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Komora a vyššie územné cel-
ky! Regionálna politika – ktorá 
je na Slovensku politikou zod-
povednosti, postavenia na so-
ciálnom cítení, podpory rozvo-
ja človeka a spoločnosti. Máme 
po voľbách a očakávame, že 

vyššie územné celky budú zá-
pasiť o skutočné hodnoty, pre-
berú zodpovednosť ponúknuť 
nové vízie. Očakávame, že ľu-
dia, ktorých sme si zvolili budú 
otvorení, budú počúvať svojich 
voličov a budú ochotní pozý-
vať na dialóg partnerov. V zá-
ujme spoločnej veci - obnoviť 
región, a to ekonomicky, soci-
álne aj morálne. Očakávame, že 
reakciou na krízu nemôžu byť 
len nesystémové opatrenia, ako 
„šrotovné“, ale rozumné zmeny 
a zlepšenia.

Slovenská živnostenská ko-
mora ponúka svoje skúsenos-
ti, chce byť nápomocná vyšším 
územným celkom cestou svo-
jich členov – odborníkov, pod-
nikateľov. Naši členovia chcú 
pre dobro  spoločnej veci vlo-
žiť svoje skúsenosti z reálne-
ho podnikateľského života. Po-
núkame spoluprácu. Máme 
šikovných ľudí v  jednotlivých 
krajských zložkách v Bratisla-
ve, Trnave, Trenčíne, Nitre, Ži-
line, Banskej Bystrici, Koši-
ciach a Prešove. Chceme, aby 
Slovenská živnostenská komo-
ra bola pre aparáty VÚC dobrým 
partnerom.

–vm-
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Neustála práca je zákonom ako pre umenie, tak pre život. (Honoré de Balzac)

Kolegovia živnostníci,Kolegovia živnostníci,
členovia komory!členovia komory!

Stretnutie so zástupcami Stretnutie so zástupcami 
Kresťanskodemokratického hnutia Kresťanskodemokratického hnutia 

Tento rok ubehol straš-
ne rýchlo. Keď sa rozprávam 
s kýmkoľvek, každý je prekva-
pený, že sa už blížia Vianoce. 

Rok začal eurom. Podľa vy-
jadrení najpovolanejších, Slo-
vensko to zvládlo na jednot-
ku. Kto má na tom aký podiel, 
ťažko určiť. Živnostníci sa ur-
čite nemusia hanbiť, ani verej-
ne vystúpiť a povedať – máme 
na tom veľký podiel! Nema-
li sme tímy poradcov, analyti-
kov a, bohužiaľ, ani kopu pro-
striedkov, čo by určite uľahčilo 
fázu nielen materiálnej prípra-
vy, ale predovšetkým personál-
nu. Prvého a druhého januára 
sme boli sami vo svojich ob-
chodíkoch, taxíkoch... Zastu-
povali sme zmenárne, banky 
aj poradcov. Vďaka trpezlivosti 
a slušnosti našich spolupracov-
níkov a predovšetkým obeta-
vosti a ochoty stoviek a tisícok 
živnostníkov sme toto hektické 
obdobie zvládli na jednotku. 

To bol začiatok. V spoločnos-
ti a hlavne v médiach už „vy-
vádzala“ kríza vo všetkých 
svojich formách. Objavili sa 
odborníci, znalci a hlavne lie-
čitelia. Vznikali rady, porad-
né orgány, ale aj profesionálne 
lobistické skupiny, so sto per-
centnými receptami. Každo-
denný život ukázal v plnej na-
hote aj o to, o čom môže byť 
kríza. O špekulácii, o zneuží-
vaní ekonomickej sily, o zneu-
žívaní a využívaní malých, bez-
branných živnostníkov. Veľmi 
skoro zistili, že odviedli prácu 
a služby, dodali tovar, štátu za-
platili DPH, nemalé odvody za 
seba a ešte aj za zamestnan-
cov a na ich konto v banke ne-
pribudol ani jeden cent. Veľký 
odberateľ mal čas a penia-
ze potreboval na iné. Nie skla-
manie, ale šok bol poznatkom, 
že sa nemajú na koho obrátiť 
o pomoc.

Nemajú právnikov, teda pe-

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

VOĽBY.
A
ČO

ĎALEJ?

(Dokončenie na str. 2)

Dňa 19. novembra sa na pôde našej komory usku-
točnilo pracovné rokovanie so zástupcami Kresťan-
skodemokratického hnutia, na čele s jeho predsedom 
Ing. Jánom Figeľom. Za KDH sa zúčastnili aj pod-
predsedovia Anton Marcinčin a Július Brodska, za 
SŽK predseda Ing. Vojtech Gottschall a podpredse-
dovia Ing. Michal Mudrák, Ing. Robert Schmidt, Ing. 
Pavol Višňovský a za Úrad komory Vladimír Mička. 

Predmetom rokovania bola  spolupráca v oblas-
ti vzdelávania, vymožiteľnosti práva, riešenie finan-
čnej situácie Slovenskej živnostenskej komory cestou 
štátneho rozpočtu a ďalšie témy. Hovorilo sa naprí-
klad aj od dovolenkách samostatne zárobkovo činných 
osôb, o zjednodušení odvodov a znížení daňových 
povinností.                                                                       -mi-

foto:
Vladimír
Mička

niaze na ich služby, majú slabú 
oporu v zákone, sudcovia majú 
iné problémy. A svorne zisťujú, 
že kríza nie je len o raste neza-
mestnaných, o poklese dopy-
tu o tovar a služby, o znižovaní 
kvality života pre seba a svo-
je rodiny, ale aj svojich zames-
tnancov, avšak, že kríza je aj 
o narúšaní obchodných vzťa-
hov v podnikaní a v mnohých 
prípadoch aj o narúšaní vzťa-
hov medziľudských.

Politici a média hovoria, že 
tento rok bol super volebný. 
Živnostníci a podnikatelia sa 
pýtajú čo prinesú výsledky vo-
lieb pre podnikateľské prostre-
die. Bude lepšie? Bude menej 
byrokracie, klientelizmu a na-
ozaj sa stane všetko rovna-
ko prístupné pre každého, pre 
malého i veľkého, domáceho 
i cudzieho?

Tak ako veľakrát pred tým, 
živnostníci, odkázaní pre-
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o výške odvodov do sociálnej 
poisťovne, o službách sociálnej 
poisťovne, o tom, kedy vzniká 
ochrana pri strate zamestnania 
zo strany poisťovne a o zvlášt-
nostiach pri cezhraničnom 
poskytovaní služieb a predaji 
tovaru.                                         (ko)

Workshop PRO EDUCO. 
Odbor školstva KSK v Dome 
techniky v Košiciach zorgani-
zoval 25. novembra workshop 
PRO EDUCO - Odborné vzde-
lávanie - šanca a príležitosť pre 
mladých ľudí. Vedúci odboru 
školstva Ing. Kandráč tu infor-
moval o súčasnosti a perspektí-
ve odborného školstva, o zria-
ďovaní a zameraní centier 
odborného vzdelávania. Zá-
stupcovia zamestnávateľských 
organizácií a košickej krajskej 
zložky SŽK upozornili na po-
trebu skvalitňovania odborné-
ho vzdelávania a tým na zvyšo-
vanie odbornosti remeselníkov 
v regióne.                                    (eb)

Jubilanti. V decembri si pri-
pomínajú životné jubileá títo 
naši členovia: ING. MIRO-
SLAV KURUC, člen krajskej 
zložky v Košiciach 50. narode-
niny, Mgr. ILDIKÓ DRGO-
ŇOVÁ, členka krajskej zložky 
v Bratislave 40. narodeniny.

V januári 2010 si 55. výročie 
narodenia pripomenie MA-
RIAN ROLKO, člen bansko-
bystrickej krajskej zložky. Jubi-
lantom srdečne blahoželáme!

gionálnou stratégiou odborné-
ho vzdelávania v nadväznosti 
na hospodárske a sociálne po-
treby rozvoja regiónu, novými 
študijnými a učebnými odbor-
mi, počtami prvých ročníkov na 
odborných školách ako aj zme-
nami v sieti škôl a školských 
zariadení.                                   (ko)

Interná smernica Sloven-
skej živnostenskej komory. 
Predstavenstvo SŽK schválilo 
Internú smernicu pre organi-
zovanie a uskutočňovanie kva-
lifikačných skúšok na overenie 
vedomostí a praktických zna-
lostí. Smernica je vypracovaná 
v súčinnosti s vyhláškou Minis-
terstva vnútra SR č. 470/2007 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška MV SR č. 323/2001 Z. 
z. Smernica nadobudla účin-
nosť dňom 1. 11. 2009.         (úk)

O podmienkach podnika-
nia v Rakúsku. V rámci projek-
tu REGIONFEMME, v spo-
lupráci s Bratislavskou regio-
nálnou komorou SOPK a Slo-
venským živnostenským zvä-
zom, sa koncom októbra konal 
druhý seminár o podmienkach 
podnikania v Rakúsku. Dr. 
Johannes Pflug z Hospodár-
skej komory Viedeň uviedol 
seminár prednáškou na tému 
Sociálne poistenie samostat-
ne zárobkovo-činných osôb 
v Rakúsku. Účastníci seminá-
ra dostali podrobné informá-
cie v oblastiach povinnej re-
gistrácie v sociálnej poisťovni, 

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA CELOŠTÁTNA VÝSTAVA 
POŠTOVÝCH HOLUBOVPOŠTOVÝCH HOLUBOV

8. a 9. január, Nitra

VÝSTAVA PSOVVÝSTAVA PSOV

23. a 24. január 
EXPO Center Trenčín 

KOŠICE TOURKOŠICE TOUR
Medzinárodná výstava ces-
tovného ruchu a regiónov.

27. až 29. január 
Košice

• • •

Pod gesciou Ministerstva pô-
dohospodárstva Slovenskej re-
publiky sa v roku 2010 budú ko-
nať nasledovné veľtrhy a výstavy:

Danubius Gastro 
Bratislava, 21. - 24. januára 

KÔŇ 2010
Trenčín, august 

Agrokomplex 2010 
Nitra, august 

Národná výstava hos-
podárskych zvierat

Nitra, august 
Celoštátna výsta-

va drobných zvierat-
Nitra, 3. - 5. decembra 

Ovenálie 2010
Východná, jún 

Regionálne výstavy živo-
číšnej a rastlinnej výroby:

Chovateľský deň pinzgau-
ského dobytka v Podturni

(máj)
Chovateľský deň hos-

podárskych zvie-
rat v Kremničke

(jún)
Chovateľský deň hos-

podárskych zvie-
rat v Čaklove
(september)

Regionálna výstava 
oviec a kôz v Kamenici

(9. júna)
Jablko roka 2010

Nitra (október)
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Kalendár výstav
Rada pre odborné vzdelá-

vanie. Predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja vy-
menoval 11. novembra Krajskú 
radu pre odborné vzdelávanie 
a prípravu, ktorej členom je 
aj Slovenská živnostenská ko-
mora v zmysle zákona o od-
bornom vzdelávaní a prípra-
ve (184/2009 Z. z.) a uznesenia 
vlády SR (č. 603/2009) z 2. sep-
tembra tohto roku, kedy bol 
schválený návrh Štatútu Rady 
vlády SR pre odborné vzdelá-
vanie a prípravu. (Významný 
priestor v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v stred-
ných odborných školách vy-
tvoril aj nový školský zákon 
o výchove a vzdelávaní, ktorý 
vstúpil do platnosti začiatkom 
septembra minulého roka.) 
Krajská rada pre odborné 
vzdelávanie a prípravu vytvá-
ra reálne predpoklady pre sys-
témovú spoluprácu samosprá-
vy, zamestnávateľov a ďalších 
zainteresovaných strán v rám-
ci územnej pôsobnosti kraja. 
Jednou z jej úloh bude vyjad-
rovanie sa k návrhom centier 
odborného vzdelávania a prí-
pravy. Kraj vytvára centrá, 
schopné pružne reagovať na 
potreby trhu práce v kontex-
te celoživotného vzdelávania. 
Rada sa tiež bude zaoberať re-

KOLEGOVIA 
ŽIVNOSTNÍCI,
ČLENOVIA 
KOMORY!

VÝZVA NA PRIHLÁSENIE 
POĽNOHOSPODÁRSKYCH 

VÝROBKOV A POTRAVÍN NA 
ZÍSKANIE ZNAČKY KVALITY SK

(Dokončenie zo str. 1)

dovšetkým iba na seba, zno-
vu uveria, že možno bude lep-
šie. Nadchádzajúci rok bude 
tiež super volebný. Určite sa 
živnostníci budú tešiť priaz-
ni politikov a budú mať právo 
prehovoriť do veci verejných. 
Zvážme svoje požiadavky, 
zvážme svoje stanoviská a pro-
blémy, ktoré nás naozaj ťažia! 
A tento raz ich žiadajme riešiť 
nie prísľubom do budúcnosti, 
ale reálne a v krátkom čase!

Vážené kolegyne a kole-
govia, ďakujem vám za spo-
luprácu a podporu v tomto 
roku. Želám vám, aj vaším ro-
dinám a spolupracovníkom 
veľa zdravia, šťastia a úspe-
chov v pracovnom i osobnom 
živote. Nech rok 2010 je lepší 
ako bol tento a horší ako bude 
nadchádzajúci!

Vojtech Gottschall

V rámci Národného programu podpory domácich poľnohos-
podárskych výrobkov a potravín bude v roku 2010 minister pô-
dohospodárstva SR na výstave Danubius Gastro 2010 v Bratisla-
ve slávnostne udeľovať vybraným poľnohospodárskym výrobkom 
a potravinám ocenenia Značka kvality SK. Výrobky, ktorým bude 
udelená Značka kvality SK budú vystavené a prezentované počas 
výstavy v stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a získajú právo na používanie Značky kvality SK na ob-
dobie troch rokov a  sezónne výrobky na obdobie jedného roka. 
Udelenie Značky kvality SK nie je spoplatňované. 

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov 
na získanie Značky kvality SK môžu prihlášku poslať písomne do 
11. decembra 2009 na adresu Ministerstvo pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky, Sekcia potravinárstva, výživy a obchodu, Ing. 
Dušana Šufáková, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava. 

Zásady udeľovania Značky kvality SK sú uverejnené na interne-
tovej stránke, kde si záujemca môže stiahnuť aj formulár prihlášky. 

(Zdroj: Značka kvality, http://www.znackakvality.sk/) 
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V ŽILINE SÚŤAŽILI MLADÍ MURÁRI

CECH ZLATNÍKOV HODNOTIL

• Slovensko začne vysielať 
digitálne. Na Slovensku na-
stala doba prechodu z analó-
gového na pozemské digitálne 
televízne vysielanie. O pres-
ných termínoch vypínania 
analógového vysielania budú 
domácnosti v jednotlivých ob-
lastiach informované rôznymi 
formami. Slovenské domác-
nosti môžu začať využívať di-
gitálne televízne vysielanie už 
k 31. decembru 2009. Prvý mul-
tiplex bude dostupný okamžite 
pre 79,7% obyvateľov Sloven-
ska. K 31. marcu 2010 dosiahne 
multiplex pokrytie do 90%. 
Druhý a verejnoprávny multi-
plex budú spustené  do komer-
čnej prevádzky k 30. júnu 2010. 

• Zbraňová amnestia. 1.no-
vembra 2009 sa začalo na Slo-
vensku druhé kolo tzv. zbra-
ňovej amnestie. Potrvá do 31. 
mája budúceho roka. Za dob-
rovoľné odovzdanie nelegálne 
držanej zbrane alebo streliva 
počas tohto obdobia nebude 
hroziť stíhanie za nedovolené 
ozbrojovanie. Vyplýva to z no-
vely zákona o zbraniach a stre-
live.

• KDH medzi tromi najsil-
nejšími stranami. Kresťansko-
demokratické hnutie (KDH) 
chce byť jednou z rozhodujú-
cich politických síl v krajine. 
Uviedol to v deň 20. výro-
čia výzvy na zakladanie kres-
ťanskodemokratických klu-
bov predseda strany Ján Figeľ. 
Chce, aby KDH patrilo medzi 
tri najsilnejšie strany. 

• Absolventi bez práce pri-
búdajú. Ku koncu septembra 
tohto roka sa v evidencii úra-
dov práce nachádzalo takmer 
33,4 tisíca absolventov stred-
ných a vysokých škôl. V po-
rovnaní s koncom septembra 
minulého roka je ich viac o 72 
percent. Najväčší percentuálny 
nárast pritom oproti minulému 
roku zaznamenal počet absol-
ventov, ktorí na úradoch práce 
strávili od šesť do dvanásť me-
siacov. 

• Zadlženosť SR - viac ako sa 
čakalo. Deficit verejných finan-
cií by podľa aktuálnych pred-
pokladov ministerstva finan-
cií mal byť v tomto roku mierne 
vyšší, ako rezort predpokladal 
v polročnej správe. V správe 
o makroekonomickom vývoji 
za tri štvrťroky sa totiž pred-
pokladá tohtoročný schodok 
verejných financií na úrovni 
6,34 % hrubého domáceho 
produktu, kým v polročnej 
správe to bolo 6,29 % hrubého 
domáceho produktu. 

• Lisabonská zmluva. 1. 12. 
2009 na politickej mape sveta 
vznikol nový „super štát“. Od 
polnoci totiž vstúpila do plat-
nosti Lisabonská zmluvy, ktorá 
okrem vytvorenia „super štátu“ 
Európska únia, zavádza aj naj-
väčšie zmeny v histórii únie. 
Okrem nového prezidenta, bu-
deme mať aj novú šéfku diplo-
macie.                                        (tb, dt)

Krátke správy
Stredná odborná škola sta-

vebná v Žiline usporiadala 
koncom októbra 1. ročník me-
dzinárodnej súťaže Mladý mu-
rár za účasti žiakov štyroch 
stavebných škôl Žilinského sa-
mosprávneho kraja a jednej 
školy z Českej republiky - z Ky-
jova. Hodnotiacu komisiu tvo-
rili zástupca firmy YTONG, 
ako garant technológie a spon-
zor súťaže, zástupca firmy VÁ-
HOSTAV-SK, a. s., Žilina, 
zástupkyňa  Slovenskej živnos-
tenskej komory Anna Náglová, 
zástupca SOPK a odboru škol-
stva žilinského kraja. Hlavný-
mi kritériami praktickej čas-
ti súťaže bolo čítanie výkresu, 
presnosť založenia murované-
ho fragmentu, presnosť naná-
šania lepiacej malty a kvalita 
škár, presnosť osadenia oceľo-

Dňa 14. novembra sa kona-
lo riadne zhromaždenie Ce-
chu zlatníkov a klenotníkov 
Slovenska. Hlavnými bod-
mi programu bolo predbežné 
vyhodnotenie hospodárenia 
a hodnotenie činnosti cechu 
za rok 2009 a návrhy do plá-
nu práce na rok 2010. Na zhro-
maždení boli členovia oboz-
námení podrobnejšie s ďalším 
smerovaním našej stavovskej 
organizácie. Dôležitým bodom 
bola voľba nového hospodára. 

V krátkom zhodnotení prá-
ce cechovej rady sa potvrdi-
lo, že nielen konkrétna pomoc 
v riešení problémov, spojených 

vej zárubne, čistota pracovis-
ka a dodržiavanie technológie 
systému YTONG a bezpečnos-
ti pri práci. SOŠ stavebná v Ži-
line, s ktorou žilinská krajská 
zložka komory dlhodobo spo-
lupracuje pri vykonávaní kva-
lifikačných skúšok, skončila 

v súťaži na druhom mieste za 
SOŠ technickou z Námestova 
a pred družstvom z SOU Ky-
jov. Všetci zúčastnení vyzdvih-
li nielen výbornú organizáciu 
súťaže, ale najmä jej prínos pri 
propagácii odborného školstva 
v regióne.                                   (gu)

s podnikaním, ale aj propagá-
cia cechu a teda aj našich čle-
nov, je možnosťou zvyšovania 
konkurencie schopnosti slo-
venských zlatníkov. V nepriaz-
nivej ekonomickej situácii, 
ktorú výrobcovia luxusného 
tovaru pociťujú veľmi tvrdo, 
je členstvo v Cechu zlatníkov 
a klenotníkov Slovenska jed-
nou z ciest ako ľahšie čeliť tlaku 
trhu. V tomto snažení nám po-
máha aj Slovenská živnosten-
ská komora, ktorá je zdrojom 

informácii a uceleného pohľa-
du na dianie a vývoj podnika-
teľského prostredia na Sloven-
sku. Súčasťou programu bolo 
aj odovzdávanie zlatých odzna-
kov členom cechu. Ako už býva 
zvykom, neformálne debaty po 
skončení oficiálnej časti jesen-
ného stretnutia pri dobrej hu-
sacinke trvali do neskorých ve-
černých hodín.

Ľubomír Déči, 
cechmajster cechu zlatní-

kov a klenotníkov Slovenska
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NOVELA ZÁKONA 
O ÚČTOVNÍCTVE

BURZA INFORMÁCIÍ

UVÁDZANIE BATÉRII A AKUMULÁTOROV 
NA TRH PO 1. NOVEMBRI 2009  

Na pozvanie riaditeľa Úradu práce v Žiline Ing. Jozefa 
Machynu sa zástupcovia žilinskej krajskej zložky zúčastni-
li druhého ročníka Burzy informácií, zameranej na poskyt-
nutie informácií o možnostiach uplatnenia sa na regionál-
nom trhu práce. Deväť zamestnávateľov a 14 stredných škôl 
sa predstavilo budúcim absolventom základných a stred-
ných škôl, rodičom i širokej verejnosti. Žiaci sa mohli oboz-
námiť so školskými vzdelávacími programami, ich orien-
táciou na jednotlivé odbory a možnosti uplatnenia na trhu 
práce po absolvovaní školy. Zamestnávatelia žilinského regi-
ónu predstavili svoje pracovné prostredie, zameranie firiem, 
možnosti praxovať a požiadavky na budúcich zamestnan-
cov. Podľa Jozefa Machynu vplyvom poklesu voľných pracov-
ných miest a možností práce v zahraničí v rámci únie pribu-
dlo v septembri 2009 do evidencie žilinského úradu práce 900 
absolventov.                                                                                        (go)

Prostredníctvom novely zá-
kona o odpadoch dôjde od 1. 
novembra 2009 k novým po-
vinnostiam pre výrobcov, do-
vozcov, distribútorov a spra-
covateľov použitých batérií 
a akumulátorov. Z dôvodu ne-
vyhnutnej potreby zhodnoco-
vania čím väčšieho množstva 
druhov batérií a akumuláto-
rov zákon definuje použitú, 
prenosnú batériu a akumulá-
tor, gombíkový článok, priemy-

kadmia. Tento zákaz sa nevzťa-
huje na gombíkové články s ob-
sahom ortuti neprevyšujúcim 
2 hmotnostné percentá. 

- prenosných batérií a aku-
mulátorov, vrátane tých, kto-
ré sú súčasťou prístrojov, kto-
ré obsahujú viac ako 0,0002 
hmotnostných percent kadmia. 
Tento zákaz sa nevzťahuje na 
prenosné batérie a akumuláto-
ry určené na použitie v núdzo-
vých a poplašných systémoch 
vrátane núdzového osvetlenia, 
zdravotníckych prístrojov ale-
bo v bez šnúrových elektric-
kých nástrojoch, ktoré bude 
možné naďalej uvádzať na trh.  

Výrobcovia prístrojov budú 
musieť priložiť inštrukcie s po-
pisom, ako možno batérie 
a akumulátory zo zariadení 
bezpečne vybrať spolu s  infor-
máciami pre užívateľov o ich 
materiálovom zložení. Tu je 
možná výnimka pre zariade-
nia, u ktorých z dôvodov bez-
pečnosti, výkonu, medicín-
skych dôvodov, alebo z dôvodu 
integrity údajov, je potrebný 
stály prísun elektrickej energie 

selnú a automobilovú batériu 
a akumulátor. 

Z ustanovení zákona vyplýva 
najmä zákaz uvádzania 

- batérií alebo akumulátorov 
na trh, ktoré obsahujú viac ako 
0,0005 hmotnostných percent 
ortuti (aj v prípade, že sú sú-
časťou prístrojov) a prenosné 
batérie alebo akumulátory vrá-
tane tých, ktoré sú zahrnuté do 
prístrojov s obsahom viac ako 
0,002 hmotnostných percent 

a vyžaduje sa stále spojenie me-
dzi zariadením a batériou, ale-
bo akumulátorom. 

Pri uvedení batérií a akumu-
látorov na trh v Slovenskej re-
publike bude musieť výrobca 
dodať všetkým autorizovaným 
spracovateľom presné chemic-
ké a materiálové zloženie ba-
térií a akumulátorov pre po-
treby určenia technologického 
a technického postupu ich 
spracovania a recyklácie.

Príspevok do Recyklačného 
fondu 

Výrobca batérií a akumu-
látorov je povinný platiť prí-
spevok do Recyklačného fon-
du za prenosné, priemyselné 
a automobilové batérie a aku-
mulátory v sume určenej pod-
ľa výpočtu príspevku výrobcu 
v súlade s ustanovením § 56 zá-
kona o odpadoch. Táto povin-
nosť sa nevzťahuje na prístroje 
a motorové vozidlá, za ktoré sa 
platí príspevok do Recyklačné-
ho fondu (§ 54 zákona o odpa-
doch), v ktorých sú batérie ale-
bo akumulátory začlenené. 

(Pramen: eNoviny.sk)

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo v apríli roku 
2008 návrh zákona, ktorým malo dôjsť od januára 2009 k úprave 
v súčasnosti platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon o odpadoch). Návrh zákona vychádzal z potreby 
transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 66/2006/
ES o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumu-
látoroch, ktorou sa ruší smernica 91/157/EHS.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bude 
novelizovaný s účinnosťou od 1. 1. 2010. Prinášame predbežné informá-
cie, čoho sa zmeny budú týkať.

Právnická osoba, zrušená bez likvidácie (zlúčením, splynutím, rozdele-
ním), vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Roz-
hodný deň na účely účtovníctva je deň určený v zmluve o zlúčení (sply-
nutí) alebo v projekte rozdelenia. Od tohto dňa sa úkony zanikajúcej 
spoločnosti považujú za úkony vykonané na účet nástupníckej spoloč-
nosti. Od rozhodného dňa sú účtovné prípady zanikajúcej spoločnosti sú-
časťou účtovníctva nástupníckej spoločnosti. 

Pri rozdelení alebo splynutí otvorí účtovné knihy nástupnícka spo-
ločnosť k rozhodnému dňu; ak nástupnícka spoločnosť ešte ne-
vznikla, otvorí účtovné knihy za ňu zanikajúca spoločnosť. Pri zlú-
čení nástupnícka spoločnosť plynule pokračuje vo vedení svojho 
účtovníctva, len do neho prevezme súvahu zanikajúcej spoloč-
nosti. 

Otváraciu súvahu zostavuje spoločnosť ku dňu svojho vzniku (teda zá-
pisu do obchodného registra), s výnimkou, ak táto bola zostavená k roz-
hodnému dňu. Otváraciu súvahu zostavuje aj nástupnícka spoločnosť 
k rozhodnému dňu. 

Medzi adresne vymenované účtovné jednotky, ktoré môžu viesť jed-
noduché účtovníctvo, ak nepodnikajú a ak ich príjmy za bezprostredne 
prechádzajúce účtovné obdobie nedosiahli 200 000 eur, sú zaradené po-
ľovnícke organizácie podľa nového zákona o poľovníctve. Doplňuje sa 
definícia čistého obratu pre účely zostavenia účtovnej závierky podľa me-
dzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS). Čistým obra-
tom sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné vý-
nosy, súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav. 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá 
kurzom ECB k rozhodnému dňu, ak ide o prevzatie majetku a záväzkov 
od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby. 

Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti sa oce-
ňujú reálnou hodnotou aj v jednoduchom účtovníctve. 

V mimoriadnej účtovnej závierke z dôvodu zániku bez likvidácie sa 
oceňuje majetok a záväzky zanikajúcej spoločnosti v reálnej hodnote. 
V tejto hodnote sa majetok a záväzky prevezmú do účtovníctva nástup-
níckej spoločnosti. 

Nástupnícka spoločnosť ocení reálnou hodnotou preberaný majetok 
a záväzky aj v prípade, ak majetok a záväzky preberá od zahraničnej za-
nikajúcej spoločnosti.

Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednot-
ka odpísať najneskôr do 5 rokov. Zriaďovacie výdavky boli zrušené nove-
lou č. 61/2009 Z. z. 

Účtovné záznamy, podľa ktorých sa zisťuje alebo preveruje základ dane 
alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, sa ucho-
vávajú v lehote podľa tohto zákona, najmenej však v lehote pre zánik 
práva vyrubiť daň.                                                                                              (Zdroj: VD)
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SLADKÉ
ŽIVOBYTIE

Keď sa mladučká Ľuba 
pred rokmi rozhodovala 
o svojej profesionálnej drá-
he, zvolila si techniku, pres-
nejšie strojarinu. Po vysoko-

školskom štúdiu sa v nej aj 
pár rokov realizovala. Dob-
re si rozumela s rysovacou 
doskou. Navrhovala, pro-
jektovala, rysovala až dovte-
dy, kým neprišla o svoje pra-
covné miesto a nič ďalšie 
sa jej v odbore nepodarilo 
nájsť. Vtedy sa, možno z dl-
hej chvíle, alebo len preto, 
aby zahnala bezvýchodis-
kovú situáciu mladej ženy, 

manželky a matky, ktorá sa 
zrazu nemá ako realizovať, 
pustila do pečenia, najmä 
medovníkov. Pri ich zdobe-
ní si uvedomila, že vlastne 
tu môže uplatniť svoje kres-
liarske zručnosti. A to ju za-
čalo lákať natoľko, až sa jej 
postupne v kuchyni vykryš-
talizovalo podnikanie. So 
svojimi výtvormi sa odváži-
la najprv medzi priateľov, 

potom na miestne výstavy, 
trhy. Dnes má kalendár tr-
hov, ktorých sa chce spolu 
s manželom zúčastniť a pre-
dávať decentne zdobené me-
dovníčky. Aj keď na trhoch 
sa chystá predovšetkým 
predvádzať návštevníkom 
svoje umenie, nadväzujú-
ce na staré tradície, obvyk-
le nemá veľa času, lebo pre-
dáva. Jej sladké výtvory idú 
dobre na odbyt. Napriek 
tomu zapochybujem, či sa 
dá z toho žiť. Medovníky 
veľa nestoja a na podnika-
nie má pani Ing. Ľuba Lom-
nická len dve ruky... Keď 
sledujem, s akou istotou vy-
kresľuje biele ozdôbky na 
medovníkovom srdci, bez 
okolkov sa jej pýtam: „Dá 
sa z výroby perníkov vyžiť, 
zarobíte si?” „Dá“, pohoto-
vo odpovedá Ľubin manžel. 
„Manželka má veľa objedná-
vok, ktoré získava na trhoch 
tradičných remesiel alebo 

na výstavách, ale mnohých 
stálych odberateľov získala 
aj cez internet. Už ani nestí-
ha vyrábať.” Keď si po-
zriete internetovú stránku 
www.medovnicky.sk, pocho-
píte, prečo sa nielen jednot-
livci, napríklad na svadby, 
ale aj mnohé firmy nauči-
li u pani Ľuby nakupovať 
sladké firemné suveníry ale-
bo aspoň medovníčky pre 
detí svojich zamestnancov 
na sv. Mikuláša. Asi predsa 
len platí, že remeslo má zla-
té dno. 

Anna Pokorná
Foto: Števo Kačena
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ZÁKLADNÉ ZMENY 
V ZÁKONE O DPH 

OD JANUÁRA SA DPH VRÁTI SKÔR

NEZÁBAVNE O ZÁBAVNEJ 
PYROTECHNIKE!  

Rady podnikateľom so zábavnou pyrotechnikou 

Pravidlo definície miesta dodania služby 
Miestom dodania služby dodávanej zdaniteľnej osobe bude 

miesto, kde bude mať odberateľ ako zdaniteľná osoba svoje sídlo, 
prípadne prevádzkareň. Na druhej strane sa v prípade poskytnu-
tia služby nezdaniteľnej osobe za miesto dodania služby bude po-
važovať miesto sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkar-
ne dodávateľa. 

Budú existovať výnimky. 
Vrátenie DPH 
Slovenskí platitelia budú komunikovať výlučne so slovenskou 

daňovou správou. 
Komunikácia bude elektronicky prostredníctvom portálu Da-

ňového riaditeľstva SR. 
Netreba predkladať faktúry, prípadne dovozné doklady, s vý-

nimkou, ak hodnota základu dane  presiahne 1000 eur, prípadne 
250 eur pri kúpe pohonných látok. 

Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí až do 30. 9. po 
skončení kalendárneho roku. 

Súhrnné výkazy 
Zavedenie povinnosti zahrňovanie služieb majúcich miesto do-

dania v zahraničí do súhrnných výkazov. 
Zmena periodicity podávania súhrnných výkazov na kalendár-

ny mesiac u niektorých daňových subjektov v závislosti od hodno-
ty dodávok tovarov do iných členských štátov. 

Zmena termínu pre podanie súhrnných výkazov, a to do 20 dní 
od skončení obdobia (kalendárny mesiac, príp. štvrtok). 

Podávanie súhrnných výkazov elektronicky. 
Zavedenie tzv. DPH transferového oceňovania dodávok tova-

rov a služieb

Zmena pri refundácii DPH 
zo zahraničia, pravidlá pre ur-
čenie miesta dodania služby či 
zmeny pri podávaní súhrnného 
výkazu. To sú základné novin-
ky, ktoré od januára čakajú na 
podnikateľov. Súvisia s nove-
lou zákona o DPH platnou od 
1. januára. 

Namiesto dodávateľa kupu-
júci 

Jednou zo základných zmien 
v novom zákone je určovanie 
miesta dodania. So zmenou 
princípov určovanie miesta 
spotreby služby súvisí aj podá-
vanie súhrnných výkazov, kde 
sa novelou pravidlá sprísňujú. 
Po novom sa totiž budú podá-
vať nielen za tovar, ale aj služby. 
„Od januára bude každá zdani-
teľná osoba identifikovaná pre 
DPH predkladať súhrnný vý-
kaz s údajmi o zdaniteľných 
osobách a o nezdaniteľných 
právnických osobách identifi-
kovaným pre DPH, ktorým po-
skytla služby s miestom doda-
nia v inom členskom štáte, na 
ktoré sa vzťahuje takzvaný re-
verse charge, teda prenos da-
ňovej povinnosti,“ hovorí da-
ňová poradkyňa J. Sadloňová. 

Výkazy sa budú podávať po 
novom mesačne, a to vždy do 
20. dňa nasledujúceho mesia-
ca. Výnimku tvoria dodávky 
tovarov v hodnote menšej ako 
100-tisíc eur a dodávky služieb, 
ktoré uskutočnia osoby regis-
trované ako platiteľ DPH z do-
daných alebo nadobudnutých 
služieb. Tu sa bude podávať vý-
kaz štvrťročne. Výkazy sa budú 
podávať už len elektronicky. 

Nový deň daňovej povinnosti 
Okrem miesta dodania ce-

zhraničnej služby prináša nová 

legislatíva novinky aj pokiaľ ide 
o určenie času, prípadne mo-
mentu vzniku daňovej povin-
nosti. Oproti súčasnému pra-
vidlu (deň vystavenia faktúry) 
sa bude prijatie cezhraničných 
služieb zdaňovať už v momen-
te poskytnutia služby.

Zmena však nastane nielen 

pri cezhraničných, ale aj do-
mácich službách dodávaných 
čiastkovo alebo opakovane.

Doteraz zákon umožňo-
val zvoliť si ľubovoľný deň pre 
vznik daňovej povinnosti, naj-
neskôr však posledný deň ob-
dobia, za ktoré sa platí. 

Cez daňový úrad 
Pokiaľ ide o vrátenie DPH zo 

zahraničia, od januára sa bude 
podávať žiadosť o refundáciu 

elektronicky prostredníctvom 
portálu daňovej správy v kra-
jine kupujúceho, ktorý zapla-
til DPH. V súčasnosti sa žia-
dosť podáva klasicky na tlačive 
v krajine dodávateľa, ktorý si 
uplatnil DPH. 

Na nevedomosť doplatíte
Poriadne si naštudujte zme-

ny v novom zákone o dani z pri-
danej hodnoty alebo sa ob-
ráťte na daňového poradcu, 
inak môžete doplatiť na svo-
ju nevedomosť. Daňová po-
radkyňa a DPH manažérka 
v spoločnosti KPMG Elvíra 
Ungerová upozorňuje, že ne-
správne uplatnenie DPH pri 
dodávaní služieb do zahraničia 
môže mať vážne finančné dô-
sledky. 

Súhrnné výkazy elektronické
Od januára sa už nestretne-

te s papierovým súhrnným vý-
kazom o dodaní tovaru do 
inej členskej krajiny EÚ. Slo-
vensko sa prispôsobuje pra-
xi v únii a preto zavádza výluč-
ne elektronické vykazovanie. 
Oproti starému zákonu nasta-
ne ešte niekoľko zmien, naprí-
klad povinnosť okrem tovaru 
nahlásiť aj služby, ktoré nebu-
dú zdanené u nás, ale v krajine 
prijímateľa. 

Jednoduchšie pravidlá
Jednou z najvýraznejší zmien, 

ktoré od nového roka prináša 
novela zákona o dani z prida-
nej hodnoty, sú nové pravidlá 
na určenie miesta dodania ce-
zhraničných služieb. „Hlavný 
rozdiel spočíva v skutočnosti, či 
dodanie služby nastane medzi 
podnikateľmi vzájomne, ale-
bo medzi podnikateľmi a súk-
romnou osobou – nepodnika-
teľom,“ hovorí senior manažér 
oddelenia daňového poraden-
stva spoločnosti Ernst&Young 
Juraj Ontko.

(Redakčne krátené)

(Podnikatelia dostanú „DPH balíček“, Hospodárske no-
viny , 25. 11. 2009, autorka Katarína Šimurková)

Od 1. 2. 2009 platí Naria-
denie vlády SR č. 485/2008 
Z. z. o uvádzaní pyrotechnic-
kých výrobkov na trh. Pyro-
technické výrobky, ktorých 
zhoda vlastností je posúdená 
podľa tohto nariadenia vlády 
musia mať vydané ES vyhláse-
nie o zhode a musia byť okrem 
iného označené značkou zho-
dy CE a príslušnou kategóriou 
nebezpečnosti.

Pyrotechnické výrobky, uve-
dené na trh do 1. 2. 2009 mu-
sia mať posúdenú zhodu vlast-
ností podľa Nariadenia vlády 
č. 398/1999 Z. z. Pyrotechnic-
ké výrobky, ktorých zhoda 
vlastností je posúdená pod-
ľa tohto nariadenia musia mať 
vydané vyhlásenie o zhode 

a byť okrem iného označené 
príslušnou triedou nebezpeč-
nosti a môžu byť označené slo-
venskou značkou zhody CSK. 
Takéto posúdenie zhody vlast-
ností je platné len na území 
SR.  

Rady spotrebiteľom pri ná-
kupe a používaní zakúpenej 
zábavnej pyrotechniky 

Slovenská obchodná inšpek-
cia pri kúpe a používaní zábav-
nej pyrotechniky spotrebite-
ľom odporúča: 

• Kupujte len pyrotechnic-
ké výrobky označené stupňom 
(triedou) alebo kategóriou ne-
bezpečenstva, s návodom na 
používanie a ničenie zlyha-
ných výrobkov! 

• Kupujte pyrotechnické 
výrobky len v pôvodnom a ne-
poškodenom balení!

• Pri kúpe si vždy vyžiadajte 
doklad o kúpe! 

• Nerozbaľujte výrobky v po-
nuke na predajnej ploche! 

• Neskúšajte výrobky ich 
zapaľovaním v predajni! 

• Predavača požiadajte 
o vysvetlenie správnej mani-
pulácie s pyrotechnickým vý-
robkom! Pre tento účel sa pri 
predaji pyrotechniky vyžadu-
je prítomnosť odborne spôso-
bilého predavača. 

• Dodržujte návod na pou-
žívanie a ničenie zlyhaných py-
rotechnických výrobkov! 

• Dodržujte základné pra-

vidlá skladovania pyrotech-
nických predmetov - skladuj-
te ich v suchu, pri teplote do 
40°C, oddelene od horľavých 
a ľahko zápalných látok! 

• Dbajte o to, aby ste pri 
zapaľovaní pyrotechnických 
predmetov boli v bezpečnej 
vzdialenosti od predmetu! 

• V prípade, že ste blízko 
zapáleným pyrotechnickým 
predmetom, chráňte si zrak 
pred iskrami, prípadne pred 
možným rozprsknutím pyro-
technickej zložky. 

• Zabráňte pohybu malých 
detí v blízkosti odpaľovaných 
pyrotechnických predmetov! 

• Neodpaľujte pyrotechnic-
ké predmety v uzatvorených 
priestoroch, v blízkosti ne-
mocníc a kostolov, detských 
zariadení, domovov dôchod-
cov, škôl, liečební a pri športo-
vých podujatiach! 

(Zdroj: Slovenská ob-
chodná inšpekcia)
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V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je každá právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania 
alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, povinná bezodplatne zabezpečiť a vyko-
nať premenu menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny 
na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa 
tohto zákona a osobitných predpisov. Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do 
imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá možno za podmienok vymedzených 
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi prijať najskôr v deň určenia konverzného kurzu, 
pričom toto rozhodnutie musí byť prijaté a všetky právne úkony príslušnej právnickej osoby, 
ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr do jed-
ného roka po dni zavedenia eura.

Bližšie informácie: JUDr. Ivan Bošanský, ibosansky@office1.sk, tel. 0905 933 121

UPOZORNENIE !!!

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

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

Úrad SŽK v Žiline
Dolné Rudiny 3, 010 01 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
Hlavná 17, 917 01 Trnava
(prízemie - átrium)
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
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UPRATO-

VANIA A ČISTENIA INFORMUJE
SPOLUPRÁCA 

SO SAMOSPRÁVOU 
S cieľom iniciovať vzájomnú 

spoluprácu sa Slovenská aso-
ciácia upratovania a čistenia 
(SAC) obrátila na novozvole-
ných predsedov samospráv-
nych krajov a ponúkla im od-
borné skúsenosti, ktoré získala 
vďaka medzinárodnej spolu-
práci a aktívnej účastiv rámci 
európskeho a svetového upra-
tovacieho priemyslu. Záme-
rom navrhovanej spolupráce 
je vypracovať štandardy a pro-
jekty, ktoré by mohli viesť 
k skvalitneniu služieb v inšti-
túciách v pôsobnosti samo-
správnych krajov, zefektívniť 
ich a v období krízy ušetriť fi-
nančné prostriedky. Projekty 
môžu prispieť pri znižovaní ne-
zamestnanosti a vytváraní no-
vých pracovných príležitostí - aj 
prostredníctvom už vypracova-
ného vzdelávacieho systému, 
a to v súlade s požiadavkami 
Európskej únie pre uprato-
vací priemysel. Iniciatíva Slo-
venskej asociácie upratovania 
a čistenia má podporu Sloven-
skej živnostenskej komory. Ko-
mora je garantom odbornosti 
tohto profesijného združenia.

PROFESIJNÝ 
REGISTER 

UPRATOVANIA
Slovenský upratovací a čis-

tiaci priemysel má svoj profe-
sijný register. Iniciátorom a re-
alizátorom myšlienky je SAC. 
Ide o projekt, ktorého cie-
ľom je prispieť k transparen-
tnosti trhu čistenia a upratova-
nia na Slovensku, eliminovať 
klientelizmus a zvýšiť rovnosť 
príležitostí pre firmy v konku-
renčnom prostredí. Profesij-
ný register je určený všetkým 
zadávateľom  (súkromným aj 
štátnym), ktorí využívajú do-
dávateľské služby upratova-
cích firiem, predajcov čistiacej 
techniky, čistiacich prostried-
kov, sanitárnej techniky a pod. 

Klienti majú možnosť aj takým-
to spôsobom získať a doplniť si 
referencie o potenciálnom ob-
chodnom partnerovi a súčas-
ne si preveriť jeho existenciu 
a pôsobenie na trhu. Profesij-
ný register obsahuje popri zá-
kladných údajoch o firme aj 
informácie o predmete a za-
meraní činnosti firmy, dĺž-
ke odbornej praxe, absolvo-
vaných školeniach, získaných 
certifikátoch, členstve v pro-
fesijných organizáciách. Jeho 
účelom však nie je posudzo-
vať či hodnotiť kvalitu poskyto-
vaných služieb registrovaných 
firiem. Iniciatíva SAC je na-
mierená hlavne voči pretrváva-
júcim praktikám vzniku účelo-
vých firiem, ktoré sa zakladajú 
v rekordne krátkom čase pred 
vyhlásením súťaže alebo reali-
záciou zákazky, za ktorý nie je 
možné reálne získať a preuká-
zať odbornú prax. V konečnom 
dôsledku to má negatívny do-
pad na kvalitu vykonávaných 
služieb, potieranie a znižova-
nie odbornosti upratovacieho 
a čistiaceho priemyslu. Krok 

bí v upratovacom a čistiacom 
priemysle minimálne rok, prí-
padne, ak nespĺňa toto krité-
rium, vie preukázať dosiahnuté 
odborné vzdelanie a svoje úda-
je a referencie, nevyhnutné pre 
zápis do registra, vie hodnover-
ne doložiť. 

SLOVENSKÍ 
LOBISTI V EÚ

SAC figuruje na zozname žia-
dateľov o zápis do registra zá-
stupcov záujmových skupín 
Európskej komisie a na zozna-
me lobistov, akreditovaných 
v Európskom parlamente. Eu-
rópsky parlament a Európska 
komisia v rámci úsilia o vyššiu 
transparentnosť vytvorili regis-
tre, zamerané na poskytova-
nie informácií o zástupcoch zá-
ujmových skupín (lobistoch), 
ktorí sa angažujú v európskych 
inštitúciách, s cieľom ovplyvniť 
tvorbu politiky a rozhodova-
cieho procesu. Európska komi-
sia otvára tento dobrovoľný re-
gister v súvislosti s Európskou 
iniciatívou za transparentnosť. 

asociácie možno chápať predo-
všetkým ako ochranu etablo-
vaných firiem na trhu čistenia 
a upratovania pred ich zne-
výhodňovaním. Podmienkou 
zápisu nie je členstvo v SAC, 
požiadať oň však môže iba fir-
ma, ktorá profesionálne pôso-

Chce umožniť občanom dozve-
dieť sa, ktoré všeobecné a špe-
ciálne záujmy ovplyvňujú pro-
ces rozhodovania v európskych 
inštitúciách a koľko prostried-
kov sa tomu venuje. Zoznam 
akreditovaných lobistov je zve-
rejnený na internete.               (i)
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Vaše výdavky ošetrí 
karta American Express 

 
Vážení lenovia Slovenskej živnostenskej komory,
plati  kartou pri nakupovaní je už úplne bežné. No verili by ste, že dnes už môžete nakúpi  aj ke  na ú te nemáte 
žiadne peniaze? Navyše pri tom dostanete z avu i dar ek a naspä  aj as  pe azí. Všetko v aka kreditným kartám 
American Express. Na Slovensku ich v štýlovej modrej a elegantnej zlatej podobe ponúka exkluzívne VÚB banka. 
Teraz ich dostanete na rok úplne zadarmo.

S kreditnými kartami American Express vám VÚB banka poži ia peniaze bezúro ne až na 50 dní. Ak ich do stanoveného 
termínu vrátite spä , nebude vás to stá  ani cent. Navyše, pri platbe kartou u partnerov programu American Express 
Selects môžete získa  rôzne z avy a iné špeciálne výhody na Slovensku i vo svete. Napríklad v sieti FAnn parfumérií 
zaplatíte až o 10 % menej a v predajniach elektroniky NAY vám z ú tu odpo ítajú 2 %. Z avy sa vz ahujú napríklad 
aj na nábytok, šperky, oble enie i obed v reštaurácii.

S kartou Blue od American Express získate ešte viac. Z každej platby vám totiž vráti spä  0,5 %. ím viac nakúpite, 
tým viac zarobíte. Navyše, ak o kartu Blue požiadate teraz, banka vám bude za každú platbu v baroch a reštauráciách 
po as nasledujúcich troch mesiacov vraca  spä  celých 5 %. Modrú kartu si nezabudnite ani pri cestách do zahrani ia. 
Získavate k nej totiž automaticky cestovné úrazové poistenie až do 75 000 dolárov a aj bezplatné poistenie lie ebných 
nákladov pre celú vašu rodinu až do výšky 250 000 dolárov. Okrem toho vám zabezpe í bezplatné poradenstvo pred 
vycestovaním a v zahrani í sa na u môžete spo ahnú  v akejko vek núdzovej situácii. Napríklad aj v prípade potreby 
tlmo níka, straty okuliarov i nedostupnosti potrebného lieku.

Zlatá American Express Gold je ur ená tým najnáro nejším klientom. Ak ste jej držite om, nová služba Priority 
Pass vám otvorí dvere do vyše 600 letiskových VIP salónikov vo viac ako 325 mestách po celom svete.  Môžete tu 
využi  bezplatné ob erstvenie, internet, fax i sprchy.  Okrem nadštandardného úrazového poistenia do 150 000 
dolárov a poistenia lie ebných nákladov pre celú rodinu do 250 000 dolárov ponúka aj celú škálu asisten ných 
služieb. Napríklad v prípade potreby naliehavého odchodu domov vám American Express zabezpe í dopravu 
a uhradí náklady spojené s pred asným návratom. Ak vám mešká lietadlo i batožina, môžete dosta  náhradu až 
750 dolárov. alších 1 250 dolárov dostanete, ak sa batožina stratí. Sú as ou karty je aj poistenie zakúpeného tovaru 
pre prípad poškodenia alebo krádeže až do výšky 5 000 dolárov ro ne. A v aka balíku služieb Home Assistance vám 
pois ov a sprostredkuje a uhradí náklady v prípade havarijnej situácie v domácnosti. Preplatí vám tiež náklady na 
hovory uskuto nené zo strateného alebo odcudzeného telefónu a rovnako aj náklady spojené s náhradou stratených 
dokladov alebo k ú ov od auta i bytu.

Zima v Rakúsku s fantastickými z avami
U partnerov American Express si túto zimu v Rakúsku môžete uži  s fantastickými z avami. Napríklad, ak v hoteli 
zaplatíte za dve noci, tretiu dostanete zdarma. V reštaurácii zasa môžete získa  uvítací aperitív i štyri jedlá za cenu 
troch. Nezabudnite si preto svoju kartu vzia  so sebou, naozaj sa to oplatí! 

Pre lenov Slovenskej živnostenskej komory sú karty American Express vydané do 31. 12. 2009 so 100 %-nou z avou
z poplatku na jeden rok.

Prajeme vám pohodové viano né nákupy, príjemné viano né sviatky a úspešný celý rok 2010.

Viac informácií nájdete na www.americanexpress.vub.sk.
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