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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Onedlho budeme na ďal-
šie štyri roky voliť nové orgá-
ny samosprávy obcí – obecné 
a mestské zastupiteľstvá a sta-
rostov a primátorov. Účasť 
v predchádzajúcich dvoch 
obecných voľbách sa pohybo-
vala okolo 50 percent (podľa 
štatistického úradu bola v roku 
2002 účasť 49,51 percenta 
a v roku 2006 47,65 percenta). 

KOMUNÁLNA 
POLITIKA LÁKA

Podľa odborníkov sa záujem 
o komunálnu politiku na Slo-
vensku zvyšuje, množstvo re-
gistrovaných kandidátov do 
nadchádzajúcich volieb svedčí 
o tom, že veľký záujem nie je 
len o kreslá primátorov. V hlav-
nom meste sa o lukratívny post 
primátora, prirovnávaný aj ku 
kreslu vo vláde, uchádza sedem 
kandidátov, v druhom najväč-
šom meste Košiciach je to osem 
kandidátov. Najviac z krajských 
miest - po desať kandidátov na 
primátora - majú Žilina a Nitra. 
Opozičná strana Smer-SD na-
príklad nominovala na primá-
torov dvoch krajských miest bý-
valých ministrov. Za primátora 
Košíc kandiduje bývalý minis-
ter zdravotníctva Richard Raši 
a za primátora Banskej Bystri-
ce exminister dopravy Ľubomír 
Vážny. Do súboja o primátorské 
kreslá sa púšťajú nominanti po-
litických strán, či koalícií, ale aj 
nezávislí kandidáti. V Bratisla-
ve kandidujú na primátora traja 
nezávislí, v Trnave jeden, Tren-
číne traja, Nitre piati, rovnako 
aj v Žiline, Banskej Bystrici traja, 
v Prešove aj Košiciach štyria. 

V troch krajských mestách - 
Trnave, Trenčíne a B. Bystrici 
majú výhradne mužských kan-
didátov na primátora. V zostá-
vajúcich piatich krajských mes-
tách kandidujú na tento post aj 
ženy. V Prešovskom a Košickom 
kraji si do primátorského súbo-
ja trúfajú ísť ženské kandidát-
ky ako nezávislé, v ostatných 
troch krajoch kandidujú s pod-
porou politických strán či koa-
lícií. 

FINANČNÉ MOŽNOSTI 
PRE PODNIKATEĽOV EXISTUJÚ

ORGANIZOVANIE 
A USKUTOČŇOVANIE 

KVALIFIKAČNÝCH SKÚŠOK 

Možností čerpania finančných 
prostriedkov z fondov Európ-
skej únie je mnoho. Treba si vy-
brať takú, ktorá najlepšie vyhovu-
je predmetu daného podnikania. 
Projektový zámer podnikateľa - 
živnostníka je možné financovať 
zo štrukturálnych fondov alebo 
z programov na úrovni únie. 

Za štrukturálne fondy, orientu-
júce sa na podporu podnikania sú 
zodpovedné predovšetkým Mi-
nisterstvo hospodárstva a výstavby 
SR a Ministerstvo pôdohospodár-
stva, životného prostredia a re-
gionálneho rozvoja SR. Financie 
môže podnikateľ získať na zvy-
šovanie konkurencieschopnos-
ti malých a stredných podnikov, 
na projekty v oblasti cestovného 
ruchu alebo na podporu inova-
tívnych firiem.

Programy sa orientujú naj-
mä na podporu výskumu a vý-
voja, inovačnej kapacity malého 
a stredného podnikania a rozvoja 
moderných a informačných tech-
nológií za účelom posilnenie ich 
konkurencieschopnosti. Tu sa kla-
die dôraz predovšetkým na pod-
poru spolupráce malého a stred-
ného podnikania v Európe, ktorá 
otvorí cestu pre inovácie a efektív-

ny prenos technológií. Prehlbova-
nie vzájomnej spolupráce môže 
prispieť k zvyšovaniu hodnoty eu-
rópskeho hospodárstva a k zvýše-
niu rastu a väčšiemu počtu pra-
covných príležitostí.

Ak sa živnostník nevie zorien-
tovať v prístupných možnostiach, 
mal by kontaktovať napríklad 
miestnu regionálnu rozvojovú 
agentúru. SŽK úzko spolupracu-
je s RRA Senec-Pezinok. Zoznam 
s kontaktmi agentúr, pôsobiacich 
v jednotlivých regiónoch možno 
nájsť na webovej stránke integro-

vanej siete regionálnych rozvojo-
vých agentúr (www.isrra.sk). Na 
tejto stránke nájde živnostník radu 
k tomu kde začať a ako postupo-
vať, ako spracovať projektovú žia-
dosť, prípadne tu nájde aj pria-
mu pomoc pri samotnej realizácii 
schváleného projektu. Proces je 
po administratívnej stránke totiž 
dosť náročný. Regionálna rozvo-
jová agentúra poskytne aj bezú-
ročne spolufinancovanie projek-
tového plánu. 

Eva Lovásiková, 
RRA Senec-Pezinok 

(Pokračovanie na str. 2)

Preverenie schopnosti odbor-
ne konať v remesle prislúcha Slo-
venskej živnostenskej komore 
prostredníctvom organizovania 
a uskutočňovania kvalifikačných 
skúšok. Skúšky odbornej spôso-
bilosti sa uskutočňujú v zmysle § 
22 zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní a overu-
jú sa nimi teoretické vedomos-
ti a praktické znalosti záujemcov 
o živnostenský list v remeselných 
živnostiach. Úspešne absolvova-
ná skúška nahrádza žiadateľovi 
požadovanú dobu odbornej pra-
xe. Obsah teoretických vedomos-
tí a praktických znalostí, ktoré sa 

vyžadujú pri prevádzkovaní živ-
ností, zodpovedá rozsahu učeb-
ných osnov odborných predme-
tov príslušného učebného alebo 
študijného odboru pre každú živ-
nosť. Skúšky sú zatiaľ jediným ná-
strojom na to, aby remeslo úplne 
neupadlo. Úroveň ďalšieho vzde-
lávania je slabá, čo sa pri kvalifi-
kačných skúškach odráža. 

V rámci celoživotného vzdeláva-
nia je potrebné vypracovať vzdelá-
vacie a výkonové štandarty, ktoré 
budú pre vzdelávacie ustanovizne 
záväzné. Súčasne potrebujeme 
pripraviť lektorov týchto ustano-
vizní. Precíznejšie, jednoznačnej-

šie vymedzenie obsahu učiva je 
základné učivo a nepokladá sa za 
maximum. Práve dotváranie zá-
väzného učiva, osobitný prístup, 
kvalitné materiálno – technické 
vybavenie, odborní lektori a nové 
metódy vo výučbe umožnia, aby 
sa jednotlivé vzdelávacie ustano-
vizne stali konkurencieschopnej-
šie. Výkonové štandarty pomô-
žu záujemcom v orientácii sa na 
kvalitnú vzdelávaciu aktivitu z po-
nuky akreditovaných vzdeláva-
cích ustanovizní, pretože budú 
poznať normu, ktorá napovie, čo 
si má počas vzdelávania absolvent 

Overenie teoretických vedomostí a praktických znalostí

(Pokračovanie na str. 3

Zástupkyňa RRA Senec-Pezinok sa zúčastnila európskeho podujatia 
k programom únie v Lisabone.                                                                (foto - m-)
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• Na výstavisku INCHEBA 
v Bratislave sa do roka 2010 
konajú tieto podujatia:

HODINY A KLENOTY

14. medzinárodná výstava 
hodín a šperkov 

BIBLIOTÉKA

18. medzinárodný knižný 
veľtrh 

PEDAGOGIKA

15. výstava vzdelávania a di-
daktickej techniky 
4. – 7. 11. 2010

DNI VIANOC

Kontraktačno-predajný veľtrh 
spotrebného tovaru
3. – 19. 12. 2010
• Na výstavisku v Nitre 
budú tieto výstavy:

NITRACANIS

Medzinárodná výstava psov
20. – 21. 11. 2010

VÝSTAVA ZVIERAT

Medzinárodná výstava 
mačiek
Chovateľské dni - výstava 
drobných zvierat
27. – 28. 11. 2010
• Na výstavišti BVV Veletrhy 
Brno budú v novembri 2010 
až januári 2011 tieto podu-
jatia:

MINERÁLY BRNO
Medzinárodná predajná vý-
stava minerálov, fosílií, šper-
kov a prírodnín
20. – 21. 11. 2010

VÁNOČNÍ TRHY

10. – 19. 12. 2010

GO

Medzinárodný veľtrh prie-
myslu cestovného ruchu

REGIONTOUR

Medzinárodný veľtrh turistic-
kých možností v regiónoch
13. – 16. 1. 2011

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
  Rokovanie o návrhu záko-

na o živnostenskom podnika-
ní. Zástupcovia Slovenskej živ-
nostenskej komory (E. Boháčik 
a Ing. T. Novotný) začiatkom ok-
tóbra rokovali v Košiciach s Ing. 
Stanislavom Janišom, poslan-
com a predsedom Výboru NR SR 
pre hospodárstvo, výstavbu a do-
pravu o živnostenskom podnikaní 
a podmienkach, ktoré by mali byť 
zahrnuté do návrhu novely záko-
na. Ide o problém, ktorý prinies-
la novela, platná od 1. júna 2010, 
vytvárajúca bariéru pre začínajú-
cich živnostníkov - remeselní-
kov, nakoľko je pre nich značným 
problémom zabezpečiť si požado-
vanú odbornú prax. 

  Zasadnutie predstavenstva. 
Na zasadnutí predstavenstva Slo-
venskej živnostenskej komory 23. 
septembra t. r. prítomní okrem 
iného prerokovali situáciu v jed-
notlivých krajských zložkách, hod-
notenie účasti komory na Živnos-
tenských trhoch v Nitre, riešenie 
legislatívnych predpisov a legisla-
tívne návrhy komory a ďalšie zále-
žitosti z činnosti komory. 

  Účasť na medzinárodnom 
kongrese. Členka a funkcionár-
ka komory dr. Babulíková sa zú-
častnila na medzinárodnom kon-
grese, ktorý v Novom Smokovci 
organizoval Národný ústav celo-
životného vzdelávania. Z rokova-
nia kongresu vyplynulo, že zákon 

Informácie
Kalendár

Ponuka propagácie

(Pokračovanie zo str. 1)

Vážený člen Slovenskej živnostenskej komory,
dovoľujeme si Vás osloviť s možnosťou bezplatnej propagá-

cie medzi takmer 4000 zamestnancami skupiny VÚB banky 
– za poskytnutie percentuálnej zľavy z cien Vašich produk-
tov a služieb pre zamestnancov skupiny VÚB banky (vo výške 
podľa Vášho uváženia).

Podmienkou je, aby ste mali 
www stránku a podnikali v niekto-
rej z nasledovných oblastí:

Nakupovanie
• Móda 
• Šperky
• Šport
• Obuv
• Lekárne
• Pre domácnosť 
• Stavebniny 
• Optiky
• Automobily 
• Elektro
• Kníhkupectvá
• Drogérie a parfumérie
• Potraviny 
• Darčekové predajne
• Kvetinárstvo
Reštaurácie
• Hotelové
• Mestské
• Pizzerie
• Exotika
• Puby
• Kaviarne
• Cukrárne
Voľný čas
• Kiná
• Divadlá
• Koncerty
• Wellness (aquaparky)
• Masáže
• Kozmetika
• Kaderníctvo
• Plavárne
• Fitnes
• Záhradkárstvo

• Prednášky a semináre
• Šport- vstupy (....bowling, 

futbal a hokej štadióny, kurty...)
• Časopisy 
Zdravie
• Súkromné ambulancie
• Preventívne prehliadky
• Centrá zdravotnej starostli-

vosti- medicínske centrá
• Zdravotné poisťovne
• Poliklinika
• Zdravotné pomôcky
Vzdelávanie
• Vzdelávacie organizácie 
Dovolenky a výlety
• Cestovné kancelárie
• Ubytovanie 
• Detské tábory
Internetové obchody (už kon-

krétna ponuka)
Ticketportal.sk, adreashop.sk, 

alza.sk, Dr.Horak.sk, ...
Ostatné zľavy (Iné)
• Pre deti 
• Adrenalínové darčeky 
• Pre zvieratá 
• Benefitný program MS Office
• Umenie
Služby
• Autoservisy
• Krajčírstvo 
• Donášky jedál - dovoz jedál
• Parkovanie
• Tankovanie
• Tradičné remeslá
• Taxi
• Práčovne

PONUKA BEZPLATNEJ 
PROPAGÁCIE

Funkcia starostu, či primátora 
je verejná funkcia. Plat starostu 
obce či primátora mesta sa po-
hybuje od 1229 do 2963 eur, 
poslanci zastupiteľstva ho môžu 
zdvojnásobiť. Toľko z faktov. 

Do komunálnych volieb zo-
stáva pár týždňov. Kandidáti sa 
snažia prezentovať v čo najlep-
šom svetle, voliči zvažujú, nie-
kedy váhajú. Okrem hodnote-
nia kandidátov sa objavujú aj 
správy o problémoch, najčer-
stvejšie je to o kupovaní hlasov. 
Polícia istotne koná ako má ko-
nať! V schránke som nedávno 
našla pozvánku s darčekom. Pán 
kandidát si ma chce kúpiť? Uva-
žujem: Fakty o voľbách, o kan-
didátoch a ich prezentácie sú 
na jednej strane, česť a svedo-
mitosť tých, ktorých zvolíme 
na strane druhej. Volič, je to na 
tebe! 

Iva Bukvová

KOMUNÁLNA 
POLITIKA LÁKA

o celoživotnom vzdelávaní nie je 
dobrý, je diskriminujúci aj voči 
Slovenskej živnostenskej komo-
re a komora sa bude snažiť o jeho 
úpravu. 

  Schválený projekt Hair.net. 
V rámci spolupráce SŽK a RRA Se-
nec – Pezinok bol schválený pro-
jekt Hair.net (Kadernícke rady 
a inštruktáž internetových zdrojov 
pre národné a európske odborné 
vzdelávanie). Cieľom projektu je 
zlepšiť kvalitu vzdelávania kader-
níkov pomocou transferu materiá-
lov z UK do troch členských štátov 

pre on-line kadernícke vzdeláva-
nie kvality na školách a v kader-
níckych salónoch. 

  Jubilanti. V novembri si pripo-
mínajú svoje životné jubileá títo 
členovia Slovenskej živnostenskej 
komory: ZDENKA KOHÚTOVÁ 
(45) z krajskej zložky Banská Bys-
trica, MARIÁN HANUSEK (60) 
z krajskej zložky Bratislava, Ing. 
ĽUDOVÍT MONYOK (60) z kraj-
skej zložky Košice a PAVOL POLÁ-
ČEK (60) z krajskej zložky Žilina. 
Srdečne blahoželáme! Redakcia

(Dokončenie na str. 7)

Láskavosť voči každému je 
prvou životnou zásadou, kto-
rá nám môže ušetriť mnoho 

nepríjemností.   (Moltke)



3
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - OKTÓBER 2010

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 
V SOŠ STAVEBNEJ V ŽILINE

Z činnosti krajskej zložky Žilina
Komentár (dokončenie z 1. str.)
Krátke správy 

 • Zisky bánk. Bankový sektor 
dosiahol za deväť mesiacov toh-
to roku čistý zisk 383,8 mil. eur. 
V medziročnom porovnaní je to 
zvýšenie o 47,9 percenta. Ako 
ďalej vyplýva z údajov zverejne-
ných Národnou bankou Sloven-
ska, čisté úrokové výnosy vzrás-
tli o 6,1 percenta na 1,251 mld. 
eur. Vzrástli aj čisté výnosy z po-
platkov a provízií o 10,2 percen-
ta na 329,1 mil. eur.

 • Viac ako 180-tisíc Slovákov 
bez práce. Podľa štatistík Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a ro-
diny si podľa septembrových 
údajov nevie presne 182 011 ne-
zamestnaných nájsť prácu dlhšie 
ako rok. Najviac takýchto ľudí je 
v Prešovskom kraji.

 • Nemecko očakáva bankro-
ty. Ani výraznejšie než pôvodne 
očakávané oživenie Nemecka 
nezabráni v tomto roku zhruba 
35 000 bankrotom. Uviedlo to 
obchodné združenie VID.

 • V Grécku nie je priestor na 
zvýšenie daní. Snahy Grécka 
o zníženie deficitu sa musia za-
merať na škrty výdavkov a da-
ňové úniky. Na zvýšenie daní 
priestor nie je. Uviedla to gréc-
ka centrálna banka. Grécko 
chce znížiť svoj rozpočtový defi-
cit v tomto roku na 7,8 percent 
hrubého domáceho produktu 
z minuloročných 13,8 %. Zadl-
žená krajina sa musí držať svojich 
cieľov zameraných na úpravu ve-
rejných financií, aby si zabezpe-
čila čerpanie prostriedkov z mi-
moriadneho trojročného úveru 
v sume 110 mld. eur, na ktorom 
sa dohodla s krajinami eurozó-
ny a Medzinárodným menovým 
fondom (MMF).

 • On-line aukcie sú na ústupe. 
Užívatelia on-line obchodovania 
stále viac preferujú priamy ná-
kup pred aukciou. Tento trend je 
podľa spoločnosti Aukro Slova-
kia už dlhšie badateľný po celom 
svete. Stúpanie životnej úrovne 
spôsobuje, že sa ľuďom nech-
ce neustále sledovať vývoj aukcií 
a túžia vybraný predmet, nieke-
dy aj na úkor vyšších finančných 
nákladov, vlastniť čím skôr, naj-
lepšie okamžite. 

 • Na D1 čierne a oranžové 
terčíky. Od 1. do 30. novembra 
bude trvať kampaň na zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky 
na diaľnici D1 v úseku Bratisla-
va - Trnava pod názvom Jazdi 
bezpečne! Jej cieľom je upozor-
niť a podporiť nové bezpečnos-
tné opatrenia, ktoré vchádzajú 
do platnosti od začiatku novem-
bra 2010. Ich súčasťou je aj osa-
denie oranžových a čiernych ter-
číkov na miestach dopravných 
nehôd, ktoré sa na tomto 50-ki-
lometrovom úseku s tromi jazd-
nými pruhmi stali v prvých de-
viatich mesiacoch tohto roku. 
                                (tb, pa, re, ko, fu)

Krátke správyOcenenie spolupráce so Slovenskou živnostenskou komorou

Koncom septembra si slávnos-
tnou akadémiou SOŠ stavebná 
v Žiline pripomenula 50. výro-
čie svojho založenia. Podujatia 
sa zúčastnila aj podpredsedníč-
ka žilinskej krajskej zložky ko-
mory Anna Náglová. Medzi vý-
znamných hostí patrili poslanci 
a zástupcovia Žilinského samo-
správneho kraja, zástupcovia 
orgánov štátnej správy, profe-
sijných organizácií, stavebných 
firiem DOSS, spol. s r. o., a Vá-
hostav-SK, a. s., (stál pri zrode 
školy v roku 1960), zástupco-
via družobných škôl z Českej re-
publiky a Maďarskej republiky, 
zástupcovia stredných odbor-
ných škôl z regiónu a bývalí za-
mestnanci a žiaci školy.

Pri tejto príležitosti škola vy-
dala bulletin o histórii, rozvo-
ji a perspektívach školy. Medzi 
slávnostnými príhovormi sa na-
chádza aj pozdrav našej krajskej 
zložky. 

Škola zabezpečuje vzdeláva-
nie pre 890 žiakov v štyroch štu-

dijných odboroch (stavebníctvo, 
mechanik požiarnej techniky, 
operátor stavebnej výroby a me-
chanik stavebnoinštalačných za-
riadení) a ôsmich trojročných 
učebných odboroch (murár, te-
sár, stolár, inštalatér, klampiar, 
strojný mechanik). 

V rokoch 2010-2015 má ško-
la víziu vybudovať Centrum od-
borného vzdelávania a prípravy 
v stavebníctve pre región Žilin-
ského samosprávneho kraja, 
ktoré by malo poskytovať vzde-
lávacie aktivity v rámci celoži-
votného vzdelávania, ale i pod-
nikové rekvalifikácie, doplnkové 
vzdelávanie pre profesijné or-
ganizácie, živnostníkov a úrady 
práce. 

V sprievodnom kultúrnom 
programe vystúpili žiaci žilinské-
ho konzervatória, ľudová hudba 
z Višňového a detský folklórny 
súbor Cipovička. 

Medzi ocenenými, ktorým 
riaditeľ školy Ing. Josef Ilčík, 
PhD., odovzdal pamätné listy, 
bola aj Slovenská živnostenská 
komora.                                       (ig)

ORGANIZOVANIE A USKUTOČŇOVANIE 
KVALIFIKAČNÝCH SKÚŠOK 

kurzu osvojiť, čo má vedieť, aby 
dokázal riešiť pre prax relevantné 
a komplexné pracovné úlohy.

Komora vykonáva podľa živ-
nostenského zákona kvalifikačné 
skúšky od roku 2001 a má v tom-
to smere bohaté skúsenosti. Avšak 
v súvislosti s úpravou náhradného 
spôsobu preukázania odbornej 
spôsobilosti v zmysle § 22 ods.1 
písmena c, zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnika-
ní v znení neskorších predpisov, 
s účinnosťou do 1. 6. 2010 došlo 
k novelizácii právneho stavu § 22 
ods.1 písm. e/ živnostenského zá-
kona s tým, že sa možnosť získania 
živnostenského oprávnenia pod-
mienila predchádzajúcim získa-
ním šesťmesačnej praxe o odbore, 
ktorá musí byť vykonaná násled-
ne po získaní osvedčenia o získa-

nom vzdelaní v akreditačnej vzde-
lávacej ustanovizni. Žiaľ ostatné 
mechanizmy, ktoré by riešili otáz-
ky, spojené so získaním odbornej 
praxe neboli dojednané.

Pre firmy a živnostníkov je za-
mestnanie absolventov rekvalifi-
kačných kurzov na pol roka kom-
plikácia. Okrem toho, že by za 
nich platili odvody, vychovávali by 
si konkurenciu. A majitelia firiem, 
hovoria, že ten, kto sám podni-
ká na živnosť, si nemôže dovoliť 
ďalších zamestnancov. Možno by 
bolo potrebné domyslieť účasť fi-
riem a živnostníkov na zamestná-
vaní absolventov rekvalifikačných 
kurzov na pol roka zvýhodnením - 
kompenzáciou zo strany štátu.

Kvalifikačné skúšky sa zrušia na-
dobudnutím účinnosti ustanovení 
zákona o celoživotnom vzdeláva-
ní o uznávaní výsledkov ďalšieho 

vzdelávania od 1. 1. 2012, avšak 
inštitúty, na ktoré sa zákon odvo-
láva, nie sú vytvorené. Podľa zá-
kona o celoživotnom vzdelávaní 
budú mať právo vykonať skúšky 
na uznávanie výsledkov ďalšieho 
vzdelávania výlučne školy, čo je 
diskriminujúce opatrenie vo vzťa-
hu ku živnostenskej komore, kto-
rá má odborne zdatných ľudí vo 
všetkých krajoch. Nesmieme za-
budnúť ani na to, že niektoré re-
meslá sa na školách už ani neu-
čia (napríklad výroba piva a sladu) 
a navzdory zlým skúsenostiam 
máme aj také vzdelávacie ustano-
vizne, ktoré sú vybavené moder-
nou technológiou a špičkovými 
prístrojmi. Tie sú predpokladom 
k trvalému osvojeniu odborných 
znalostí. Uvedený zákon aj tieto 
ustanovizne diskriminuje. 

dr. Katarína Babulíková, 
predsedníčka SŽK KZ Nitra

(Dokončenie zo str. 1)
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Legislatíva

Odstránenie výnimiek z platenia odvodov a daní
Aké zmeny súvisia so zavede-

ním odvodového bonusu? Čo 
treba v najbližšom období vyko-
nať v súčasnom systéme sociál-
neho a zdravotného poistenia? 
Zámerom je, aby sa pri povin-
nosti platiť poistné vychádzalo 
z rovnocenného posudzovania 
príjmov, aby sa uplatnila zásada 
„príjem ako príjem, bez v súčas-
nosti platných výnimiek“. 

Predpokladá sa, že príjmy, kto-
ré sú v súčasnosti z vymeriavacie-
ho základu vylúčené, avšak tvo-
ria základ dane, budú vstupovať 
do vymeriavacieho základu, čím 
zvýšia odvodovú zaťaženosť pla-
titeľov poistného. Zjednotenie vy-
meriavacích základov tak, aby boli 
zhodné so základom dane z príj-
mov fyzických osôb zabezpečí: 
• zjednodušenie daňového aj 

odvodového systému 
• zníži náklady na administratí-

vu u zamestnávateľov, SZČO 
a jednotlivých poistencov 

• zvýši odvodové zaťaženie pla-
titeľov poistného rozšírením 
okruhu príjmov, z ktorých sa 
bude platiť poistné na sociálne 
a zdravotné poistenie. 

Zjednotenie vymeriavacích zá-
kladov je nevyhnutným, prvým 
krokom, ktorý umožní zaviesť jed-
no daňovo-odvodové priznanie 

fyzických osôb. Primárnou vlast-
nosťou by mala byť jednoduchosť. 

Súčasný legislatívny stav 
Vysoká administratívna nároč-

nosť a komplikovanosť nášho od-
vodového a daňového systému 
vyplýva z množstva výnimiek, sú-
visiacich s rôznym definovaním 
okruhu príjmov, z ktorých sa ne-
platí sociálne a zdravotné pois-
tenie a z ktorých sa neplatí daň 
z príjmov fyzických osôb. Tieto vý-
nimky ustanovujú: 
• zákon č. 461/2003 Z. z. o so-

ciálnom poistení v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len 
„ZSP“), 

• zákon č. 43/2004 Z. z. o sta-
robnom dôchodkovom spo-
rení v znení neskorších (ďalej 
len „ZSDS“), ak je poistenec aj 
sporiteľom v II. pilieri sociálne-
ho zabezpečenia, 

• zákon č. 580/2004 Z. z. o zdra-
votnom poistení a o zmene 
a doplnení zákona č. 95/2002 
Z. z. o poisťovníctve a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „ZZP“), 

• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ ZDP“). 

Základ dane a vymeriavanie zá-
klady na účely platenia poistného 
nie sú zhodné, sú ustanovené roz-
dielne v štyroch zákonoch. Inak 
je definovaný základ dane v ZDP 
a inak vymeriavací základ na účely 
platenia poistného na zdravotné 
poistenie v ZZP oproti vymeria-
vaciemu základu na účely plate-
nia poistného na jednotlivé druhy 
sociálneho poistenia v ZSP a sta-
robného dôchodkového sporenia 
v ZSDS. 

Komplikovanosť odvodového 
systému spôsobuje aj to, že osob-
ný rozsah poistenia (okruh pois-
tencov, ktorí podliehajú povin-
nému poisteniu) je definovaný na 
účely zdravotného poistenia inak 
ako osobný rozsah sociálneho 
a starobného dôchodkového spo-
renia. V súčasnosti ZSP aj ZZP vy-
medzuje rôzne kategórie poisten-
cov a rôzne ustanovuje aj spôsob 
platenia poistného, z čoho vyplý-
vajú rôzne povinnosti pre platenie 
poistného na sociálne a zdravotné 
poistenie v závislosti od právne-

ho postavenia poistenca. Poistné 
na sociálne poistenie je vyrovna-
né zaplatením správnej sumy po-
istného zo správneho vymeria-
vacieho základu za rozhodujúce 
obdobie, ktorým je kalendárny 
mesiac. Na účely zdravotného 
poistenia sa počas rozhodujúce-
ho obdobia, ktorým je kalendár-
ny rok, platia iba preddavky na 
poistné na zdravotné poistenie, 
ktoré má poistenec povinnosť po 
uplynutí rozhodujúceho obdo-
bia zúčtovať v ročnom zúčtovaní 
poistného na zdravotné poistenie 
(ďalej len „RZZP“) podľa §19 ZZP. 
V rámci RZZP sa vyrovnaním buď 
preplatkov alebo nedoplatkov 
(v nasledujúcom roku za predchá-
dzajúci kalendárny rok) dosiahne 
zaplatenie poistného na zdravot-
né poistenie v správnej výške zo 
správneho vymeriavacieho zákla-
du za príslušné rozhodujúce ob-
dobie. 

Aký by mal byť výsledok? 
Cieľom je, aby sa po vykona-

ných zmenách v odvodovom 
systéme, v rámci podania da-
ňového priznania, vykonalo nie-
len RZZP, ale aj ročné zúčtovanie 
poistného na sociálne poistenie. 
V súčasnosti tomu bránia zásad-
né rozdiely, vyplývajúce z legisla-
tívnej úpravy platenia poistného 
v ZZP oproti legislatívnej úpravy 
platenia poistného podľa ZSP. 

(Podľa Verlag Dashöfer) 

ODVODOVÝ BONUS

KEDY NEMUSÍ 
ŽIVNOSTNÍK PLATIŤ ODVODY

Živnostníci platia odvody do so-
ciálnej poisťovne a do zdravotnej 
poisťovne. V oboch prípadoch zá-
visí výška odvodov od príjmov. Do 
zdravotnej poisťovne sa musí kaž-
dý živnostník prihlásiť hneď po 
tom, ako začne podnikať. Prvý 
rok platí minimálne poistné, kto-
ré je v súčasnosti 44,73 eura. Na-
sledujúci rok však po podaní da-
ňového priznania musí živnostník 
spraviť aj ročné zúčtovanie zdra-
votného poistenia. V ňom si na zá-
klade príjmov porovná, koľko pe-
ňazí mal za predchádzajúci rok na 
zdravotné poistenie zaplatiť a koľ-
ko v skutočnosti zaplatil. Ak mu 
vyjde, že mal zaplatiť zdravotnej 
poisťovni viac peňazí, musí jej roz-
diel doplatiť. V prípade, že zaplatil 
viac ako mal, zdravotná poisťovňa 
mu pošle peniaze naspäť. 

Odvody na zdravotné poistenie 
sa počítajú z vymeriavacieho zák-
ladu, ktorý sa zase odvíja od zisku 

v predchádzajúcom roku. Na ur-
čenie mesačného odvodu je po-
trebné najprv vypočítať jednu dva-
nástinu zo zisku. Následne sa toto 
číslo vydelí koeficientom 2,14. 
Výsledok sa rovná vymeriavacie-
mu základu, z ktorého živnostník 
zaplatí 14 percent na zdravotné 
poistenie. Ak napríklad niekto za 
rok dosiahol zisk 12 tisíc eur, me-
sačný vymeriavací základ bude 
467,28 eura. Z tejto sumy bude 
mesačne platiť 14 percent, teda 
do zdravotnej poisťovne bude po-
sielať 65,41 eura. V prípade, že 
niekto dosiahne veľmi nízky alebo 
nulový zisk, neznamená to, že ne-
bude musieť platiť zdravotné od-
vody. Každý živnostník musí do 
zdravotnej poisťovne posielať as-
poň 44,73 eura, keďže minimál-
ny vymeriavací základ je na úrovni 
319,57 eura. Minimálne poistné 
tak platí každý, kto dosiahne roč-
ný zisk 8 206 eur a menej.

Na rozdiel od zdravotného po-
istenia nemusia živnostníci hneď 
od začiatku platiť sociálne od-
vody. Prvý rok sú od ich platenia 
oslobodení. V ďalších rokoch pla-
tia odvody do sociálnej poisťovne 
len v prípade, ak ich príjem z pod-
nikania prekročí 12–násobok mi-
nimálneho vymeriavacieho zákla-
du. V súčasnosti tak musia odvody 
platiť tí živnostníci, ktorých vla-

ňajší príjem presiahol 3 834,96 
eura. Ide pritom o celkový príjem 
bez odpočítania výdavkov. Každý, 
koho príjem prekročí túto hrani-
cu, musí povinne platiť odvody na 
nemocenské a dôchodkové pois-
tenia a do rezervného fondu. Kaž-
dý mesiac tak do sociálnej pois-
ťovne pošle aspoň 96,90 eura.

Pri sociálnom poistení sa nevy-
konáva ročné zúčtovanie, to zna-
mená, že živnostník nemusí sociál-
nej poisťovni doplácať žiadne pe-
niaze. Každý rok sa mu len na zá-
klade jeho zisku vypočíta aktuál-
na výška odvodov. Zisk neznížený 
o odpočítateľné položky sa najprv 
vydelí číslom 12. Následne sa ten-
to priemerný mesačný zisk vyde-
lí koeficientom 2. Výsledok tvorí 
mesačný vymeriavací základ pre 
sociálne poistenie. Z neho po-
tom bude živnostník každý me-
siac platiť 30,4 percenta. Pri zisku 
12 tisíc eur je tak mesačný vyme-
riavací základ 500 eur a živnos-
tník do sociálnej poisťovne každý 
mesiac musí poslať 152 eur. Keď-
že minimálny vymeriavací zák-
lad je 319,58 eura, každému, kto 
mal vlani nízky alebo nulový zisk, 
sa odvody vypočítajú z tejto sumy.

Odvody na sociálne i zdravot-
né poistenie sa platia vždy me-
siac dozadu najneskôr do ôsmeho 
dňa v mesiaci.                               (re)

Čo treba vedieť
Svetová zdravotnícka organi-

zácia vymedzuje zdravie ako 
celkový stav telesnej, duševnej 
a sociálnej pohody, teda nielen 
neprítomnosť choroby alebo sla-
bosti.

Duševne zdravý človek pri-
merane a pohotovo reaguje na 
všetky podnety, je schopný riešiť 
bežné aj neočakávané úlohy, sú-
stavne sa zdokonaľuje a uspoko-
juje vo svojej činnosti. 

PSYCHO-
HYGIENA

Medzi faktory upevňujú-
ce zdravie patria: režim práce 
a odpočinku, pohybový režim, 
zdravé stravovanie, primera-
ný stupeň záťaže, konštruktív-
ne spôsoby riešenia a zvládania 
záťažových situácií, opora v so-
ciálnom prostredí, postoj k situ-
áciám psychickej záťaže, postoj 
k práci, vzťah medzi zdedený-
mi vlohami, vrodenými dispozí-
ciami, osvojenými poznatkami 
a spoločnosťou vyžadovanými 
osobnostnými spôsobilosťami. 

Pravidlá duševnej hygieny: 
• Zachovať pokoj za všet-

kých okolností vo vzťahoch 
k druhým pri prežívaní ne-
priaznivých situácií znamená 
chrániť si vlastné zdravie.

• Byť rozvážny a snažiť sa tých 
druhých viac pochopiť, to je 
už dosť práce, ktorú sme vy-

(Pokračovanie na str. 7)
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Na zasmyslenie
Inzercia

Niečo, čo stojí za prečítanie

SME NAOZAJ V EÚ?
V novinkách cez internet som dostal za-

ujímavú ponuku na navigátor. Zavolal som 
do slovenskej filiálky danej firmy, aby som 
si zariadenie objednal. Odpoveď bola, že sa 
to nedá, lebo zariadenie je vypredané. Skú-
sil som to preto u materskej firmy v Nemec-
ku. Do 4 dní mi zariadenie doniesol kuriér. 
Dopravné z Nemecka bolo 4,99 eur. Zaria-
denie bolo v kartónovej škatuli, prelepenej 
papierovou páskou s nalepenou etiketou 
s údajmi pre doručenie. Jednoduché!

So zariadením som mal problémy pri aktu-
alizácii dát a softvéru. Firma z Nemecka ma 
požiadala, aby som zariadenie poslal späť. 
Zabalil som zariadenie do pôvodnej škatu-
le, na ňu som nalepil štítok s mojou adresou 
a s adresou príjemcu. Pre istotu som škatu-
ľu zabalil do baliaceho papiera, všetky spoje 
prelepil priesvitnou páskou, napísal adresu 
odosielateľa a príjemcu a vyplnil som balíko-
vú sprievodku. S balíkom som išiel na novú 
modernú poštu s klimatizáciou a systémom 
poradových lístočkov. Pri priehradke na prí-
jem balíkov ma úradníčka po zistení, že ba-
lík je adresovaný do Nemecka, poučila, že 
to takto nejde. Vraj, pod každú pásku sa 
musím pred prelepením podpísať (celkom 
šesť podpisov) a ak chcem balík aj poistiť, 
tak musím balík previazať špagátom a mu-
sím použiť špeciálnu sprievodku pre zahra-
ničie. Tak som si balík vzal domov a z domu 
som zavolal do kuriérskej služby, aby ma in-
formovali, čo by ma stálo zaslanie 1,3 kg ťaž-
kého balíka do Nemecka aj s poistením na 
200 eur. Po chvíli mi milý dievčenský hlas 
oznámil, že 36 eur! Tak to je pálka! Z Ne-
mecka na Slovensko 4,99 a zo Slovenska do 
Nemecka 36!!! Asi je to do kopca...

A tak som balík poslušne prebalil, pred 
prelepením páskou popodpisoval, previazal 
špagátom a vyplnil zahraničnú sprievodku, 
ktorá mi veľmi pripomenula tú spred roku 
1989. Dokonca sa v nej požaduje uvede-
nie obsahu balíka (aby personál pošty vedel, 
či sa to oplatí ukradnúť) a všelijaké kraviny 
o vrátení pod názvom „Pokyny odosielateľa 
v prípade nedoručenia“. Vybral som si ver-
ziu „Vrátiť ihneď odosielateľovi“ a šiel som 
znovu na poštu. Vzal som si poradové čís-
lo pre balíky, posadil som sa a sledoval čísla 
na displeji. U okienka nekonečne dlho vyba-
vovali mamičku s dieťaťom v kočíku, na dis-
pleji už bežali čísla podstatne vyššie než to 
moje. Pochopil som to tak, že musím čakať 
na uvoľnenie okienka pre balíky. Konečne sa 
mamička pobalila a ja som čakal, že sa obja-
ví moje číslo. Ale kde!? Zavolali číslo o dob-
rú desiatku vyššie. Šiel som sa ohradiť, že ma 
vynechali. Od jedného z listových okienok 
sa ozval mladík, že on ma volal (hoci neve-
del aké mám číslo!). 

Som už starší človek, avšak porovnať šty-
ri číslice s tým mojim číslom mi zatiaľ prob-
lémy nerobí. Možno tak mladík urobil, keď 
som bol ešte v chodbičke a číslo stiahol skôr 
než som vošiel. Keď som vošiel do sály, moje 
číslo na displeji určite nebolo, lebo som dis-
plej okamžite skontroloval. Musel som poč-
kať kým onen mladík vybaví zákazníka. Za-
volal ma a podal som mu balík. Pozorne si 
prezrel podpisy a požiadal ma o ďalšie dva. 
Urobil som to. Vtom vyhlásil, že špagát nie 
je správne zaviazaný a treba ho previazať. 
Vadilo, že jeden koniec má slučku (robím 
tak, aby sa špagát dal lepšie zatiahnuť). On 
vraj potrebuje mať dva konce. Tak som sluč-
ku rozviazal a zviazal som spolu voľné kon-
ce. Lenže tým pádom na zvyšnej časti sluč-

ky zostala hrča. To sa mládencovi nepáčilo 
a začal sám špagát rozväzovať. Keď to nešlo, 
rozstrihal môj špagát a doniesol zozadu taký 
erárny, chlpatý. Balík jednoducho previazal 
a na konce nasadil olovenú plombu. Koneč-
ne bol balík ako má byť. Mladík si vzal sprie-
vodku a obrátil sa na mňa. 

„Prečo chcete vrátiť balík ihneď?“ opýtal sa.
„No, keď sa nedá doručiť, tak nech ho vrátia.“
„A čo keď si balík prídu prevziať neskôr?“
„Prečo by si ho preberali neskôr. Poštár to 

do firmy donesie a oni si to prevezmú.“
„A čo keď tú firmu nenájde?“
„To je firma, ktorá sa nachádza na ploche 

štvorcového kilometra a stojí v tom malom 
mestečku roky.“

„Ja by som to zmenil.“
„Tak to zmeňte!“
„Ale to musím zaškrtať ten váš krížik.“
„Tak ho zaškrtajte!“
„Len ja neviem, či to smiem... No skúsime 

to. Dám vám tam „Vrátiť odosielateľovi do 
18 dní“! Dobre?“

„Dobre.“
„Tak to bude 21 eur. 
„Ja to chcem ešte poistiť.“
„No, to neviem, či sa to do Nemecka 

môže.“
Chlapík odišiel od okienka a doniesol 

hrubú knihu. Chvíľu v nej listoval a potom 
mi oznámil: 

„Nejde to!“
Manželka stojaca vedľa mňa poznamenala:
„A čo keď sa to stratí?“
„Dostanete 66 eur!“
„To je však málo. Tá vec má cenu 200 eur.“
Tu už skončila všetka moja trpezlivosť. 

Schvatol som balík so slovami:
„Toto keby došlo do tej fabriky, tak to vy-

stavia v hale kuriozít a všetci si tú srandu pôj-
du fotografovať!“ 

S balíkom sme odišli domov. Na internete 
som si pozrel cenník poštovného v Rakúsku 
a našiel som riešenie - pošleme to z Rakúska. 
Ráno sme naštartovali auto a v najbližšom 
mestečku zašli na poštu. Na pošte sme boli 
len dvaja zákazníci. Hneď som išiel k pultu 
vypýtať si sprievodku.

„Kam to posielate?“
„Do Nemecka.“
„Tak to nepotrebujete žiadnu sprievodku.“
„Chcem balík aj poistiť.“
„Balík je automaticky poistený na 500 eur. 

Chcete na viac?“
„To stačí.“
Slečna hodila balík na váhu, stlačila 

ENTER a ja som dostal platobný ústrižok aj 
s kódom, podľa ktorého si môžem na inter-
nete sledovať cestu môjho balíka k adresá-
tovi. Stálo to 14 eur! A na tej pošte to trvalo 
necelú minútu!

A tak teraz rozmýšľam: Ako môžu moje 
podpisy zabrániť, aby niekto balík ukra-
dol, alebo vykradol? Nijak! Načo potom sú? 
Zrejme na to, aby zlodej mohol môj podpis 
pri prípadnej reklamácii napodobniť. Sme, 
proste, Jánošíkove deti! Kradnutie a ne-
schopnosť sú naše národné klenoty, tiež nie-
kedy nazývané slovenské špecifikum. A za 
toto špecifikum musíme nekresťansky pla-
tiť... Zostávam s pozdravom „Slovenskoo-
ooó!“

Ing. Dušan Gulíšek (Prevzaté z internetu)
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Adresár
Inzercia

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

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 0908 991 481
Ing. Michal Mudrák, predseda
e-mail: szkpo@centrum.sk
Ing. Vladimír Fedor, kontaktná osoba

Krajská zložka Trenčín
so sídlom v Prievidzi
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza (II. posch, č. dv. 5)
Tel.: 0905 442 810, 046/542 24 07, fax: 046/542 24 73,
e-mail: szkpda@gmail.com 
RNDr. Igor Talian, CSc., predseda
Etela Talianová, kontaktná osoba

Krajská zložka Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
(prízemie – átrium)
Tel./fax: 033/55 12 720, e-mail: szktrnava@centrum.sk
Ing. Robert Schmidt, predseda
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

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, kontaktná osoba

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

• Donášky – kuriér služby
• Škôlky
• Požičovne šiat
• Operátori (T-Mobile SK)
• Oprava- hodín, šperkov, ob-

lečenia, obuvi...a pod.
• Sťahovanie a preprava
ISP
• Ubytovanie
Na intranete VÚB banky budú 

všetky informácie o Vás (konkrét-
ne názov, adresa, krátky popis za-
merania, produktov a služieb, 
webové údaje, logo, motivačné 
obrázky, telefonický kontakt, či e-
-mail). Náš intranet poskytuje vy-
hľadávanie podľa rôznych krité-
rií, čím zaručujeme v maximálnej 
možnej miere ľahký a rýchly prí-
stup k údajom o Vás. Súčasťou je 
aj online spätná väzba zamestnan-

cov na kvalitu poskytovaných pro-
duktov a služieb, ktorú Vám na vy-
žiadanie radi poskytneme. 

Vaša propagácia je podmienená 
formou verejného prísľubu pod-
ľa § 850 Občianskeho zákonníka, 
ktorý sa vzťahuje na určité obdo-
bie stanovené vopred dohodou. 

Podmienkou priznania zľavy za-
mestnancovi VÚB je preukázanie 
sa zamestnaneckým preukazom. 

Náš benefitný systém sa neustá-
le rozširuje a preto budeme radi, 
ak sa jeho súčasťou stanete aj Vy! 
V prípade záujmu vyplňte formu-
lár (http://www.vub.sk/dotaznik/
formular-pre-poskytovanie-zliav/)

V prípade akýchkoľvek otázok 
kontaktujte:
Mgr. Kristínu Kontšekovú 
e-mail: kkontsekova@vub.sk 
telefón: +421(2)5055 1593

PONUKA BEZPLATNEJ 
PROPAGÁCIE

(Dokončenie zo str. 2)

konali tak pre vlastný pokoj, 
ako aj pre pokoj medzi nami 
a ostatnými ľuďmi.

• Vždy by sme mali mať pocho-
penie pre slabosť iných , lebo aj 
my sami môžeme mať také sla-
bosti, bez toho, aby sme si ich 
uvedomili.

• Vždy by sme mali byť naklone-
ní pokojnému vysvetleniu a ak 
treba, aj ku chápavému pre-
svedčovaniu.

• Veľa urobíme pre svoje zdra-
vie, ak dokážeme skôr iných 
vypočuť, než s nimi polemizo-
vať.

• Mali by sme sa naučiť byť láska-
vými a pozornými aj tam, kde 
naša láskavosť a porozumenie 
nie sú patrične ohodnotené.

• Vždy by sme mali mať čo naj-
viac pochopenia pre potreby 
iných.

• Nikdy by sme nemali dávať 

najavo svoju mrzutosť nad tým, 
že sa veci nevyvíjajú tak, ako by 
sme si priali.

• Mali by sme sa naučiť ovládať 
svoje nálady.

• Ak treba, mali by sme pred cit-
mi uprednostniť rozum, úvahu, 
rozvážnosť.

• Väčšinou by sme mali mať v zá-
sobe viac taktu než druhí.

• Mali by sme pozorne spozná-
vať vlastné slabosti v kontak-
toch s inými ľuďmi a v budúc-
nosti sa im vyhnúť.

• Nemali by sme zabúdať, že aj 
ten druhý je človek s vlastný-
mi myšlienkami, citmi a pocit-
mi a že ho môže, rovnako ako 
nás, niečo zraňovať, napríklad 
aj naše správanie.

• Vždy by sme mali nakoniec ve-
dieť povedať, že porozumieť 
tomu druhému, aj jeho chy-
bám, je oveľa viac, než zaujať 
k nemu záporný postoj.

(Dokončenie zo str. 9)

PRE ZÁUJEMCOV 
O KÚPU NOVÉHO 

AUTOMOBILU
Špeciálna ponuka

Ako sme informovali už v minulých vydaniach Živnos-
tenských novín, Bratislavská krajská zložka v spolupráci so 
Chevrolet Cetral pripravila pre členov komory, avšak aj pre 
ostatných živnostníkov (aj keď nie sú členmi SŽK), veľmi vý-
hodnú ponuku automobilov značky Chevrolet. 

V septembrových ŽN nájdete porovnanie cien jednotli-
vých modelov automobilov.

Bližšie informácie môžete získať v kanceláii KZ BA osobne 
alebo na tel. číslach 02/44461400 a 02/49246588
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Pre lenov komory kreditná karta zadarmo 
na prvý rok

asté cesty do zahrani ia, pri ktorých musíte zaplati  letenku, pobyt v hoteli, formálne i neformálne stretnutia 
s klientmi, to všetko predstavuje nároky na financie. S kreditnou kartou získate nielen prístup k potrebným 
prostriedkom, ale aj množstvo doplnkových služieb. 

Používanie kreditnej karty má viacero výhod. Medzi tie všeobecne známe patria bezúro né obdobie, 
v aka ktorému môžete 40-50 dní používa  peniaze banky zadarmo, i nulové poplatky za platby kartou 
u obchodníka. Získa  s ou však môžete aj cestovné poistenie, rôzne asisten né služby i z avy na nákupy. 
VÚB banka aktuálne ponúka lenom Slovenskej živnostenskej komory celú škálu kreditných kariet na prvý 
rok zadarmo.

Pokia  sa rozhodnete pre kartu MasterCard Original +, môžete ju ma  zadarmo nastálo, nielen prvý rok. Sta í, 
ak ou ro ne urobíte nákupy v hodnote aspo  3 000 eur (250 eur mesa ne). alšou dôležitou výhodou najmä 
z h adiska bezpe nosti je bezplatná SMS notifikácia – zasielanie správ pri každom použití karty. Vždy budete 
vedie , o sa s ou deje. 

VÚB banka ponúka aj kreditné karty American Express poskytujúce držite om prestíž, výhody a mnohé 
exkluzívne služby. S kartou Blue od American Express napríklad dostanete automaticky spä  0,5 % z hodnoty 
každého nákupu. V cene karty je cestovné úrazové poistenie a poistenie lie ebných nákladov nielen pre vás, 
ale aj pre vašu manželku/-la a deti. Získate aj bezplatné asisten né služby, ako napr. bezplatné poradenstvo 
pred vycestovaním alebo pomoc v núdzovej situácii v zahrani í – napríklad v prípade potreby tlmo níka i 
nedostupnosti potrebného lieku. A program American Express Selects vám sprístupní množstvo zliav a iných 
výhod u obchodníkov na Slovensku aj vo svete.

Nadštandard a prestíž vám ponúka kreditná karta American Express Gold. Kdeko vek sa ocitnete a oko vek sa 
vám prihodí, s touto kartou máte zaistené maximálne pohodlie a najlepšiu úrove  služieb. Automaticky získate 
široký rozsah poistných a asisten ných služieb (cestovné úrazové poistenie a poistenie lie ebných nákladov 
nielen pre vás, ale aj pre vašu manželku/-la a deti). Poistení ste napr. aj v prípade oneskorenia odletu lietadla 
i omeškania batožiny. Aj tovar zakúpený touto kartou je poistený proti fyzickej krádeži alebo poškodeniu. Pri 

cestovaní lietadlom oceníte službu Priority Pass, ktorá vám otvára dvere do vyše 600 letiskových VIP salónikov 
na letiskách po celom svete. Môžete sa v nich bezplatne ob erstvi  a využi  napríklad internet alebo fax. 
V domácnosti vám môže prís  vhod služba Home Assistance, obsahujúca poistenie dokladov, k ú ov alebo 
zneužitia SIM karty mobilného telefónu. Pomoc poskytne vám aj pri havarijných situáciách v domácnosti, ako 
je prasknuté potrubie, upchatá kanalizácia alebo aj zabuchnuté dvere. 

O kreditnú kartu na rok zdarma môžete požiada  v ktorejko vek pobo ke VÚB banky. Bližšie informácie 
o kartách nájdete aj na www.vub.sk alebo na telefonickej službe Kontakt 0850 123 000.

komory.indd   1 19.10.2010   18:00:40


