3,5 
percenta na 185,19 eura. Od 
sumy životného minima zá-
visí aj výška nezdanených príj-
mov, ktorá však stúpne až od 
januára budúceho roka a na vý-
platných páskach zamestnan-
cov sa prejaví vo februári 2010. 
Naposledy životné minimum 
vzrástlo v roku 2007 o 150 ko-
rún (4,97 eura), rok predtým 
o 250 korún (8,3 eura). 

• Koncepcia ochrany záuj-
mov spotrebiteľov. V snahe 
zabezpečiť oprávnené hos-
podárske záujmy a ochranu 
spotrebiteľov aj v období pre-
chodu na euro a v čase hospo-
dárskej krízy pripravilo Mi-
nisterstvo hospodárstva SR 
Koncepciu hospodárskych zá-
ujmov spotrebiteľa. Podľa ná-
vrhu koncepcie ochrana spot-
rebiteľov sa zameriava na 
riešenie otázok štyroch oblastí. 
Ide o ochranu ekonomických 
záujmov spotrebiteľov, ochranu 
zdravia a bezpečnosti spotrebi-
teľov, zlepšenie prístupu spot-
rebiteľov k informáciám o vý-
robkoch a službách a o riešenie 
sporov, reklamácií a získavanie 
náhrad škôd u spotrebiteľov.

• Pokles cien v slovenskom 
priemysle pokračoval aj v máji. 
Ceny priemyselných výrob-
cov na Slovensku naďalej vý-
znamne klesajú. V máji podľa 
údajov Štatistického úradu SR 
boli totiž ceny priemyselných 
výrobcov pre tuzemsko medzi-
ročne nižšie až o 2,4 %, kým 
v apríli boli nižšie o 0,8 %. Má-
jový prepad pritom spôsobilo 
medziročné zníženie cien prie-
myselnej výroby o 7 %. Naopak, 
zvýšili sa ceny dodávky vody, 
čistenia, odvodu, odpadov 
a služieb o 4,4 %, ťažby a dobý-
vania o 3,4 % a dodávky elek-
triny, plynu, pary a studeného 
vzduchu o 3,2 %. V medzime-
sačnom porovnaní priemyselné 
ceny pre tuzemsko klesli v máji 
o 1,1 %. V apríli oproti marcu 
pritom ceny klesli ešte výraz-
nejšie, o 1,2 %. Medzimesačný 
vývoj v máji ovplyvnil predo-
všetkým pokles cien ťažby a do-
bývania o 3,8 %. Oproti aprílu 
však klesli aj ceny za dodávky 
elektriny, plynu, pary a stude-
ného vzduchu o 1,8 % a prie-
myselnej výroby o 0,6 %. Ceny 
dodávky vody, čistenia, od-
vodu, odpadov a služieb sa zvý-
šili o 0,3 %.               (sm, re, b, ta)

Krátke správy

né, praktické aj teoretické zna-
losti. V niektorých remeslách, 
napríklad u stolárov, je kandi-
dát povinný vyrobiť „majstrov-
ský kus“. Budúci živnostník, či 
podnikateľ, musí vedieť svo-
je výrobky predať, musí vedieť 
svoje služby ponúkať a musí 
si osvojiť uzatváranie rôznych 
obchodných dohôd. Z týchto 
dôvodov je potrebné, aby mal 
obchodné a právne znalos-
ti, a tie získa v manažérskom 
kurze. 

Jednou z vlastností nemecké-
ho vzdelávacieho systému je, 
že praktická učňovská výučba 
sa realizuje v malých a stred-
ných remeselných firmách. 
Preto je potrebné, aby mal ma-
jiteľ firmy zodpovedajúce pe-
dagogické znalosti, teda, aby 
počas prípravy na majstrovskú 
skúšku absolvoval tiež peda-
gogické minimum.

Celková príprava na maj-

strovskú skúšku trvá podľa ná-
ročnosti remeselnej činnos-
ti od 800 do 1000 hodín. Cena 
za túto prípravu sa pohybuje 
medzi 6000 až 8000 eur. Štát 
na túto prípravu poskytuje pô-
žičky s nízkym úrokom, väčši-
na jeho účastníkov si však túto 
formu ďalšieho vzdelávania 
hradí z vlastného vrecka. 

Naša komora štatisticky sle-
duje vývoj podniku, v ktorom 
je majiteľom absolvent maj-
strovskej prípravy a porovnáva 
ho s vývojom podniku, ktoré-
ho majiteľ majstrovskú skúš-
ku nemá. 

Môžeme dokázať, že v prie-
behu piatich rokov je počet 
bankrotujúcich firiem, kto-
rých majitelia nemali maj-
strovskú skúšku o 70 percent 
vyšší ako u firiem, v ktorých 
šéfovia majú zodpovedajúcu 
kvalifikáciu. 

Karel Kříž

Nová, takmer 50-tisícová hra-
nica obratu, po prekročení kto-
rej je fyzická alebo právnic-
ká osoba povinná sa prihlásiť 
za platiteľa dane počnúc 1. jú-
lom ruší prechodné ustanove-
nia novely, ktorými sa v pred-
stihu mohli riadiť už niektorí 
podnikatelia a urobili im škr-
ty v rozhodovaní, kedy a či vô-

rými ustanoveniami zákona 
o majetku obcí, súčasťou kto-
rej bola aj novelizácia zákona 
o dani z pridanej hodnoty. 

V novej právnej úprave sa 
podnikatelia sa potrebujú rých-
lo zorientovať, aby čo najskôr 
eliminovali nevýhody z povin-
nej registrácie.                          (dt)
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KOORDINÁCIA ŽIVNOSTENSKÝCH
AKTIVÍT JE VIAC AKO AKTUÁLNA

• V májovom vydaní ŽN 
sme hovorili o možnostiach 
čerpania eurofondov a o vý-
zve našej komory na prí-
pravu a spracovanie pro-
jektov v rámci Operačného 
programu Konkurencie -

schopnosť a hospodársky 
rast (KaHR). Je v tejto ob-
lasti niečo nové, o čom by 
mali čitatelia vedieť?

- V prvom rade, minis-
terstvo hospodárstva ko-
nečne po štyroch mesiacoch 
sľubovania vydalo výzvy na 
prihlasovanie projektov a 
od 4. mája sa postupne ob-
javilo Opatrenie 1.1. Inová-
cie a technologické transfe-
ry, Opatrenie 1.3. Cestovný 
ruch a Opatrenie 2.1. Ener-
getika. Žiaľ, napriek honos-
ným vyhláseniam a inzercii 
v tlači a osobným interpelá-
ciám funkcionárov a vyhla-
sovateľa, je skutočnosť iná 
- v rozpore s publikovanými 
dokumentmi - výška čerpa-
nia nenávratných príspev-
kov je podstatne obmedze-
ná a to do maximálne 200 
tis. eur, prípadne do 500 tis. 
eur. Riadne, tzv. „veľké fon-
dy“ ani nezačali svoju tohto-
ročnú činnosť, čo je vzhľa-
dom na mesiac jún viac ako 
znepokojujúce. 

• Čo to znamená pre ši-
rokú podnikateľskú verej-
nosť v praxi?

- Zodpovední a správco-
via fondov nekoordinova-
ne šíria správy o úspešnosti 
Slovenska v čerpaní eurfon-
dov. Pritom iba v Operač-
nom programe KaHR (pre 
živnostníkov a obchodné 
spoločnosti životne dôleži-
tom) doteraz nedošlo k vy-
hodnoteniu žiadostí, po-
dávaných začiatkom tohto 
roka (za výzvy z minulého 
roka), teda podnikatelia ne-
môžu zdroje čerpať. Okrem 
toho ani nevedia ako skon-
čilo ich úsilie a množstvo vy-
naloženej práce. Navyše, aj 
teraz vypísané výzvy boli za-
čiatkom júna pozastavené 
a až pred pár dňami znova 

obnovené, s odôvodnením, 
že sa museli zmeniť niektoré 
kritériá. V praxi to zname-
ná, že tieto zdroje nebude 
možné získať v tomto roku. 
Veď v auguste a septembri 
sú termíny podávania žia-

nú. Ďalej, ak sa majú čerpať 
zdroje EÚ, musia byť všet-
ky výzvy vypísané vždy na 
začiatku roka a prijímané 
najneskôr do apríla dané-
ho roka. Pritom gesčné mi-
nisterstvá tvrdia, že finan-

dostí! Toto kompetentní ne-
môžu reálne do konca roka 
zvládnuť! Ak, tak do marca 
2010 alebo neskôr. Je to veľ-
mi smutné.

• Prečo si to myslíte?
- Po prvé preto, že je to 

fyzicky (nie štatisticky a vý-
kazovo) nemožné. Podni-
katelia nemôžu zdroje vy-
čerpať v tomto roku – a to 
je skutočný prístup štá-
tu k podpore podnikania, 
k tvorbe pracovných miest, 
v čase krízy! Po druhé je to 
príklad neschopnosti kom-
petentných skutočne pod-
porovať domáci trh a roz-
voj. Pritom objem možných 
získaných zdrojov v prípade 
úspešného zaradenia pro-
jektu žiadateľa nie je adek-
vátny nárokom na prípravu 
projektu (náročnosť textov, 
obrovský rozsah povinných 
príloh, obmedzenia čerpa-
nia) a najmä časovému ho-
rizontu. Ak vypracujem žia-
dosť s celou byrokratickou 
agendou, hláseniami a vy-
jadreniami za tri mesia-
ce, podám ju a minimálne 
pol roka čakám na rozhod-
nutie (to ešte neviem, kedy 
budem čerpať), je zrejmé, 
že obsah projektu je mi už 
vo veľkej miere nanič, trh 
sa mohol veľmi zmeniť a ri-
ziká sú za ten čas iné. Ne-
hovoriac o tom, že strácam 
údernú silu a váhu podni-
kateľského zámeru. Takto 
u nás v reálnom živote vy-
zerá konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast.

• Je riešenie ako túto si-
tuáciu zmeniť?

- Je a veľmi jednoduché: 
Menej rozprávať, viac pra-
covať! Napríklad vyhlasova-
teľa výzvy zaviazať, že ak do 
mesiaca nerozhodne, pova-
žuje sa žiadosť za schvále-

cií je dosť, dokonca nie sú 
zazmluvnené a vyčerpané 
zdroje ani za rok 2008, čo je 
už celospoločenská hanba. 
Veď únia poskytuje zdroje 
pre náš rozvoj a my ich tres-
tuhodne nevyužívame. Iba 
navonok sa hráme na pod-
poru podnikania, zamest-
návania a podobne.

• Zvládajú naši živnos-
tníci prípravu projektov?

- Na jednej strane sa ob-
javujú vážni žiadatelia, ve-
domí si náročnosti a rozsahu 
projektov, ako aj objektív-
neho posúdenia vlastných 
síl, na druhej strane sú tu ti-
síce malých firiem, ktoré sú 
zastrašené náročnosťou ob-
sahu výziev (veď ich denná 
práca spočíva mnohokrát 
v manuálnom výkone reme-
selných, či obchodných vý-
konov a služieb) a sú skep-
tickí, neveria v nič, čo majú 
v rukách úradníci. Mnohí 
majú nedobré skúsenosti 
z minulosti. Po pravde pove-
dané, príprava a uskutočne-
nie projektov podľa výziev si 
v súčasnosti vyžaduje pro-
fesionálny prístup a odbor-
nú konzultačnú firmu (čo 
sú však ďalšie vstupné ná-
klady bez znalosti výsledku 
a úspechu pre žiadateľa).

• S akými problémami sa 
najčastejšie stretávate?

- Pre Slovenskú živnos-
tenskú komoru je to všet-
ko dosť náročné. Vytvorili 
sme dobrý tvorivý pracov-
ný poradenský tím, ktoré-
ho členovia pomáhajú živ-
nostníkom pri spracovávaní 
projektov. Cez určenú kon-
zultačnú spoločnosť sme za-
bezpečili koordináciu živ-
nostenských aktivít pre 
konkrétne projekty, den-
ne vybavujeme stránky a na 
stretnutiach s podnikateľmi 

poskytujeme rady. Pritom 
nepretržite sledujeme a po-
sudzujeme činnosť minis-
terstiev, obsahy a zmeny ich 
výziev, s následným prekla-
dom dokumentov do „ľud-
štiny a podnikateľštiny“, 
čiže jazyka, zrozumiteľné-
ho bežnému podnikateľo-
vi. Niektoré dokumenty, vy-
dávané v rámci operačných 
programov sú tak kompli-
kované, chaotické, prie-

bežne menené (niekedy 
len v drobnostiach, avšak 
kľúčových) a textovo aj poj-
movo náročné, že si vyžadu-
jú profesionalitu, inžinier-
ske aj právnické vzdelanie, 
dobré nervy a mnohoroč-
nú prax. Rád by som sa raz 
dožil výzvy, ktorá by nema-
la rozsah 30 strán, 15 odvo-
lávok na iných 10 dokumen-
tov a množstvo zmien počas 
procesu, ale iba zrozumiteľ-
ných, jasných 10 strán bez 
akýchkoľvek zmien! To je 
však asi iba moje zbožné že-
lanie! Zostáva nám iba tr-
pezlivá a zodpovedná prá-
ca, čo je aj nosným mottom 
a cieľom Slovenskej živnos-
tenskej komory. 

• V komore ste pomerne 
krátko, len čosi vyše štyroch 
rokov, a napriek tomu zod-
povedáte za oblasť rozhodu-
júcich aktivít v podporných 
podnikateľských projek-
toch. V čom vidíte budúc-
nosť tejto činnosti?

- Práca, ktorú robím 
je dobrovoľná a prame-
ní z môjho záujmu o rozvoj 
podnikania. Verím, že sa blí-
ži obdobie, v ktorom triezvy 
rozum zvíťazí nad byrokra-
ciou a my zrealizujeme veľa 
dobrých projektov. Krivka 
rastu úspešnosti už nasta-
la, veci sa rozbehli a teší ma, 
že stále pribúdajú živnos-
tníci a rastie autorita a váha 
komory. Veď táto profesij-
ná organizácia viac ako de-
sať rokov obhajuje záujmy 
státisícov živnostníkov a jej 
vážnosť sa výrazne posilňuje 
aj vďaka našej profesionali-
te a odborným stanoviskám 
na všetkých úrovniach spo-
ločnosti.
Ďakujeme za rozhovor 

a prajeme veľa úspechov.
Redakcia

V súčasnej neľahkej dobe, často označovanej zakliatymi slovami „hospodárska kríza“, sú 
na život a podnikanie živnostenského stavu, ale aj obchodných spoločností a podnikateľ-
ských subjektov, kladené opakované zvýšené nároky. O niektorých možnostiach a aktivi-
tách Slovenskej živnostenskej komory na podporu podnikania sme sa rozprávali s členom 
predstavenstva SŽK a poradcom pre investície a rozvoj Ing. Tomášom Novotným
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FINANČNÝ LÍZING – POSKYTNUTIE SLUŽBY 
ALEBO DODANIE TOVARU

Finančný prenájom je 
dlhodobý nájomný vzťah, 
založený na oddelení 
právneho a ekonomické-
ho vlastníctva prenajaté-
ho predmetu. 

Prenajímateľ je právnym 
vlastníkom majetku počas 
celej doby prenájmu až do 
zaplatenia poslednej splát-
ky a nájomca je ekonomic-
kým vlastníkom majetku, 
to je používa tento majetok 
ako vlastník.

Z pohľadu zákona č. 222/ 
2004 Z. z. o DPH, v znení 
neskorších predpisov (ďa-
lej len zákon o DPH), je fi-
nančný prenájom zväčša po-
važovaný za dodanie služby 
v zmysle § 9 uvedeného zá-
kona, podľa ktorého je do-
daním služby každé plnenie, 
ktoré nie je dodaním tova-
ru. Preto je pri nájomných 
zmluvách potrebné rozlišo-
vať dva druhy finančného 
prenájmu a to:

• zmluvy o prenájme, pri 
ktorých je dojednané právo 
nájomcu rozhodnúť sa od-
kúpiť predmet nájmu, to je 
zmluva s dohodnutým prá-

ho vzťahu, z ktorého vyplýva 
pre zmluvné strany povin-
nosť predať a kúpiť predmet 
nájmu sa považuje za doda-
nie tovaru.

V opačnom prípade, ak zo 
zmluvného vzťahu medzi 
prenajímateľom a nájom-
com nevyplýva povinnosť 
predať a kúpiť predmet náj-
mu a tento zmluvný vzťah je 
založený na práve kúpiť, prí-
padne predať predmet náj-
mu, sa nájom považuje za 
dodanie služby.

Vznik daňovej povinnosti 
a možnosť odpočítania dane 
pri finančnom prenájme

Ak ide o finančný prená-
jom ako o dodanie služby, 
predstavuje finančný pre-
nájom opakované zdani-
teľné plnenie. Pri vzniku 
daňovej povinnosti je po-
trebné postupovať podľa 
§ 19 ods. 3 zákona o DPH. 
Služba prenájmu sa považu-
je za dodanú najneskôr po-
sledným dňom obdobia, na 
ktoré sa platba za opakova-
ne dodanú službu vzťahuje 
okrem prípadu, ak prenají-
mateľ - platiteľ dane prijme 

vom kúpy prenajatej veci,
• zmluvy o prenájme, pri 

ktorých je dojednaná po-
vinnosť prenajímateľa pre-
dať a povinnosť nájomcu 
odkúpiť predmet nájmu za-
platením poslednej splátky.

Nové znenie § 8 ods. 
1 v písm. c) zákona o DPH 
s účinnosťou od 1. januára 
2008 považuje za dodanie 
tovaru aj odovzdanie tova-
ru, ktorý je predmetom náj-
mu, pri ktorom sa zmluvné 
strany dohodli, že vlastníc-
ke právo prejde na nájomcu 
najneskôr zaplatením po-
slednej splátky. Takáto for-
ma uzatvoreného zmluvné-

platbu pred dodaním služ-
by, kedy vzniká daňová po-
vinnosť dňom prijatia platby 
(§ 19 ods. 4).

Ak ide o finančný prená-
jom ako o dodanie tovaru 
vzniká daňová povinnosť 
dňom dodania tovaru, to 
je dňom odovzdania tova-
ru nájomcovi, pričom zákla-
dom dane je, ako pri dodaní 
tovaru, celková dohodnutá 
odplata za nájom a násled-
ný predaj tovaru.

Prenajímateľ je povin-
ný vystaviť faktúru v zmys-
le § 71, pričom sa za faktúru 
považuje aj dohoda o plat-
bách nájomného ako súčasť 
nájomnej zmluvy, ak ob-
sahuje náležitosti uvedené 
v § 71 ods.2 zákona o DPH.

Platiteľovi dane - nájom-
covi vzniká právo na odpo-
čet dňom vzniku daňovej 
povinnosti u prenajímateľa. 
Pri dodaní tovaru na zákla-
de nájomnej zmluvy vzniká 
nájomcovi právo na odpočí-
tanie dane dňom vzniku da-
ňovej povinnosti ako pri do-
daní tovaru.

(Podľa eNoviny.sk)
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Počet ľudí, ktorých zamestná-
vateľ „presvedčil“, aby prešli na 
živnosť, v čase krízy rastie. Ak 
chcú v banke požiadať o úver, 
napríklad hypotéku, je ich ces-
ta k úveru na rozdiel od bež-
ných zamestnancov zložitejšia. 

Ak živnostník splní podmien-
ky, má podobne ako riadny za-
mestnanec nárok na dotovanú 
hypotéku pre mladých.

V čom je priebeh žiadosti, 
prípadne jej posudzovanie zo 
strany banky rozdielne? „Roz-
diel je v dokladovaní príjmov. 
Príjem z trvalého zamestna-
neckého pomeru sa dokladuje 
potvrdením o príjme a výpis-
mi z bežného účtu. Príjem zo 
živnosti sa dokladuje daňovým 
priznaním, potvrdením z da-
ňového úradu a výpismi z pod-
nikateľského účtu,“ vysvetľuje 
Jana Šlachtičová Lauková, hy-
potekárna maklérka Hypocen-
tra.

Banka pri posudzovaní 
schopnosti splácať hypotekár-
ny úver u živnostníkov vychá-
dza predovšetkým z daňového 
priznania podnikateľa za po-
sledný kalendárny rok. Pokiaľ 
výsledok daňového priznania 
nie je pre podnikateľa priaz-
nivý, v niektorých bankách je 
možné požiadať o tzv. indivi-
duálne posúdenie. V takomto 
prípade sa vychádza z priemer-

ného mesačného obratu pod-
nikateľa, ktorý je poukazovaný 
na jeho bankový účet. Niekto-
ré banky vopred ponúknu mož-
nosť výberu medzi posúdením 
na základe dosiahnutého zis-
ku a realizovaného obratu. Sú 
však aj banky, ktoré pri posú-
dení príjmu živnostníka nie sú 
ochotné robiť žiadne výnimky 
a príjem určujú len na základe 
čistého príjmu z daňového pri-
znania (základ dane mínus daň 
= čistý ročný príjem).

Príklad: Akceptácia príjmu 
živnostníka

A) príjem na základe posú-
denia obratov z daňového pri-
znania
- obraty živnostníka: 189 527 
eur
- čistý mesačný príjem ak-
ceptovaný bankou: 10 až 30 
percent z obratov =(1579 až 
4738 eur)

B) príjem na základe čisté-
ho príjmu podľa daňového pri-
znania
- základ dane: 3 964 eur
- daň: 132 eur
- čistý mesačný príjem akcep-
tovaný bankou: (základ dane – 
daň)/ 12 mesiacov = 319 eur

(Zdroj: HYPOCENTRUM)
„Pri posudzovaní sú rozdie-

ly, nakoľko banky vyvinuli oso-
bitné postupy práve pre takúto 

ŽIVNOSTNÍK A HYPOTÉKA ALEBO ŠANCE MAJÚ MLADÍ
(Hypotéka pre živnostníkov. Nie je to len mýtus? PRAVDA, 27. júna 2009, jpa)

časť klientov. Vo väčšine prípa-
dov sa klienti snažia daňové 
priznanie optimalizovať, čo nie 
je z hľadiska získania úvero-
vého financovania prínosné,“ 
hovorí Lauková. Ako ďalej do-
dáva, na druhej strane, daňové 
priznanie nemusí kompletne 
odrážať príjmovú situáciu živ-
nostníka. Banky preto v rám-
ci svojich schválených postu-
pov môžu vychádzať z obratov 
podnikateľa na účte, prípadne 
z obratov podľa daňového pri-
znania, teda z tržieb. „Vo väč-
šine prípadov je takéto schva-
ľovanie zdĺhavejšie, nakoľko 
ide o individuálne posúdenie 
a udelenie výnimky,“ upozor-
ňuje Lauková s tým, že čo sa 
týka zmlúv, ktoré prešli Hypo-
centrom, živnostník je žiadate-
ľom o hypotéku zhruba v jed-
nom zo štyroch prípadov. 

Na otázku, či banky rozlišu-
jú medzi živnostníkom, od kto-
rého prechod na živnosť poža-
doval zamestnávateľ a medzi 
skutočným podnikateľom Lau-
ková odpovedala: „Banky po-
sudzujú klienta z hľadiska 
výšky jeho príjmov a skôr rizi-
kovosti odvetvia, z ktorého prí-
jem plynie než z hľadiska typu 
zamestnania. Klienti, ktorí 
plynulo prestúpili z pracovné-
ho pomeru na živnosť, bývajú 
však zvýhodnení skôr z hľadis-
ka dokladovania svojho príj-

mu. Banky sú v takýchto prípa-
doch ochotné urobiť výnimku 
a schváliť úver bez nutnosti 
doloženia daňového prizna-
nia, v prípade, ak klient pred-
loží zmluvu, na základe ktorej 
pre „zamestnávateľa“ pracuje. 
Je to výhodou, ak živnosť trvá 
kratšie ako zdaňovacie obdo-
bie.“ 

Banka pritom pri žiados-
ti rozlišuje, o akého živnostní-
ka ide, resp. aký druh živnosti 
vykonáva. „Príjem živnostníka 
(rovnako ako aj zamestnanca) 
je posúdený z hľadiska oblas-
ti, v ktorej sa pracovná čin-
nosť vykonáva. Iná situácia je 
z hľadiska nákladov pri živ-
nostníkoch, ktorí niečo vyrá-
bajú, produkujú a úplne iná 
pri rôznych sprostredkovate-
ľoch a obchodníkoch, kde sú 
náklady skôr administratív-
neho charakteru,“ upozorňu-
je hypotekárna maklérka. Inak 
sú vnímaní napríklad členovia 
rôznych komôr (geodeti, archi-
tekti, právnici, lekári, daňoví 
poradcovia) a inak sprostred-
kovatelia či remeselníci. Podľa 
oblasti podnikania môže banka 
určiť napríklad percento obra-
tov, ktoré je schopná uznať ako 
čistý príjem.

(Redakčne krátené)
K téme je aj článok

na nasledujúcej strane.
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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. Robert Schmidt, predseda
e-mail: szktrnava@centrum.sk
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Tel.: 0905 671 568
Ing. Anton Dobeš, predseda
Administratívna adresa: SŽK, okres-
ná 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: babulik .lubomir@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
Kukučínova 23, 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
PODOZRENIE:  ŽIVNOSTNÍK

Zľavy pre členov komory

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

Ste zamestnaný, plánu-
jete si však založiť živnosť? 
Potrebujete úver? Musíte si 
ho vybaviť pokiaľ neodídete 
z práce! Potom vám ho nikto 
nedá... 

Úvery a pôžičky je téma po-
maly každej druhej rekla-
my. Bez ručenia, bez ručite-
ľa, bez dokladovania príjmu, 
bez obmedzení, bez potvrde-
ní, do troch dní, do dvadsia-
tich štyroch hodín, okam-
žite... Na Slovensku však 
neexistuje finančná organi-
zácia, ktorá by mi potreb-
nú pôžičku, či úver poskyt-
la bez dokladovania príjmu! 
Každá banka aj nebankový 
subjekt, poskytujúci finan-
čné pôžičky, si skontrolu-
je aký mám príjem. Ak táto 
informácie nie je dostupná 
inak, vyžiadajú si ju priamo 
odo mňa. To však už sedím 
v pobočke a som o ďalší dô-
ležitý krôčik bližšie ku kúpe 
ich produktu. Niektoré or-
ganizácie to dokonca robia 
tak, že si odo mňa vyžiada-
jú telefónne číslo na účtov-
níčku vo firme, kde som 
zamestnaný, a priamo jej za-
volajú. Potom mi úver akože 
schvália, avšak peniaze mi 
uvoľnia až keď prinesiem po-
tvrdenie z učtárne.

Ak ste náhodu nejaký úver, 
či pôžičku dostali, a nič také-
to sa nekonalo, tak ste boli 
zaručene klientom onej ban-
ky, ktorá si akože od vás po-
tvrdenie nepýtala. Aj tak 
si však veľmi dobre skon-
trolovala pohyby financií 
na vašom účte. Ak tie úda-
je vyhovovali, tak vám úver 
schválili. Prípadne, ak ste 
klientom inej banky, tak si 
od vás vyžiadali výpisy z účtu 
z vašej banky. Napokon si 

však aj tak overili, či ste sku-
točne ten klient a či ste sku-
točne mali také príjmy.

Samozrejme potrebujem 
doklad o tom, že som zamest-
naný. Nezamestnanému úver 
nikto nedá. Takže, ak pracu-
jem a ako tak dokážem vyžiť 
a čo-to ušetriť, tak mi aký-ta-
ký úver schvália. Pokiaľ teda 
nie som živnostník! V tom-
to prípade sa môžem aj roz-
trhať, úver, pôžičku, či nebo-
daj hypotéku nemám šancu 
dostať. Môžem mať kontrakt 
so spoločnosťou, ktorá mi ga-
rantuje a dokladuje budúci 
príjem, môžem mať kontrakt 
na dobu neurčitú, s výpoved-
nou lehotou napríklad tri 
mesiace, v podstate rovnako, 
ako keby som bol zamestna-
ný na dobu neurčitú, akurát, 
že som na živnosti! Môžem 
mať aj zaplatené odvody, aj 
poistky, môžem mať dokon-
ca astronomický príjem... 
Som však živnostník!.

Skrátka, od živnostníka 
budú chcieť v banke aj da-
ňové priznanie. Rád by som 
prijal vysvetlenie niekoho, 
kto „vyrába“ v bankách tieto 
podmienky, že na kieho fra-
sa potrebuje banka moje da-
ňové priznanie? Má výpisy 
z účtu, vidí, koľko mi živnosť 
vynáša, má predložené čierne 
na bielom, že som skutočne 
živnostník a že moje príjmy 
nepochádzajú z predaja ma-
rihuany alebo z pašovania 
černochov cez hranice. Mô-
žem mať čierne na bielom, že 
mám podpísaný kontrakt na 
sto rokov, úver však nedosta-
nem, lebo som živnostníkom, 
pol roka, či jedenásť mesia-
cov - skrátka nemám daňo-
vé priznanie!

Čo sa týka hypoték (aj živ-
nostník musí niekde bývať), 
tam je to ešte horšie. Ako 
živnostník musím existovať 
najmenej dva a pol roka. Ak 
som zamestnanec, stačí, keď 
nie som v skúšobnej lehote... 
Ak živnostník - asi smrdím...

No a čo sa týka nákupov 
na splátky, tam je to také isté 
ako pri úveroch. Potvrdenia 
o príjme a podobné stačia 
zamestnanému, aj keď je za-
mestnaný tri dni, avšak živ-
nostníkovi, iba ak podniká 
minimálne dva roky! Da-
ňové priznanie pýtajú všet-
ky banky a všetky splátko-
vé spoločnosti! Možno bude 
niekto tvrdiť, že niektoré pý-
tajú priznanie len za jeden 
predchádzajúci rok, avšak 
ak ste v tom predchádzajú-
com roku boli živnostníkom 
iba štyri mesiace, tak máte 
smolu - tie super inteligentne 
systémy to rozrátajú na celý 
rok a mesačný príjem bude-
te mať taký, že musíte čakať 
ďalší rok....

Mohol by som pokračo-
vať... Ako živnostník musím, 
s pritiahnutými podmien-
kami finančných inštitúcií, 
skrátka, držať hubu a krok! 
A dúfať, že sa nezbláznim... 
Kým nebudem živnostní-
kom dlhšie ako rok a pol, 
nemám šance!

PS: Ak by náhodou niekto 
poznal spôsob získania seri-
ózneho úveru pre živnos-t-
níka, nech mi pošle návod, 
ako skutočnosti v tomto 
článku vyvrátiť.

Budem veľmi rád a mys-
lím, že aj ostatní.

(Zdroj: Pavol Biely, 
piatok 22. mája 2009. 

Redakčne krátené)
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Ú et, ktorý vám poži ia

Už viac ako 300 000 z vás má 
dopredu schválenú pôži ku

vub.sk  0850 123 000

Zria te si Flexiú et, nechajte si na  zasiela  pravidelný príjem a môžete si výhodnejšie poži a  peniaze
prostredníctvom služby Osobná úverová linka:

 bez papierovania
 jednoducho a rýchlo, kedyko vek a na oko vek
 môžete si vybera  medzi Flexipôži kou, kreditnou kartou alebo povoleným pre erpaním
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