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STAV:
VYHOVUJÚCI

K tomu (asi) záhadnému ti-
tulku ma primälo pôvodné 
konštatovanie, že na začiatku 
roka akoby sa na pôde komo-
ry nič nedialo. Dala som na pa-
pier niekoľko riadkov o tom, že 
sa situácia opakuje spred roka, 
že pred zhromaždeniami de-
legátov akoby v kanceláriách 
krajských zložiek nikto nič ne-
robil, ba tam nikto nebol. Po-
tom som to poopravila a prišla 
k záveru, že stav v členskej zá-
kladni živnostenskej komory, 
v jej programe, práci, plánoch 
a predsavzatiach je vyhovujúci. 

Živnostenská komora pôsobí 
na Slovensku už nemálo rokov. 
Slovenskí podnikatelia v súčas-
nosti omnoho odvážnejšie pri-
stupujú k podnikaniu ako pred 
dvadsiatimi rokmi, v porevo-
lučných časoch, keď mnohí 
(nielen členovia komory) začí-
nali podnikať, keď bolo mno-
hé jednoduchšie, napríklad 
boli peniaze a dalo sa chytiť čo-
hokoľvek, keď sa cenila šikov-
nosť podnikateľa a v spoloč-
nosti produkty jeho podnikania 
chýbali. Možno vtedy mnohým 
chýbala odvaha a nemali skúse-
nosti. V nejednom prípade im 
pomohla naša komora. 

Dnes je tej odvahy istotne 
viac, mnohí „podrástli“, veľa 
sa toho zmenilo, mnohé sme 
si vybojovali, avšak (aj v súvis-
losti s tým, že je v komore ako-
by „mŕtve obdobie“) považu-
jeme podnikateľské prostredie 
za stále nespravodlivé. Koľko sa 
toho popísalo o skvelých nápa-
doch (nielen na stránkach na-
šich novín) a koľko o tom ako 
sa živnostníkom nedarí, ako im 
predkladá štát legislatívne zme-
ny, ktoré nie vždy nahrávajú 
riešeniu problémov! Menej sa 

PRED VÝROČNÝMI ROKOVANIAMI 
NÁŠHO ČLENSTVA 

SPOLUPRÁCA KRAJSKEJ ZLOŽKY 
S ODBORNOU ŠKOLOU

Nový rok – a mesiac z neho je 
za nami. Pred nami – živnostníkmi 
(nielen členmi komory) sú nové 
úlohy. Samozrejme, tlačíme pred 
sebou resty – úlohy, ktoré sa ne-
podarilo zrealizovať v minulom 
období. V najbližších týždňoch 
nás čaká bilancovať na úrovni 
krajských zložiek. Aká tá bilancia 
bude? V každom smere užitočná, 
aj keď sa budú hodnotiť nielen po-
zitíva, ale aj negatíva našej práce. 
Ono sa budú opakovať každoroč-
né problémy, napríklad nedosta-
tok finančných prostriedkov a sú-
časne hľadanie možností, ktoré by 
boli prínosom pre činnosť komory 
a vylepšili by jej príjmy. Veľkú úlo-
hu, a každoročne sa opakujúcu, 
vidíme v ďalšom vzdelávaní na-
šich členov. Je našou úlohou pri-
pravovať pre živnostníka a člena 
komory také podmienky, aby ich 

členstvo nezaťažovalo finančnými 
požiadavkami a napríklad aj ná-
kladmi na cestovanie medzi kraj-
mi alebo z krajov na ústredie.

Na pripravovaných zhromaž-
deniach delegátov krajských zlo-
žiek by sa mali objaviť nové pod-
nety pre činnosť komory. Myslím 
si, že by mali prísť najmä z radov 
mladých členov aj nových čle-
nov. Každý by mal prispieť k tomu, 
aby sa rady členstva rozširovali. 
Mali by sme sa zamyslieť (nielen 
pri príležitosti výročného snemo-
vania, ale zamýšľať sa po celý rok) 
nad tým ako presvedčiť živnos-
tníkov, že všetko čo dokáže vyba-
viť živnostenská komora na zákla-
de rokovaní, či už s predstaviteľmi 
politických strán, vlády, či minis-
terstiev, je prínosom pre všetkých 
živnostníkov na Slovensku. Treba 

uvažovať aj nad tým, že ubúda re-
meselníkov, že zaniká učňovské 
školstvo a že toto všetko treba rie-
šiť. Ak bude v komore viac členov, 
tým viac komora dokáže, tým skôr 
sa presadí a vybaví, čo je treba. 
A aká bude za to odmena? Musím 
úprimne odpovedať – žiadna. Ak 
nerátam to, že sa zvýši počet re-
meselníkov – murárov, pokrýva-
čov, inštalatérov, kominárov...

Bratislavská krajská zložka opäť 
zvažuje predložiť na výročnom 
zhromaždení delegátov komo-
ry 8. apríla tohto roku návrh na 
4-ročné volebné obdobie, aby 
volení funkcionári mali viac času 
na zrealizovanie svojich nápadov 
a prijatých úloh a aj sľubov, ktoré 
pred voľbami prijali. 

Vladimír Mička,
predseda KZK Bratislava 

(Pokračovanie na str. 2)

Predstavenstvo košickej krajskej 
zložky, spolu s dozornou radou 
zložky, prijali pozvanie vedenia 
Strednej odbornej školy technic-
kej v Košiciach. Rokovanie sa ko-
nalo v priestoroch školy 13. janu-
ára. 

Predstaviteľov krajskej zložky 
komory na pôde školy privítali ria-
diteľ PhDr. Ján Pituch a zástup-
ca PhDr. Milan Lazorčák. Riadi-
teľ školy  oboznámil funkcionárov 
SŽK s činnosťou Centra odborné-
ho vzdelávania pre stavebníctvo 
v košickom regióne a o spolupráci 
s krajskou zložkou komory pri vý-
chove nových kvalitných remesel-

níkov – absolventov odbornej ško-
ly a absolventov rekvalifikačných 
kurzov. Následne si funkcioná-
ri KZ SŽK prehliadli priestory pre 
odborný výcvik žiakov a niektoré 
učebne školy. Riaditeľ so zástup-
com zodpovedali na otázky sme-
rované k činnosti a aktivitám školy, 
k problémom školy pri zabezpe-
čovaní teoretického vyučovania 
a odbornej praxe a spolupráci 
s podnikateľskými subjektmi.

V rámci rokovania sa orgány KZ 
SŽK venovali hlavne vyhodnote-
niu hospodárenia krajskej zlož-

 Zo zhromaždenia 
delegátov v Prešove  (3)
 Správne poplatky  (4,7)
 Legislatívne zmeny  (5)
 Komentár k novele zá-
kona č. 105/2004 Z. z. 
- výkaz alkoholu  (6)

V čísle:

Ak niekto zastáva názor, že peniaze dokážu urobiť všetko, je s najväčšou
pravdepodobnosťou ochotný urobiť všetko pre peniaze. (Benjamin Franklin)

(Pokračovanie na str. 2)
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• Na výstavisku AGK 
v Nitre: 

AQUA - THERM NITRA 

Medzinárodný odborný 
veľtrh vykurovania, ventilá-
cie, klimatizačnej a sanitárnej 
techniky
8. – 11. 2. 2011 

SVADBA OD A po Z 

Všetko pre dokonalú svadbu
12. – 13. 2. 2011
Na výstavisku INCHEBA Bra-
tislava:

SVADOBNÝ VEĽTRH

Najväčšia kontraktačno-pre-
dajná svadobná výstava na 
Slovensku
4. – 5. 2. 2011

INTERBEAUTY Jar

20. medzinárodný veľtrh koz-
metiky 
4. – 6. 2. 2011

HR&MANAGEMENT

Odborný veľtrh

PROFESIA DAYS

Veľtrh práce pre všetkých
16. – 17. 2. 2011

CONECO 2011

32. ročník medzinárodného 
veľtrhu stavebníctva
29. 3. – 2. 4. 2011
Na výstavisku v Brne:

STAVEBNÍ VELETRHY Brno 
2011

12. – 16. 4. 2011

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 

CECH ZVÁRAČSKÝCH 
ODBORNÍKOV

- GARANT SÚŤAŽE ZVÁRAČOV

SPOLUPRÁCA 
S ODBORNOU 

ŠKOLOU
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KALENDÁR
 Zhromaždenia krajských zlo-

žiek. Výročné zhromaždenia de-
legátov krajských zložiek sa budú 
konať nasledovne: 
 - Bratislava 22. februára
 - Košice 17. februára
 - Trnava 28. februára
 - Nitra 18. marca 
KZ Prešov mala zhromaždenie 

4. februára a termíny ďalších roko-
vaní sme do uzávierky nedostali. 

Výročné zhromaždenie SŽK bu-

de tento rok 8. apríla vo Vranove 
nad Topľou.                                       (red.)

 Podnikanie v Rakúsku a Ne-
mecku. Od 1. mája 2011 budú 
mať Rakúsko a Nemecko povin-
nosť zrušiť všetky prekážky v ob-
lasti slobody pohybu služieb 
a osôb, ktoré ako jediní z celej EÚ-
25 zaviedli pre Slovákov na svo-
jom pracovnom trhu v rámci pre-
chodného obdobia. V praxi to 
znamená, že od 1. mája si môže 
slovenský občan dovoliť zames-

tnať sa v akomkoľvek hospodár-
skom odvetví v Rakúsku alebo 
Nemecku bez pracovného po-
volenia. Na druhej strane to pre 
cezhraničných poskytovateľov slu-
žieb zo Slovenska predstavuje 
možnosť vyslať svojich pracovní-
kov do týchto krajín bez potreby 
pracovného povolenia, ktoré sa 
v regulovaných odvetviach, napr. 
v oblasti stavebníctva a príbuz-
ných odboroch, doteraz prakticky 
nevydávalo.                               (red.)

Informácie
Kalendár

Pozvánka na súťaž

(Pokračovanie zo str. 1)
v súčasnosti píše, že mnohé 
malé firmy v ostatnom období 
postihla svetová kríza a skracho-
vali, menej sa píše o tom, že sme 
akí sme a niekedy sa obávame 
zabojovať o svoje práva. 

Na tomto mieste by nemala 
chýbať aj poznámka o tom, že 
Slovenská živnostenská komora 
si počas celej svojej pôsobnosti 
obhajovala a obhájila svoje ná-
zory a robila všetko v prospech 
podnikateľov (nielen jej čle-
nov) a že nie jeden vydarený po-
čin akoby padol do zabudnutia. 
Napríklad, že sa zlepšila komu-
nikácia s úradmi, že sa niečo 
hýbe aj vo vymožiteľnosti práva, 
či v nerovných podmienkach na 
trhu. Je však dosť toho, čo sa ne-
zmenilo, čo sa však môže zme-
niť, ak v radoch členstva komory 
budú ľudia, ktorí nehľadia iba na 
svoje pôžitky, ale svojou činnos-
ťou pomáhajú riešiť ďalšie prob-
lémy. 

Iva Bukvová

STAV:
VYHOVUJÚCI

(Dokončenie zo str. 1)
ky za rok 2010, návrhu rozpočtu 
na rok 2011, príprave zhromaž-
denia delegátov zložky, ktoré sa 
uskutoční 17. 2. v Trebišove. Tiež 
prehodnotili otázku členskej zá-
kladne a oboznámili sa s prípra-
vou novely zákona o Slovenskej 
živnostenskej komore a prípravou 
novely Štatútu SŽK.

Ervín Boháčik, 
predseda SŽK KZ Košice

Cech zváračských odborní-
kov vznikol v roku 1996 v súlade 
so zákonom 83/1990 Zb., s vlas-
tným štatútom. Je právnickou oso-
bou, registrovanou Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky ako 
záujmové profesijné združenie 
zváračských odborníkov – živnost-
níkov. Svoju činnosť vykonáva na 
území Slovenskej republiky a pri-
tom spolupracuje so zahraničím.

Na základe dobrovoľnosti zdru-
žuje fyzické osoby, ktoré majú živ-
nostenský list na činnosti, týkajúce 

sa odboru zvárania a spĺňajú pod-
mienky pre členstvo v  zmysle sta-
nov cechu.

Cech zabezpečuje kvalifikovanú 
odbornú činnosť v odbore zvára-
nia a príbuzných profesiách. Za-
stupuje, presadzuje a obhajuje 
požiadavky a práva svojich čle-
nov voči iným subjektom, po-
dáva spoločné návrhy a žiadosti 
členov miestnym a štátnym orgá-
nom, zostavuje vyjadrenia k od-
bornej problematike, poskytuje 
komplexné poradensko–konzul-
tačné a informačné služby. 

Účinne spolupracuje so vzdelá-
vacími  organizáciami pri zabez-
pečovaní a aplikácii celoživotné-
ho vzdelávania.

Cech získal všetky potrebné 
kompetencie, ktoré umožňujú  
kvalifikované pôsobenie vo zvá-
raní. Zabezpečuje vydávanie zvá-
račských preukazov a certifiká-
tov s medzinárodnou platnosťou. 
Získal akreditáciu MŠ SR na mo-
dulové vzdelávanie na všetkých 
zváračských stupňoch. K ďalším 
kompetenciám cechu patrí vý-
kon činností autorizovanej oso-
by a certifikačných činností zame-
raných na systémy manažérstva 
kvality. Dosiahol aj medzinárod-
nú akceptáciu ako kompetentná 
tretia strana - notifikovaná osoba 
na schvaľovanie postupov zvára-
nia a personálu pre tlakové zaria-
denia. Cech má zavedený systém 
ISO 9001, ktorý je certifikovaný 
nezávislým orgánom.

Začiatkom marca usporia-
da Cech zváračských odborní-
kov v Trnave, v spolupráci so 
Strednou odbornou školou tech-
nickou v Tlmačoch, už deviaty 
ročník súťaže pre žiakov pod ná-
zvom Mladý zvárač. Súťaž je vy-
hlásená ako súťaž jednotlivcov. 
Môžu sa jej zúčastniť iba žiaci štu-

dijného alebo učebného odboru, 
ktorí absolvovali príslušný základ-
ný kurz zvárania pre danú metódu 
alebo ho práve absolvujú. Z kaž-
dej školy je možné prihlásiť dvoch 
žiakov pre každú metódu (MMA, 
MIG-MAG, TIG). Súťaž sa usku-
toční 9. marca 2011 v dielňach 
SOŠT, Tlmače (v závode SES, 
a.s., Továrenská 10).

Víťazi v jednotlivých kategóriách 
dostanú hodnotné ceny od po-
predných zváračských firiem, kto-
ré sa podieľajú na organizácií súťa-
že. Súčasťou akcie bude aj bohatý 
sprievodný program, vrátane pre-
zentačného dňa firiem, zaobera-
júcich sa výrobou či distribúciou 
zváracej techniky. 

PODMIENKY ÚČASTI 
NA SÚŤAŽI

 • Maximálna veková hranica 
súťažiacich 19 rokov (dosiah-
nutých v roku 2011)

 • Praktická a teoretická časť 
(test z BOZP) 

 • Súťažiaci sú rozdelení do 
troch súťažných skupín podľa 
kapacitných možností 

 • Každému súťažiacemu bude 
pri prezentácií pridelené po-
radové číslo 

 • Rozdelenie do skupín zohľad-
ňuje vzdialenosť súťažiacich 
a ich možný príchod

 • Súťažiaci si so sebou prine-
sú preukaz totožnosti, písacie 
potreby, hygienické potreby, 
ochranné pomôcky (zvárač-
ský odev, zváračské rukavice, 
zásteru, čapicu)

 • Hodnotiť sa bude vizuálna 
kontrola zvarov, používanie 
ochranných pomôcok, po-
stup zvárania, úspešnosť testu 
BOZP                                      (jk)
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AKO ĎALEJ
VO VZDELÁVANÍ KADERNÍKOV

PLODNÁ DISKUSIA

Z činnosti komory a jej krajských zložiek
Krátke správy 

 • Záujem prezidenta o podni-
kateľské prostredie. Predstavi-
telia zamestnávateľov absolvova-
li prijatie u prezidenta Slovenskej 
republiky, na ktorom rokova-
li aj o aktuálnych otázkach sú-
visiacich so situáciou v podni-
kateľskom prostredí. Prezident 
Ivan Gašparovič sa informoval 
o stave, potrebách a perspektí-
vach slovenských firiem. Prisľú-
bil  podporu opatrení k zlepše-
niu podnikateľského prostredia 
a zvýšeniu zamestnanosti. 

 • Obce chcú nové poplatky. 
Postavenie rodinného, či byto-
vého domu môže byť drahšie 
o stovky, ba aj tisícky eur. Samo-
správa miest a obcí totiž navrhu-
je, aby výrobcovia a dovozcovia 
stavebných látok, ako je cement 
či tehly, platili do Recyklačného 
fondu poplatok. O jeho výšku by 
potom vzrástli ceny stavebných 
materiálov.

 • Zmeny v druhom pilieri. 
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny vypracovalo návrh 
zmien v druhom pilieri. Dôvo-
dom pre zmeny je fakt, že v sú-
časnosti sa druhý pilier nespráva 
tak, ako by sa mal, vklady spori-
teľov sa zhodnocujú minimálne. 
Po novom, od septembra toh-
to roka, sa má opätovne zaviesť 
automatický vstup pre mladých 
ľudí, ktorým vznikne prvé dô-
chodkové poistenie. 

 • Ochrana detí na interne-
te. Podľa prieskumu spoločnos-
ti Slovanet a Asociácie súkrom-
ných škôl a školských zariadení 
Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 
už viac ako 3500 slovenských ro-
dičov, nie je ochrana detí na in-
ternete dostatočná. Viac ako tre-
tina rodičov pristihla dieťa pri 
pozeraní stránok nevhodných 
pre jeho vek. Len jeden z piatich 
rodičov dnes vie ako chrániť svo-
je dieťa pred rizikami webu. Na 
adrese www.bezpecnyinternet.
sk odteraz nájdete rodičovskú 
internetovú poradňu.

 • Európa by mala Grécku od-
pustiť. Európa by mala Grécku 
odpustiť časť dlhu, pretože jeho 
úsporné programy budú len du-
siť rast ekonomiky, tvrdí šéf naj-
väčšieho dlhopisového fondu na 
svete Pacific Investment Mana-
gement Company‘s (Pimco) Mo-
hamed El-Erian. Jedinou cestou 
ako môže Európa pomôcť Gréc-
ku z dlhovej krízy je vraj zníže-
nie zadlženosti Atén zo 140 % 
hrubého domáceho produktu 
na 90 % HDP, povedal El-Erian 
v rozhovore pre nemecký týž-
denník Der Spiegel. 

(az, re, dt, nn)

Krátke správy

Zo zhromaždenia delegátov v Prešove

Motto: „Začnime hovoriť o veciach, ktoré nás zaujímajú,
takýto rozhovor je výhodný pre všetky zúčastnené strany.
Rozhovory nám obohacujú život.“
Dobrých remeselníkov je ako 

šafranu aj medzi kozmetičkami 
a kaderníkmi, napriek tomu, že 
by sa na prstoch dali zrátať uli-
ce, v ktorých nemá zastúpenie sa-
lón krásy, beauty farma, exkluzív-
ny welnes, SPY salón a pod. Kde 
hľadať riešenie? V ľuďoch? Ak má 
človek pútavú a vzrušujúcu prácu, 
dopredu sa na ňu teší a je motivo-
vaný k dobrým pracovným výsled-
kom. Každý úspešný človek má 
rád súťaživosť, ktorá prináša mož-
nosť sebauspokojenia. Iba vtedy 
má možnosť dokázať svoju vlast-
nú cenu, môže vyniknúť, vyhrať. 
Preto sa organizujú aj rôzne súťa-
že. Za všetkým je túžba vyniknúť, 
túžba byť dôležitým. 

A tu by som sa na chvíľu poza-
stavila. Súťaživosť na rôznych kraj-
ských, celoštátnych, medziná-
rodných súťažiach by sa nemala 
zameniť za naháňačku za umiest-
nením a rôznymi oceneniami. 
Mali by byť skôr výzvou, ktorá nás 
obohatí a má vplyv aj na našu bu-
dúcnosť. Zvládnuť súťažné úlohy 
dokážeme iba po dôkladnej prí-
prave. 

Vlasy pod kontrolou
Pri dôkladnej analýze (aj keď 

nechcem dramatizovať situáciu) 
skúsenému odborníkovi z praxe 
neunikne, že súťažiacim chýbajú 
dôležité poznatky. Síce zo svojho 
kufríka „vysypú na stôl“ tridsaťdva 
nádobiek s krémami a farbiacimi 
prípravkami, do ruky vezmú jed-
nu, potom druhú, avšak odrazu 
nie je o čom hovoriť. Farbiace kré-
my sa miešajú s istou dávkou šo-
umenstva, podľa vlastnej fantázie, 
intuície, v ľubovoľnom ponímaní 

percentuálneho zloženia peroxi-
du vodíka a jeho účinkov na kva-
litu vlasov. 

Skutočnosť je taká, že pokiaľ sa 
ani v budúcnosti nebude klásť väč-
ší dôraz na poznatky, ktoré sa tý-
kajú kvality pokožky, diagnostiky 
vlasov, chorobám vlasov, výraz-
ne vzrastú reklamácie zákazní-
kov. Už v súčasnosti sú na popred-
nom mieste sťažnosti, týkajúce sa 
poškodenia kvality vlasov, aler-
gií, nekvalitných služieb (farbenie, 
zosvetľovanie, odfarbovanie), ne-
vhodného správania sa a poško-
denia majetku (oblečenia). 

Po žiakoch 
aj zručnosti dospelých

Istotne ste zachytili správu, že po 
školákoch otestuje rezort školstva 
aj dospelých. Testovanie ôsmich 
tisícok Slovákov od 16 do 65 ro-
kov má ukázať ako má školstvo 
pripraviť svojich absolventov, aby 
sa dobre uplatnili na trhu práce. 
Rezort si od výsledkov testovanie 
sľubuje jasný obraz o tom, čo ro-
biť, aby sme mohli pripraviť pra-
covné sily uplatniteľné na trhu 
práce s kvalifikáciou potrebnou 
pre 21. storočie.

Na obdobie od 17. januára do 
21. februára bol naplánovaný pro-
jekt za viac ako 356 tisíc eur. Po 
skončení zberu dát budú nasledo-
vať analýzy, výsledky budú známe 
v roku 2013. 

Na pomoc 
celonárodnému testu

Napriek tomu, že človeka ovlá-
dajú skôr realistické pohnútky, av-
šak preto sme všetci v hĺbke duše 
idealisti, radi premýšľame o dôvo-

doch, ktoré pekne znejú. Skúsme 
adresovať výzvu, ktorú každý po-
čuje:

1. Sú učebnice určené pre 
učebný odbor kaderník - kader-
níčka v súlade s potrebami trhu 
práce?

2. Majú školy (riaditelia škôl) 
možnosť výberu majstrov odbor-
nej výučby, ak ich nedokážu moti-
vovať ani finančne ani inými „bo-
nusmi“?

3. Sleduje ministerstvo školstva 
odborný rast majstrov odbornej 
výučby a podporuje ich prípravu 
na vzdelávanie generácie kaderní-
kov v súlade s potrebami trhu prá-
ce?

Namiesto záveru 
Možno s mojim postupom ne-

budú všetci súhlasiť. Pokiaľ pla-
tí heslo „Ak si dvaja ľudia vo 
všetkom pritakávajú, potom je-
den z nich je zbytočný“, tak po-
tom každý z nás môže prijať ná-
zory druhých, pretože aj na nich 
môže byť veľa pravdy, ktorá posu-
nie veci dopredu. Verím, že na zá-
klade mojej reakcie sa zblížia ná-
zory na skvalitnenie odborného 
vzdelávania. Na to, aby sme všet-
ci získali a vyťažili aj z problema-
tickej situácie niečo užitočné, sú 
potrebné všetky názory, všetky ná-
vrhy a riešenia. Jedným z nich má 
byť aj systém on-line vzdelávania 
kaderníkov prostredníctvom pro-
jektu Hair.net, o ktorom sme ria-
diteľov škôl, zástupcov riaditeľov 
a majstrov odbornej výučby infor-
movali už v novembri 2010 na ce-
loštátnej súťaži Juvýr v Bratislave 
(na ktorej sme sa zúčastnili  v ko-
misii odbornej poroty) a v januá-
ri 2011 v Nitre, kde hosťujúca ško-
la SPV, Ďurčianskeho 2 pripravila 

Zhromaždenie delegátov pre-
šovskej krajskej zložky sa konalo 
4. februára, už tradične v reštau-
rácii Sen. Rokovanie malo pracov-
ný charakter. 

Po správe o činnosti a správe do-
zornej rady DR nasledovala plod-
ná diskusia. Členovia poukázali na 
problémy živnostníkov, na bariéry 
v podnikaní, na dôsledky krízy aj 
na možnosti riešenia problémov. 
Viacerí poukázali na rozpor medzi 
predvolebnými sľubmi v konfron-
tácii s povolebnou situáciou. 

V diskusii vystúpil aj Ing. Ján Ra-
gan, vicežupan a primátor mesta 
Vranov nad Topľou, ktorý vysoko 
ocenil prácu živnostníkov a ma-
lých a stredných podnikateľov. 
Z jeho slov bolo jasné, že sú mu 
problémy a starosti živnostníkov 
dôverne známe. 

Svojim kvalifikovaným vystúpe-
ním zaujal delegátov Ervín Bohá-

čik, podpredseda SŽK. Informo-
val o práci predstavenstva komory 
a o konkrétnych krokoch, ktoré 
boli vykonané v ostatnom obdo-
bí v prospech členskej základne. 

Rokovanie bolo dobré priprave-
né, po ukončení programu disku-

sia pokračovala ešte jeden a pol 
hodiny. Rokovania prešovských 
živnostníkov sa zúčastnil aj zá-
stupca Úradu práce v Prešove Pe-
ter Németh a manažér regionálnej 
pobočky VÚB Ing. Jozef Šuhajda. 

Ing. Vladimír Fedor

(Dokončenie na str. 5
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Správne poplatky

SPRÁVNE POPLATKY
(držiteľ motorového vozidla, doklady občana)

Motorové vozidlo 

Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípoj-
ného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokla-
doch, vrátane vydania týchto dokladov

33 €

Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípoj-
ného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokla-
doch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla ale-
bo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav 
v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je drži-
teľom motorového vozidla osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím, držiteľ ZŤP alebo ZŤP-S, alebo ak ide o mo-
torové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým 
zdravotným postihnutím

1,5 €

Oslobodenie:

Od poplatku podľa vyššie uvedených položiek je oslobo-
dený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného 
vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného 
príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov.
Poznámka: Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo 
prípojného vozidla.

Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla 
alebo prípojného vozidla z evidencie 5 €

Zápis zmeny v dokladoch 6 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenč-
ným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise 
vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla 
a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zniče-
nú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľ-
ku, za každú tabuľku

16,5 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenč-
ným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyeste-
ru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zá-
pise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného 
čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, 
zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú 
tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvod-
ne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným čís-
lom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla

182 €

Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenč-
ným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na zá-
klade požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľah-
kých kovov

66 €

Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky 
s evidenčným číslom, za každú tabuľku 33 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenč-
ným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným 
na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla 
do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie 
takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudze-
nú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku

165,5 €

Odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese, pri prepise vo-
zidla do iného okresu bez 

poplatku

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I, ak nejde o úkon 
spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti II, ak nejde o úkon 
spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I ako náhrady za zni-
čené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie 10 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti II ako náhrady za zni-
čené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie 10 €

Vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II (napr. pri 
krádeži vozidla, vyradení vozidla z cestnej premávky) 6 € 

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch 
pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka 24 €

Doklady občana 
Správne poplatky za:

podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dô-
vodu zmeny alebo zápisu nových údajov)  4,5 € 

podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako ná-
hrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený 
občiansky preukaz

16,5 € 

podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako ná-
hrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený 
občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe 
nasledujúcich rokoch 

33 €

Oslobodenie 

Od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiados-
ti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového ob-
čianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona 
č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.
Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie 
občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo od-
cudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 ro-
kov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím. 
Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie 
občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo od-
cudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch 
po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 
rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 
Ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvo-
dov podľa § 7 ods. 2 a súčasne požiadal o uvedenie no-
vých údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zruše-
nie záznamu niektorého z týchto údajov, správny poplatok 
vo výške 4,50 € sa nevyberá. 

Občan starší ako 13 rokov zaplatí za vydanie cestovné-
ho pasu

do  30 dní 33 €

do 2 pracovných dní 132 €

Občan od 5 do 13 rokov zaplatí za vydanie cestovné-
ho pasu

do 30 dní  13 €

do 2 pracovných dní  52 €

Občan mladší ako 5 rokov zaplatí za vydanie cestovné-
ho pasu

do 30 dní 8 €

do 2 pracovných dní 32 € 

(Viac na 7. strane)

Za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, napríklad zá-
pis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného 
pasu rodiča alebo zápis titulu do cestovného pasu s biomet-
riou, za každý úkon (zápis údajov o dieťati alebo titule) samo-
statne zaplatí občan 3 eurá.

Občan za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, ktorým 
je zápis údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo zápis 
o  pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony 
správy poplatok neplatí.
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Legislatíva

AKO ĎALEJ
VO VZDELÁVANÍ

POŠKODENIE A ŠKODA

ZÁKON O ENVIRONMENTÁLNYCH 
ZÁŤAŽIACH DÔLEŽITÝ PRE ŽIVOT 

NA SLOVENSKU

krajskú súťaž pre kaderníkov. Sú-
ťaže sa zúčastnili SOŠ z Nitry, No-
vých Zámkov, Zlatých Moraviec, 
Komárna, Levíc a Topoľčian. Té-
mou súťaže boli tridsiate roky. 
V spolupráci s asociáciou kaderní-
kov a jej zástupcov sa konštatova-
lo, že vzdelávanie musí byť v súla-
de s potrebami trhu práce. 

Dodávam, že pokiaľ budeme 
chcieť správne aplikovať kader-
nícke výrobky, potrebujme poznať 
ich vlastnosti a účinky.

Vlasy ako z reklamy
Aktuálna ponuka výrobkov sa 

neustále dopĺňa o nové inovova-
né výrobky a kto o nich nič ne-
vie „akoby na trhu ani nebol“. 
Pravdaže o horúcich novinkách 
nás môžu v predstihu informovať 
samostatní výrobcovia a zástup-
covia kozmetických firiem. Živ-
nostenské noviny sa môžu stať 
priestorom na zoznámenie sa s vý-
robkami, o ktorých by sme mali 
vedieť.     

Dr. Katarína Babulíková

(Dokončenie zo str. 3)

Poškodenie i škoda vždy pred-
stavujú situáciu, ktorá má ne-
gatívny vplyv na majetok pod-
nikateľa a na jeho výsledok 
hospodárenia. Pri posudzovaní, 
či je poškodenie, prípadne ško-
da daňovým výdavkom je po-
trebné rozlišovať odstrániteľné 
poškodenie (opravu) a neod-
strániteľné poškodenie (škodu) 
V prípade škody treba rozlišovať 
tiež skutočnosť, či škodu znáša 
podnikateľ v plnej výške alebo je 
čiastočne, prípadne plne kom-
penzovaná prijatou náhradou 
(od poisťovne alebo od zodpo-
vednej osoby). Pre podnikateľa, 
účtujúceho v sústave jednodu-
chého účtovníctva je prijatá ná-
hrada škody v súlade s § 9 ods. 2 
písm. i) zákona o dani z príjmov 
zdaniteľným príjmom, ktorý za-

hrnie do základu dane v tom 
zdaňovacom období, v ktorom 
tento príjem dostane. 

Dôležitým faktorom pri posúde-
ní škody ako daňového výdavku je 
tiež skutočnosť, o akú škodu ide, 
teda skutočnosť, či ide o tzv. ško-
du nezavinenú podnikateľom ale-
bo nie.

Odstrániteľné poškodenie ma-
jetku nie je škodou

Pojem škoda je definovaný v § 
26 ods. 4 zákona o účtovníctve. 
Z tejto definície jednoznačne vy-
plýva, že škodou je len neodstrá-
niteľné poškodenie alebo zniče-
nie majetku. V zmysle uvedeného 
sa za škodu nepovažuje také po-
škodenie majetku, ktoré je možné 
odstrániť opravou, napríklad po-
škodenie automobilu pri doprav-
nej nehode, poškodenie stroja 

v dôsledku nesprávnej manipulá-
cie a pod... Výdavky, ktoré vznika-
jú v súvislosti s odstránením také-
hoto poškodenia sú jednoznačne 
považované za výdavky na opra-
vu a sú uznanými daňovými vý-
davkami za predpokladu, že sú 
preukázateľne vynaložené na do-
siahnutie, zabezpečenie a udr-
žanie príjmov a sú zaúčtované 
v účtovníctve daňovníka a sú vy-
konané na obchodnom majetku 
daňovníka.

V prípade poškodenia majet-
ku, ktorý nie je zaradený do ob-
chodného majetku daňovníka [§ 
2 písm. m) zákona o dani z príj-
mov], opravy nie je možné pova-
žovať za daňový výdavok, pretože 
ide o opravy majetku v osobnom 
užívaní a ako také sa považujú za 
výdavky na osobnú potrebu da-

ňovníka, ktoré sú v súlade s ust. § 
21 ods. 1 písm. i) zákona o dani 
z príjmov nedaňovým výdavkom. 
Na uvedené nemá vplyv skutoč-
nosť, že daňovník majetok využí-
va v súvislosti s podnikaním.

Neodstrániteľné poškodenie je 
škodou

Ak poškodenie majetku nie je 
možné odstrániť, prípadne ak dôj-
de k zničeniu majetku, hovorí-
me o škode. Škody z pohľadu ich 
posudzovania do daňových vý-
davkov možno rozdeliť do troch 
skupín:
 - škody, ktoré sa považujú za da-
ňový výdavok – tzv. daňovníkom 
nezavinené škody
 - škody, ktoré sa považujú za da-
ňový výdavok v limitovanej výške
 - škody, ktoré sa nepovažujú za 

daňový výdavok                          (vd)

Na základe štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza oko-
lo 30 tisíc potenciálnych zdrojov znečistenia, z nich 1100 lo-
kalít predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie člove-
ka a životné prostredie.

Vyriešenie odstránenia environ-
mentálnych záťaží, ktoré zvyšu-
jú kontamináciu pôdy, hornino-
vého prostredia a podzemných 
vôd patrí k prioritám rezortu. Ná-
vrh zákona o identifikácii environ-
mentálnej záťaže a určení zodpo-
vednej osoby za environmentálnu 
záťaž posunulo ministerstvo život-
ného prostredia do medzirezort-
ného pripomienkového konania.

Otázka environmentálnych zá-
ťaží je jednou z hlavných priorít 
programového vyhlásenia súčas-
nej vlády. Ministerstvo životného 
prostredia preto pripravilo nový 
návrh zákona o identifikácii en-
vironmentálnej záťaže a o určení 
zodpovednej osoby za environ-
mentálnu záťaž. Cieľom zákona je 
právna úprava povinností právnic-
kých a fyzických osôb pri identi-
fikácii environmentálnych záťaží, 

ďalej spôsob určovania zodpo-
vednosti za environmentálne zá-
ťaže a ich financovanie.

Zákon by mal vymedziť aj po-
vinnosti zodpovednej osoby - za-
bezpečiť geologický prieskum 
životného prostredia, sanáciu en-
vironmentálnej záťaže a následne 
monitoring. Návrh upravuje zá-
roveň pôsobnosť orgánov štátnej 
správy vo veciach environmentál-
nych záťaží.

Práve v areáloch priemyselných 
podnikov, veľkokapacitných poľ-
nohospodárskych podnikov, ne-
zabezpečených skladov pesticí-
dov, nekontrolovaných skládok 
nebezpečných odpadov, pohon-
ných látok a iných objektov do-
chádzalo a dochádza k dlhodo-
bým skrytým a nekontrolovaným 
únikom nebezpečných látok do 
jednotlivých zložiek životného 

prostredia. Tieto látky v prostre-
dí pretrvávajú, kontaminujú jeho 
jednotlivé zložky a dokázateľne 
negatívne ovplyvňujú zdravotný 
stav obyvateľstva vo svojom okolí.

Z najrizikovejších lokalít mož-
no spomenúť areál po bývalom 
podniku Apollo v Bratislave, kde 
sa spracovávala ropa a ropné lát-
ky. Ďalej je to skládka priemysel-
ného odpadu v Chemických zá-
vodoch J. Dimitrova v Bratislave 
a tiež základne po bývalej soviet-
skej armáde v Rimavskej Sobote 
a Vlkanovej a mnohé ďalšie, ktoré 
sú prioritami v štátnom programe 
sanácie environmentálnych zá-
ťaží. Tieto pozostatky z minulosti 
sú “časovanými bombami” život-
ného prostredia a je potrebné ich 
odstrániť alebo zneškodniť. Stag-
nácia riešenia bola dôsledkom 
doterajšej platnej legislatívy, kto-
rá nevytvárala dostatočný tlak na 
subjekty zodpovedné za environ-
mentálne záťaže.

Zabezpečiť komplexné a sys-
témové riešenie tohto problému 
bude možné len prostredníctvom 
záväzného právneho predpisu na 
národnej úrovni, keďže na úrovni 
Európskej únie nebola prijatá taká 
smernica, ktorá by kontaminova-
né územia riešila.

Na podnet ministra Józsefa Na-
gya bol návrh zákona v uplynu-
lých týždňoch prerokovaný aj so 
zástupcami Zelenej tripartity. Zá-
stupcovia ministerstva, priemy-
selných zväzov, mimovládnych 
organizácií a združenia zamestná-
vateľov prerokovali všetky vznese-
né pripomienky a väčšina z nich 
bola zapracovaná do návrhu zá-
kona.            (Zdroj: www.minzp.sk)

Sociálne zabezpečenie za-
mestnancov vyslaných z úze-
mia SR na výkon práce do 
iného členského štátu EÚ

UPLATNITEĽNÁ 
LEGISLATÍVA

Z dôvodu uľahčenia voľného 
pohybu osôb a odstránenia zdĺ-
havých administratívnych postu-
pov koordinačné nariadenia ob-
sahujú výnimky zo všeobecnej 
zásady, ktorou je, že zamest-
nanec podlieha legislatíve toho 
členského štátu EÚ, kde vyko-
náva prácu. 

Výnimky sa vzťahujú na vy-
slaných zamestnancov, to je 
na osoby zamestnané na území 
členského štátu EÚ zamestnáva-
teľom, ktoré tento zamestnávateľ 
vyslal na územie iného členské-
ho štátu EÚ vykonávať preňho 
prácu. 

Podmienkou vyslania je sku-
točnosť, že 
 - očakávané trvanie tejto práce 

neprekročí 24 mesiacov a 
 - daná osoba nie je vyslaná na-

hradiť inú osobu, ktorá skončila 
svoju dobu vyslania; k náhrade 
vyslaného zamestnanca dochá-
dza, ak zamestnávateľ na zák-
lade pokračujúcej obchodnej 
zmluvy opakovane vysiela iné-
ho zamestnanca na tú istú pozí-
ciu a na ten istý účel 

V prípade, ak nie sú splnené 
podmienky vyslania, dotknu-
tý zamestnávateľ a dotknutý za-
mestnanec podliehajú legislatí-
ve toho členského štátu EÚ, kde 
zamestnanec vykonáva prácu 
a podľa tejto legislatívy sú povin-
ní platiť aj príspevky na sociál-
ne zabezpečenie (na sociálne 
aj zdravotné poistenie), pretože 
v súlade so zásadou jednej uplat-
niteľnej legislatívy nemôžu pla-
tiť príspevky podľa slovenského 
právneho poriadku.    (Zdroj: VD)
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KEĎ NOVELA ROBÍ PRAX OBŤAŽNEJŠOU
(A V KONEČNOM DÔSLEDKU NIČ NERIEŠI)

Výkaz v súvislosti so zákonom č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

Posledný decembrový deň 2010 stratilo účinnosť usta-
novenie § 44 Zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani 
z liehu. Dňom 1. januára 2011 nadobudol účinnosť 
§ 44 a zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.

Novelizácia uvedeného zá-
kona priniesla povinnosť viesť 
evidenciu o spotrebnej dani 
k liehu po novom. 

Nemôžem si odopustiť po-
známku, že logicky by mali 
novelizácie prinášať do živo-
ta oživenie, zlepšenie, lepšie 
riešenie alebo uľahčenie, nie 
opačne, ako je to v tomto prí-
pade. 

Po starom bolo v zákone uve-
dené, že držiteľ povolenia na 
predaj alkoholických nápojov 
je povinný za každú prevádz-
kareň viesť evidenciu podľa 
účtovných dokladov, v ktorej 
uvedie obchodný názov spot-
rebiteľského balenia, objem 
spotrebiteľského balenia v lit-
roch, objemovú koncentráciu 
a počet prijatých spotrebiteľ-
ských balení v kusoch a počet 
vydaných spotrebiteľských ba-
lení v kusoch a v oboch prípa-
doch množstvo liehu v členení 
podľa identifikačných údajov 
a čísla povolenia na predaj ale-
bo registračné čísla.... Okrem 
toho k poslednému dňu kalen-
dárneho mesiaca bol držiteľ 
povolenia na predaj alkoho-
lických nápojov povinný robiť 
stav zásob spotrebiteľských ba-
lení v kusoch a množstvo liehu. 

Pre nezainteresovaného to 
bolo povinností viac ako dosť! 
Pre majiteľa reštaurácie, či inej 
prevádzkarne, kde sa podáva-
jú alkoholické nápoje povin-
nosť, ktorej sa nevyhol, ktorú 
bral ako nutné zlo, uvedomu-
júc si súčasne, že poriadok 
musí byť, zákony treba rešpek-
tovať. 

Po novom (čo by sa dalo oča-
kávať nejaké uľahčenie preda-
ja, či povinností predajcu) to 
všetko znie trochu kruto: 

Novela zákona rozdeľuje 
podnikateľské subjekty, ktoré 
predávajú spotrebiteľské ba-
lenie liehu (SBL) na držiteľov 
povolenia na predaj a držite-
ľov oprávnenia na distribúciu. 
Držitelia povolenia môžu od 
1. januára t. r. predávať SBL vý-
lučne konečným spotrebite-
ľom a držitelia oprávnenia na 
distribúciu sú oprávnení pre-
dávať SBL konečným spotre-
biteľom (maloobchod), ale aj 
iným podnikateľským subjek-
tom na účel ďalšieho predaja 

(tzv. veľkoobchod). Bez prís-
lušných povolení nie je možné 
vykonávať maloobchodný ale-
bo veľkoobchodný predaj SBL. 

Právnická alebo fyzická oso-
ba, ktorá mala vydané povole-
nie na podľa § 44 v znení účin-
nom do 31. 12. 2010, bola 
povinná k 31. 12. vykonať in-
ventarizáciu zásob liehu v sú-
lade s osobitným predpisom 
a najneskôr do 25. januára 
2011 oznámiť colnému úradu 
zistený stav zásob liehu v čle-
není podľa obchodného ná-
zvu, čiarového kódu EAN spot-
rebiteľského balenia, objemu 
spotrebiteľského balenia a ob-
jemovej koncentrácie v spotre-
biteľskom balení.

Právnická alebo fyzická oso-
ba, ktorej colný úrad vydal 
povolenie na predaj podľa 
ustanovení zákona (držiteľ po-
volenia) je povinná 
 - predložiť na požiadanie 
colného úradu doklady pre-
ukazujúce spôsob nadobud-
nutia spotrebiteľského bale-
nia, 

 - viesť dennú evidenciu spot-
rebiteľských balení podľa úč-
tovných dokladov a čiarové-
ho kódu EAN (po starom sa 
viedla obdobná evidencia 
mesačne) a túto evidenciu 
je povinný mať v prevádz-
karni, 

 - skladovať v prevádzkarni 
spotrebiteľské balenie urče-
né len na predaj k rámci pod-
nikateľskej činnosti

 - oznámiť každú zmenu sku-
točností a údajov colnému 
úradu do 15 dní odo dňa ich 
vzniku. 
Čo sa týka konkrétnej eviden-

cie (podľa odseku 15, písm. a, 
d, e a f) je potrebné viesť evi-
denciu
a) počtu prijatých spotrebi-

teľských balení v kusoch, 
identifikačné údaje dodá-
vateľa spotrebiteľského ba-
lenia a jeho čísla oprávne-
nia na distribúciu,

d) počtu vydaných spotrebi-
teľských balení v kusoch 
konečnému spotrebiteľovi, 

e) stav zásob spotrebiteľ-
ských balení k poslednému 
dňu kalendárneho mesiaca,

f) zistené manko alebo preby-

tok v počte prijatých a vyda-
ných spotrebiteľských bale-
ní a dôvod jeho vzniku. 

Osoba oprávnená na dis-
tribúciu je povinná za kaž-
dú prevádzkareň viesť dennú 
evidenciu spotrebiteľských ba-
lení podľa účtovného dokladu 
a čiarového kódu EAN, ktorá 
obsahuje:
 - počet prijatých spotrebiteľ-
ských balení v kusoch, iden-
tifikačné údaje dodávate-
ľa spotrebiteľského balenia 
a jeho čísla oprávnenia na 
distribúciu, 

 - počet vydaných spotrebiteľ-
ských balení v kusoch, iden-
tifikačné údaje osoby opráv-
nenej na distribúciu a jej čísla 
oprávnenia na distribúciu,

 - počet vydaných spotrebiteľ-
ských balení v kusoch, iden-
tifikačné údaje držiteľa po-
volenia na predaj a jeho čísla 
povolenia na predaj, 

 - počet vydaných spotrebiteľ-
ských balení v kusoch koneč-
nému spotrebiteľovi, 

 - stav zásob spotrebiteľských 
balení v kusoch k posledné-
mu dňu kalendár. mesiaca,

 - zistené manko alebo preby-
tok v počte prijatých a vyda-
ných spotrebiteľských balení 
a dôvod ich vzniku
Osoba oprávnená na distri-

búciu je povinná vo svojom 
účtovníctve odlíšiť predaj spot-
rebiteľského balenia na úče-
ly ďalšieho predaja inej osobe 
oprávnenej na distribúciu od 
predaja spotrebiteľského ba-
lenia držiteľovi povolenia a od 
predaja spotrebiteľského bale-
nia konečnému spotrebiteľovi. 
Ak osoba oprávnená na distri-
búciu predáva spotrebiteľské 
balenie na účely ďalšieho pre-
daja inej osobe oprávnenej na 
distribúciu alebo držiteľovi po-
volenia, je povinná viesť na do-
klade o predaji spotrebiteľské-
ho balenia
 - identifikačné údaje dodáva-
teľa a číslo jeho oprávnenia 
na distribúciu,

 - identifikačné údaje odbera-
teľa a číslo jeho oprávnenia 
na distribúciu, ak je odbera-
teľom osoba oprávnená na 
distribúciu

 - identifikačné údaje odbe-
rateľa a číslo jeho povolenia 
na predaj, ak je odberateľom 
držiteľ povolenia na predaj, 

 - čiarový kód EAN za každé 

spotrebiteľské balenie; ak má 
spotrebiteľské balenie pride-
lených viac čiarových kódov 
EAN, uvedie všetky čiarové 
kódy, ktoré boli pridelené
Osoba oprávnená na distri-

búciu je povinná oznámiť úda-
je podľa § 44a, odseku 15 col-
nému úradu elektronicky, 
najneskôr do 25. dňa kalen-
dárneho mesiaca nasledujú-
ceho po mesiaci, za ktorý sa 
údaje oznamujú a to na tlači-
ve, ktoré zverejnilo colné ria-
diteľstvo na svojej internetovej 
adrese. Zaručený elektronický 
podpis sa nevyžaduje. 

Uvedomujúc si, že nove-
la zvyšuje mieru byrokratickej 
záťaže u distribútorov a pre-
dajcov liehu – čo pozná aj laik, 
ktorý si prečíta stručnú charak-
teristiku novely zákona – sme 
pôvodne chceli dať na strán-
kach Živnostenských novín 
priestor na vyjadrenie jednak 
postihnutým – členom komo-
ry, ktorí v predmetnej oblasti 
podnikajú a jednak zodpoved-
ným - navrhovateľovi záko-
na - Ministerstvu financií SR. 
Nakoľko sa však problém do-
stal do redakcie po uzávier-
ke a v nedeľu 6. februára STV 
priniesla správu, že Minister-
stvo hospodárstva SR požiada-
lo ministerstvo financií o kori-
govanie niektorých opatrení 
v uvedenej novelizácii (a, žiaľ, 
s tlačovým oddelením MF SR 
sa nám v priebehu troch dní 
nepodarilo telefonicky skon-
taktovať), k problematike sa 
vrátime o mesiac. 

Zatiaľ jednou vetou: Živnos-
tníci, buďte trpezliví každý deň 
robiť účtovnú evidenciu príj-
mu a výdaja liehu podľa čia-
rového kódu a dodávateľa, 
v každej prevádzkovej jednot-
ke osobitne! Tento zákon je je-
den z najprísnejších v Európe, 
ak nie vo svete. Vyvstáva otáz-
ka na čo štát lepí kolkové ná-
lepky na všetky fľaše alkoholu, 
keď touto nezmyselnou nove-
lou ich akoby ignoruje.

Iva Bukvová
(Poznámka redakcie: Iniciá-

torom komentovania nove-
ly je KZ Trnava, ktorá poskyt-
la redakcii podklady. Tie spra-
covali členovia predstavenstva 
krajskej zložky a sú k dispozí-
cii v kancelárii krajskej zložky 
v Trnave alebo v redakcii ŽN.)

Komentár k  novele zákona



7
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - FEBRUÁR 2011

Na zasmyslenie
Inzercia

SPRÁVNE POPLATKY
(živnostenské podnikanie)

Správne poplatky
Adresár

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

POZASTAVENIE 
ALEBO 

UKONČENIE ŽIVNOSTI
Živnostenskému úradu treba vždy ohlásiť pozastavenie alebo ukon-

čenie živnostenského podnikania. Ohlásenie ukončenia podnikania 
nemožno vziať späť. Pozastavenie prevádzkovania živnosti ponecháva 
otvorenú možnosť pokračovať v podnikaní. 

Pozastaviť prevádzkovanie živnosti je možné na obdobie najmenej 
6 mesiacov. Za pozastavenie živnosti sa platí správny poplatok 6,5 
eura. Počas celej doby pozastavenia živnosti sa na podnikateľa pozerá 
akoby nemal živnosť. Po skončení uvedeného obdobia pozastavenia nie 
je potrebné navštíviť živnostenský úrad, živnostenské oprávnenie auto-
maticky nadobúda platnosť. 

Za ukončenie živnosti sa neplatia žiadne správne poplatky, pri ohlaso-
vacích živnostiach zaniká živnosť dňom uvedeným v oznámení o skon-
čení podnikania.                                                                                                  (i) 

Ak chce niekto podnikať ako živnostník, postup založenia živnosti je 
rýchly a jednoduchý. Na príslušnom živnostenskom úrade vykoná záu-
jemca o podnikanie ohlásenie živnosti na odporúčanom formulári. 

Na voľnú živnosť nie je potrebné preukazovať vzdelanie ani prax; tie 
sa preukazujú len pri regulovaných živnostiach, ktorými sú remeselné 
a viazané, prípadne koncesované živnosti. V deň, keď živnostenský úrad 
preberie živnostenské ohlásenie, považuje sa tento deň za deň začatia 
podnikania (v prípade, že žiadateľ neuvedie iný dátum). 

Pri ohlasovaných živnostiach je živnostenské oprávnenie vydané do 
piatich pracovných dní, Príslušný je vždy živnostenský úrad alebo pres-
nejšie odbor živnostenského podnikania na obvodnom úrade podľa 
bydliska fyzickej osoby alebo, ak ide o právnickú osobu, podľa sídla 
podnikania 

Správne poplatky pri vybavovaní živnosti 

Vydanie živnostenského listu

- na voľnú živnosť 3 €

- na remeselnú alebo viazanú živnosť 16,5 €

Vydanie koncesnej listy 33 €

Výpis zo živnostenského registra za jedného podnikateľa 3 €

Vydanie náhradného živnostenského listu alebo konces-
nej listiny náhradou za stratený, zničený, poškodený alebo 
odcudzený živnostenský list alebo koncesnú listinu

3 €

Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedné-
ho zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 6,5 €

Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v kon-
cesnej listine 3 €

Za vydanie rozhodnutia o zrušení živnostenského opráv-
nenia na jednu alebo viac živností 4,5 €

Za pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo zmena po-
zastavenia prevádzkovania živnosti 6,5 €

Za vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky 
pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33 6,5 €

Za vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej 
praxe 6,5 €

Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe 16,5 €

Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie ob-
čana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je 
zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom 
priestore a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzko-
vania živnosti v Slovenskej republike

99,5 € 

Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie 
je zápis 3 €



Ak aj vy patríte k u om, ktorí majú radi veci šité na mieru, ur ite oceníte Flexibiznis ú et od VÚB banky. 
Je jediným ú tom pre podnikate ov a firmy, ktorého zloženie neur uje banka, ale vy sami. Flexibiznis 
ú et prináša viaceré výhody, ako napríklad možnos  zvoli  si neobmedzený po et elektronicky zadaných 
platieb v rámci banky i poistenie platieb pre prípad práceneschopnosti. A pre lenov komôr má VÚB 
špeciálnu ponuku „2 v 1“ – ak máte u nás Flexibiznis ú et, môžete ma  súkromný Flexiú et v cenovej 
hladine 2 až 5 eur zadarmo na celý rok.

Je naozaj flexi
Banky ponúkajú podnikate om rôzne preddefinované balíky, ale vysklada  si svoj vlastný ú et môžete len 
vo VÚB banke. Flexibiznis ú et ponúka stovky rôznych kombinácií a dokáže sa prispôsobi  všetkým – od 
živnostníkov až po ve ké firmy. A ke  sa vaše potreby zmenia, môžete si zloženie ú tu kedyko vek zmeni .

Bezplatné elektronické prevody
Platby prijaté na ú et VÚB banka nespoplat uje už od roku 2006. Všetkým podnikate om, firmám a lenom 
komôr, ktorí majú Flexibiznis ú et v cene aspo  4,50 eura, ponúka možnos  vybra  si k nemu aj bezplatné 
jednorazové elektronické prevody v rámci VÚB v neobmedzenom po te. Cez Internet banking, Mobil 
banking i telefonickú službu Kontakt – IVR (automatickú hlasovú službu) tak budete môc  zadarmo 
posiela  neobmedzený po et jednorazových platieb na ú ty vedené vo VÚB banke.

Istota aj v ase PN
Práceneschopnos  dokáže skomplikova  život každému. Prekona  ažkosti pomôže poistenie platieb, 
ktoré VÚB banka ponúka fyzickým osobám už dva roky a doteraz si ho aktivovalo viac ako 80 000 klientov. 
Teraz je dostupné aj pre podnikate ov. Pri viac ako 30-d ovej PN vám pois ov a vyplatí na Flexibiznis ú et 
mesa ne 166 eur. Tie môžete použi  na úhradu základných mesa ných výdavkov – napríklad nájomného 
i faktúr za telefón.

Získajte ešte viac v aka sporiacemu ú tu
Pokia  sa stane, že máte do asne vo né nejaké finan né prostriedky, ur ite oceníte sporiaci ú et od VÚB. 
Ten slúži na ich lepšie zhodnotenie, ke že jeho zostatok sa do výšky 10 000 eur úro í zvýhodnenou sadzbou 
0,6 % p. a. Takúto úrokovú sadzbu je možné aktuálne získa  na termínovaných ú toch s viazanos ou 
3 – 6 mesiacov. Sporiaci ú et však žiadnu viazanos  nemá a peniaze z neho môžete použi , kedyko vek 
potrebujete.

Flexibiznis ú et si pod a svojich potrieb môžete posklada  aj hne  na www.flexibiznisucet.sk.

www.vub.sk 0850 123 000

Flexibiznis ú et 
sa vám prispôsobí


