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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Čas tak rýchlo plynie! Znova je 
tu koniec školského roka, s kto-
rým úzko súvisia záverečné skúšky 
na stredných odborných školách. 
Naša komora sa aktívne zapája 
účasťou svojich členov pri skúšaní 
a overovaní vedomosti potenciál-
nych živnostníkov. 

Hlavným zámerom našej účas-
ti je pokryť najmä umelecko-re-
meselné aj remeselné činnosti. 

Touto cestou chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa zúčastnili záve-
rečných skúšok, tlmočím im aj po-
ďakovanie študentov aj vedení 
škôl, v ktorých sme sedeli v komi-
siách. Všetci boli prekvapení, že 
členovia Slovenskej živnostenskej 
komory sa tu zúčastňujú v takom 
veľkom počte. 

Uzavreli sme ďalší školský rok. 
Študenti dostali výučné listy. Keď 

som sa niektorým po skúškach pri-
hovoril, v našich rozhovoroch re-
zonovalo aj to, že sa môžu stať 
onedlho živnostníkmi a súčasne 
členmi našej komory. Bolo by to 
fajn, keby sa v našich radoch ob-
javili nové, mladé tváre a priniesli 
čerstvý vietor. 

Aj keď výsledky účasti Sloven-
skej živnostenskej komory na zá-
verečných skúškach na stred-
ných odborných školách zatiaľ nie 
sú štatisticky na papieri, môžem 
v tejto chvíli pochváliť umelec-
kých stolárov aj rezbárov, kuchá-
rov, cukrárov, čašníkov a servírky. 
Nesmiem zabudnúť na murárov, 
tesárov, podlahárov, v neposled-
nom rade na kaderníčky, či koz-
metičky a ďalšie profesie. Zástup-
covia komory sledovali študentov 
na približne 90 školách, v ktorých 
absolvovalo skúšky približne dve 
tisíc mladých ľudí. Tento počet 
je z celkového počtu 296 sloven-
ských stredných odborných škôl 
a z počtu 10 502 nových remesel-
níkov, ktorí navštevovali 474 tried. 

Ing. Robert Schmidt, podpredse-
da predstavenstva SŽK pre vzdelá-
vanie

DOVOLENKA
Tiež (ako v úvodníku dnešné-

ho vydania ŽN) si nemôžem 
odpustiť povzdychnutie ako 
ten čas rýchlo letí. Opäť je 
pred nami leto – čas dovole-
niek, „uhorková sezóna“ pre 
noviny, premenlivé počasie, 
ako to konštatujeme ostat-
né roky, ale aj úrody v našich 
záhradkách, príjemné výle-
ty do prírody a v auguste živ-
nostenské trhy. Samozrejme, 
mnohých z nás čaká aj každo-
denná práca, pretože leto nie 
sú iba plánované dovolenky, 
i keď by mohli byť. 

Nedávno som v tlači zazna-
menala správu, že dovolen-
ka by mala byť pre všetkých 
o týždeň dlhšia. Takúto zme-
nu chce do Zákonníka práce 
pretlačiť jeden z poslancov 
SDKÚ-DS. Chce tak pomôcť 
mladým rodičom, ktorých 
by podľa neho pripravovaná 
novela ministra práce znevý-
hodnila. Táto novela by totiž 
päťtýždňovú dovolenku pri-
znávala iba ľuďom nad 33 ro-
kov. 

Bolo by to fajn, poveda-
la som si, najmä v súvislos-
ti s úvahami ako využiť leto 
na dovolenky, ktoré by mali 
byť relaxom, načerpaním no-
vých síl a krásne strávených 
dní s našim ratolesťami. Av-
šak, zatiaľ, žiadna zo strán ne-
potvrdila, že návrh SDKÚ-DS 
podporí. Pokračujú rokovania 
– a výsledok budeme poznať 
asi až po lete. (Členovia par-
lamentu, aj legislatívci idú na 
dovolenky a istotne na dlhšie 
ako „obyčajní“ živnostníci). 
Nech však rokovania dopad-
nú tak, či onak, živnostníci 
si k tým pozitívam leta mu-
sia prirátať prácu a – ako som 
uviedla – v auguste živnosten-

ČERSTVÝ VIETOR DO PLACHIET

CHYSTÁME SA DO NITRY

NA OKRAJ STREDNÉHO 
ODBORNÉHO ŠKOLSTVA

(Pokračovanie na str. 2)

V polovici augusta sa tradične na 
nitrianskom výstavisku koná me-
dzinárodný poľnohospodársky 
veľtrh Agrokomplex, v rámci kto-
rého sa Slovenská živnostenská 
komora prezentuje na Živnosten-
ských trhoch. 

Už v tomto období sa pripra-
vujeme na propagáciu našej čin-
nosti. Predsedovi KZK Bratislava 
Vladimírovi Mičkovi, predstaven-
stvom SŽK poverenému prípra-
vou a organizáciou tejto prezentá-
cie sme položili niekoľko otázok. 

Pán predseda, už zopár ro-
kov ste hlavným organizátorom 
našej účasti na veľtrhu v Nitre. 
V akom štádiu sú tohtoročné prí-
pravy?
 - V podstate prípravu na účasť 

našej komory na Živnostenských 
trhoch sme začali už v marci. Naj-
skôr sme sa stretli v Nitre s orga-
nizátormi, ktorí nám predložili 
predstavu o našej účasti. Dohodli 
sme niekoľko termínov, v ktorých 
bolo potrebné odsúhlasiť jednot-
livé časti projektu našej expozí-

cie. Organizátor nám vyšiel, ako aj 
v minulosti, v ústrety, treba pove-
dať, že naša spolupráca je na dob-
rej úrovni. 

Ako bude vyzerať v tomto roku 
náš stánok?
 - Tento raz nebudeme v paviló-

ne F, nakoľko organizátori zmeni-
li celú štruktúru veľtrhu. SŽK, ako 
dlhoročný partner vystavovateľa, 
dostal možnosť umiestniť svoj stá-
nok v pavilóne M1, čo znamená, 
že budeme v centre diania veľtr-

 Členovia komory boli
pri záverečných skúš-
kach na SOŠ (1, 2, 3, 7)
 Pozvanie komory do 
európskej aliancie (3)
 Informácie Cechu Taxi 
Bratislava (5 - 6)
 Legislatíva (7)

V čísle:

Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide. (Oliver Cromwell)

(Pokračovanie na str. 2)

Hovoríme s V. Mičkom, predsedom KZK Bratislava o účasti na AGK

Praktická skúška v odbore cukrár. Odborná komisia hodnotí konečné 
výsledky. (foto - kov-)

Žiaci stredných odborných škôl 
pod odborným vedením peda-
gógov a majstrov OV dosahu-
jú pri preukazovaní svojich zruč-
ností a vedomostí rad úspechov. 
Napríklad žiak Lukáš Očenáš zo 
Strednej odbornej školy, Gemer-
ská 1, Košice, na majstrovstvách 
Európy v Dubline v profesii kader-
ník získal titul Majster Európy pre 
rok 2011, Stredná odborná škola 

technická na Kukučínovej ul., Ko-
šice, zorganizovala nedávno súťaž 
zručnosti pre murárov a jej žiaci 
sa umiestnili na druhom mieste za 
víťazmi z Ostravy. Takýmito a po-
dobnými výsledkami práce s bu-
dúcimi remeselníkmi sa môže po-
chváliť veľa odborných škôl zo 
všetkých regiónov Slovenska. Vý-
sledkom ich práce je to, že naši re-
meselníci sú žiadaní aj v zahraničí 

pre svoju zručnosť a kvalitu vyko-
návaných prác.

To je jedna strana mince. Druhá 
strana mince je však fakt, že od-
borné školstvo nemá zo strany štá-
tu takú pozornosť aká mu po zá-
sluhe patrí! Vzhľadom k nárastu 
gymnázií a obchodných akadé-
mií počty záujemcov o štúdium na 
odborných školách klesajú a tým 

(Pokračovanie na str. 3
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• Na výstavisku v Nitre: 
KONTRAKTY Nitra
Kontraktačná výstava textilu, 
odevov, obuvi, textilnej ga-
lantérie, koženej galantérie, 
módnych doplnkov
4. augusta
AGROKOMPLEX 
38. medzinárodný poľno-
hospodársky a potravinársky 
veľtrh
COOPEXPO 
18. medzinárodná družstev-
ná kontraktačno-predajná 
výstava
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
ENERGIE 
REGIÓNY SLOVENSKA
Výstava vidieckeho cestovné-
ho ruchu
SVET KONÍ
Medzinárodná kontraktačno-
-predajná výstava
ŽIVNOSTENSKÉ TRHY 
14. kontraktačno-predajná 
výstava malých a stredných 
podnikateľov
18. až 21. augusta
Na výstavisku EXPO CEN-
TER v Trenčíne:
SPORT GUN EXPO
2. medzinárodná výstava 
športových zbraní a potrieb 
pre športovú streľbu
24. a 25. júna
KÔŇ 
8. ročník medzinárodnej vý-
stavy koní
AUTO-MOTO SHOW
8. ročník výstavy automobi-
lov, motocyklov a príslušen-
stva
26. až 28. augusta
DETSKÝ SVET
Výstava detskej módy a po-
trieb pre deti
27. až 28. augusta
Na regionálnych výstavis-
kách: 
SPIŠ EXPO, SPIŠSKÉ VÝ-
STAVNÉ TRHY
44. ročník celoslovenskej vý-
stavy stavebníctva a bývania 
s medzinárodnou účasťou, 
Zimný štadión v Spišskej No-
vej Vsi
7. až 10. júla
KONTRAKTY Košice
Kontraktačná výstava textilu, 
odevov, obuvi, textilnej ga-
lantérie, koženej galantérie, 
módnych doplnkov, ŠH CAS-
SOSPORT (pri blšom trhu) 
v Košiciach
3. augusta

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 

CHYSTÁME 
SA DO NITRY
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KALENDÁR
  Rokovanie s ministrom finan-

cií. Zástupcovia Slovenskej živ-
nostenskej komory, v spoluprá-
ci so Slovenským živnostenským 
zväzok a Slovenskou asociáciou 
malých podnikov opätovne roko-
vali s ministrom financií ohľadne 
odvodov živnostníkov. Ministro-
vi predložili spoločné stanovisko 
a návrhy živnostenských a podni-
kateľských organizácii k daňovo-
-odvodovej reforme.  (re)

  O bezpečnosti práce. V kan-
celárii KZK Bratislava sa 1. júna 

stretli predseda SŽK Ing. Vojtech 
Gottschall s predsedom KZK Tren-
čín dr. Igorom Talianom, za účas-
ti predsedu KZK Bratislava Vladi-
mírom Mičkom, so zástupcami 
Odborového zväzu Drevo - Lesy. 
Hľadali spoločne možnosti ako sa 
vyrovnať s bezpečnosťou práce 
profesie pilčík. (mi)

  Návrh na doplnenie zákona. 
SŽK zaslala na ministerstvo škol-
stva návrh na novelizáciu zákona 
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 
vzdelávaní.  (g)

  Spoločná aktivita Sloven-
skej živnostenskej komory, SŽZ 
a SAMP. Prezidenti SŽZ a SAMP 
a predseda Slovenskej živnosten-
skej komory sa spoločne obráti-
li listom na predsedníčku Štatis-
tického úradu SR so žiadosťou 
o podanie vysvetlenia z akých dô-
vodov štatistický úrad používa po-
jem „podnikatelia z donútenia“. 
Požiadali o poskytnutie úplnej 
metodiky, údajov a zdroja prísluš-
ného štatistického zisťovania v tej-
to oblasti. (m)

Informácie
Kalendár

(Dokončenie zo str. 1)

ské trhy. A čo sa týka budúc-
nosti, ono má všetko pozitív-
ne aj svoje negatívne miesta. 
V prípade návrhu predĺženia 
dovoleniek odborníci upo-
zorňujú, že viac dovolenky by 
zvýšilo firmám náklady. A ak 
budú musieť firmy prijať ľudí 
navyše, tak sa rast miezd spo-
malí. Odborníci konštatujú, že 
to nie je krok, ktorý by pomo-
hol ekonomike. 

Úvahy sú, teda, rôzne. Tí, 
ktorí sa tešia na dovolenkové 
leto, nech si ho užijú, tí, ktorí 
sa musia venovať práci, nech 
ich teší úžitok z nej! Príjemné 
leto!  Iva Bukvová

DOVOLENKA

ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA 
ELEKTRICKÚ ENERGIU

Neustále rastúce náklady na 
elektrickú energiu zasahujú všetky 
podnikateľské subjekty. Význam-
ne zníženie režijných nákladov 
za elektrickú energiu v konečnom 
dôsledku zvyšuje ziskovosť a pred-
stavuje nezanedbateľnú konku-
renčnú výhodu. Každý z nás chce 
pre to niečo urobiť, avšak nie vždy 

podnikatelia a manažéri sú schop-
ní prakticky uskutočniť zmeny, 
ktoré vedú k zníženiu nákladov.

Počnúc augustovým vydaním 
ŽN začíname prinášať odborné 
rady o nastavení odberných miest 
bez navýšenia nákladov, ktoré pre 
čitateľov píše člen SŽK Ing. Igor 
Krajči, konateľ Energet. s.r.o.  (r)

hu. Stánok bude o niečo väčší ako 
v minulosti a tradične sa tu bude 
prezentovať aj náš generálny par-
tner – VÚB banka, a.s., ktorý sa aj 
v tomto roku stal bankou roka. Po-
čas štyroch dní na výstavisku bude 
organizačne za stánok zodpoved-
ná KZK Trnava. Prvý deň bude pod 
záštitou predsedu SŽK Ing. Gott-
schalla, ďalšie dni budú zabezpe-
čovať jednotlivé KZK – Nitra, Tren-
čín a Banská Bystrica. 

Aké pripravujete novinky, čo sa 
týka stánku, prípadne prezentá-
cie činnosti komory? 
 - Najväčšou novinkou v prezen-

tácii činnosti komory bude pora-
denská služba pre živnostníkov 
a malých podnikateľov a v spo-
lupráci s MV SR, odboru živnos-
tenského podnikania, propagácia 
jednotného kontaktného miesta. 

Teda, stretneme sa v Nitre od 18. 
augusta, v pavilóne M1. Ďakujem 
za rozhovor.  Iva Bukvová

ZÁVER ROKA V JEDNEJ ŠKOLE
Na žilinskom sídlisku Vlčince je 

medzi panelákmi ukrytá zrekon-
štruovaná budova Strednej od-
bornej školy pre žiakov s teles-
ným postihnutím. Škola je síce 
malá, avšak s veľkými úspechmi 
žiakov (medzinárodná abilympiá-
da, literárne, výtvarne, športo-
vé, cukrárske, fotografické súťa-
že). Šikovnosť žiakov sa potvrdila 
aj v uplynulom školskom roku - na 
budúce povolanie sa tu pripravo-
valo 139 žiakov v deviatich učeb-
ných odboroch. 

Od marca 2010 sa v škole reali-
zuje projekt Zmeňme spôsob uče-
nia a zmeníme osudy našich žia-
kov a od septembra 2010 projekt 
Rozvíjame ducha, telo, zdoláva-
me prekážky. Do projektov sú za-
pojení zamestnanci a žiaci školy 
aj odborného učilišťa. Projekty sú 
spolufinancované európskym so-
ciálnym fondom a ministerstvom 
školstva. 

Žiakmi tretích ročníkov je veľ-
mi obľúbený KOČAP. Je to kurz na 
ochranu človeka a prírody, ktorý 
trvá tri dni a je súčasťou učebných 
osnov. V piatok 27. mája sa tento 

kurz začal účasťou na Parádnom 
dni (akcia, ktorú organizuje Spo-
jená škola na Rosinskej ceste v Ži-
line). Hlavným mottom bolo spá-
janie intaktnej populácie s telesne 

a mentálne postihnutými. Druhý 
deň žiaci absolvovali prednášku 
o ochrane prírody vo Varíne, tretí 
deň splavovali Váh a navštívili hrad 
Strečno.  (foto a text -mo-)

(Dokončenie zo str. 1)
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POZVANIE KOMORY DO 
EURÓPSKEJ ALIANCIE

NA OKRAJ STREDNÉHO 
ODBORNÉHO ŠKOLSTVA

Z činnosti komory
Krátke správy

 • AZZZ podporuje kroky sme-
rujúce k zásadným reformám 
vzdelávania a trhu práce. Asoci-
ácia zamestnávateľských zväzov 
a združení ako jednu zo svojich 
dlhodobých priorít presadzu-
je reformy systému vzdelávania 
a trhu práce tak, aby vzdelávací 
systém produkoval absolventov, 
ktorí budú čo najlepšie uplatni-
teľní na trhu práce.

 • Spoplatnenie jázd. Združe-
nie cestných dopravcov Česmad 
Slovakia nesúhlasí s návrhom 
spoplatniť jazdu na všetkých 
úsekoch ciest I. triedy a zakázať 
jazdu na cestách II. a II. triedy. 

 • Novela Zákonníka nemá 
potrebnú razanciu. AZZZ SR 
sa obracia na poslancov NR SR, 
aby pomohli do návrhu Zákon-
níka práce zapracovať a schvá-
liť nevyhnutné úpravy, týkajúce 
sa najmä dĺžky výpovednej doby 
zamestnanca, opätovnej tvorby 
zrušených pracovných miest, re-
gulácie agentúr dočasného za-
mestnávania, podmienok pô-
sobenia odborov vo firmách 
a podobne. 

 • Nový zákon je nevykonateľ-
ný. Európsky parlament schvá-
lil návrhy predpisov EÚ s novými 
poplatkami pre ťažké nákladné 
vozidlá. Tie majú členským štá-
tom únie umožniť, aby ťažkým 
nákladným automobilom účto-
vali nielen náklady spojené s vy-
užívaním ciest, ale aj za znečiste-
nie ovzdušia a spôsobený hluk.

 • Efektivita recyklácie starých 
vozidiel. Firma CSOKO, spol. s r. 
o., Bratislava v roku 2010 spra-
covala 301 kusov starých vozi-
diel a do 30. 4. 2011 159 kusov 
opotrebovaných vozidiel. Vybu-
dovanie spracovateľských kapa-
cít firmy si doteraz vyžiadalo cel-
kové investície vo výške 500 tisíc 
eur, z toho 195 tisíc pochádzalo 
z dotácií od Recyklačného fon-
du. Aj s pomocou fondu sa tak 
firme podarilo dobudovať tech-
nologické zariadenia, ktoré jej 
umožňujú efektívne a ekologic-
ky spracovávať staré vozidlá. In-
formoval o tom Jaroslav Kováč, 
konateľ firmy CSOKO, spol. s r. 
o., Bratislava. (i)

 • Zhodnocovanie odpadové-
ho papiera. V roku 2010 na Slo-
vensku poklesla celková výroba 
papiera a lepenky medziročne 
o 15,3 percenta, keď sa vyrobi-
lo 780 356 ton papiera a lepen-
ky, oproti 920 977 tonám v roku 
2009. Môže za to uzatvorenie 
výroby polochemického flutingu 
(papier na zvlnenú vrstvu vlnitej 
lepenky) v marci 2010, u bývalé-
ho veľkého spracovateľa zbero-
vého papiera v závode Smurfit 
Kappa Štúrovo, a. s., z rozhod-
nutia ich akcionára.  (i)

Krátke správy
V polovici mája bola na Sloven-

sku Tina Sommer, prezidentka 
ESBA (European Small Business 
Alliace - Európska aliancia malých 
podnikov). Medzi inými roko-
vaniami požiadala o stretnutie aj 
zástupcov Slovenskej živnosten-
skej komory, ako rozhodujúceho 
predstaviteľa živnostníkov a ma-
lých podnikateľov na Slovensku. 
Stretnutie sa uskutočnilo 18. mája 
v Pezinku, v zasadačke spoločnos-
ti Bageta. Okrem pani prezidentky 
bol prítomný asistent ESBA David 
Caro, za komoru sa stretnutia zú-
častnili Vojtech Gottschall, pred-
seda, Robert Schmidt, podpredse-
da, Michal Mudrák, predseda KZK 
Prešov, Marek Hořinka, člen Ná-
rodného monitorovacieho výboru 
pri Ministerstve dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR (člen 
KZK Bratislava). Prišiel aj zástupca 
Regionálnej rozvojovej agentúry 
Senec – Pezinok Ilia Pavlov. 

Rokovanie malo vzájomný infor-
mačný charakter o poslaní a čin-
nosti ESBA so sídlom v Bruseli 
a Slovenskou živnostenskou ko-
morou na Slovensku. 

ESBA je významný lobistic-
ký partner aj v Európskom par-
lamente (druhý najvýznamnej-
ší), zastupujúci 15 krajín únie. 
V týchto krajinách pôsobí 91,8 % 
malých podnikov (viac ako 19 mi-
liónov), s menej ako 10 zamest-
nancami, a zamestnáva viac ako 
39,6 miliónov ľudí. (Celkom pôso-
bí v EÚ 20,752 milióna podnikov 
so 133,362 miliónmi zamestnan-
cov. Malé podniky zamestnávajú 
temer 30 % ľudí. Malých podniky 
do 50 zamestnancov je viac ako 
1,425 mil. s 24,652 mil. zamest-
nancov, čo je 20,7 %.) Na základe 
tohto prezidentka ESBA zdôraz-
nila, že je potrebné v rámci únie 
venovať obrovskú pozornosť tej-
to skupine živnostníkov a malých 

podnikateľov, či v oblasti normo-
tvorby, legislatívy, daňových a so-
ciálnych podmienok, ale aj pod-
porných projektov a programov, 
financovaných z prostriedkov EÚ. 
Po dlhšej, zaujímavej diskusii (plá-
novaná bola 1,5 hod., diskutovalo 
sa o dve hodiny dlhšie) Tina Som-

mer ponúkla Slovenskej živnos-
tenskej komore členstvo v alian-
cii. Predstavenstvo komory sa na 
ostatnom zasadnutí ponukou za-
oberalo a hľadá najvhodnejšie rie-
šenie, vedúce k členstvu v prestíž-
nej európskej inštitúcii. (vg, foto 
-z-)

klesá aj počet odborných škôl (sú 
zlučované, rušené). 

Kompetentní by sa mali začať za-
ujímať o budúcnosť remesiel, na-
koľko súčasní odborníci odídu do 
zahraničia, kde majú záruku zá-
robku. K nám budú chodiť lacní 
„odborníci„ z Ukrajiny alebo Ru-
munska a v evidencii úradov prá-
ce budú rásť počty absolventov 
neodborných škôl.

Je pre štát lacnejšie vyplácať dáv-
ky v nezamestnanosti ako prispieť 
na podporu odborného školstva? 

 Ervín Boháčik,
 predseda KZK Košice

Majster Európy v kaderníckej a úče-
sovej tvorbe Lukáš Očenáš so sloven-
ským spolusúťažiacim a modelkami 
(celkom vpravo) (r)

(Dokončenie zo str. 1)
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ZĽAVY PRE ČLENOV CECHU

16 999

16 000

16 777

16 016

16 333

16 322

16 100

16 222

 Firma Predmet z avy Výška Miesto Informácie
 produkt z avy uplatnenia z avy (objednanie)
 Slov. leg. metrológia overenie taxametrov 8% priamo u dodávate a priamo u dodávate a
 Slov. metrol. ústav overenie taxametrov dohodnuté ceny priamo u dodávate a priamo u dodávate a
 Nicholtrackt pneumatiky 35% Nicholtrackt Nicholtrackt

kontrola+nastav.geom. 20% Nicholtrackt Nicholtrackt
 Motor Car Group autá KIA pre taxikárov

KIA Cee´d 11%
KIA Sportage 7,5%
KIA Soul 11% Z. Kraj ovi
KIA Venga 9% 903 429 809
mechanické a klampiarske práce
náhradné diely 10% Dunajská Lu ná

 AUTOROTOS STK + emisné kontroly 10% STK* tel. 4949 1842
Servis - práca 15% Servis tel. 4487 2667
Servis - materiál 10% Servis tel. 4949 1833
autá
(pod a typu a mno stva) 4 - 9% predaj a tel. 4487 2666
Restaurant - Pizzéria 10% Pizzéria
Autoškola 20% pre priamych rodinných príslušníkov lenov Cechu Taxi

 BS FAKTORING    zákonné poistenie
   + havárijné poistenie individuálna tel. 0903 411 741

 VÚB vedenie ú tov jednotlivé pobo ky
 Auto- umyservis, s.r.o.
 umyvárka na Bajkalskej ul.
 (parkovisko pri Bille) umývanie vozidiel 10% na umyvárke
 umyvárka na parkovisku Billa
 Dolné Hony umývanie vozidiel 10% na umyvárke                 

* STK aj v DP na Ro avskej . 19 (nákladné automobily) a Studenej ulici (osobné a nákladné), tel. 4444 2211

INFORMÁCIE CECHU TAXI BRATISLAVA

SERIÓZNOSŤ A PROFESIONALITA

NOVÉ PREDSTAVENSTVO

V dnešnej taxikárskej prílo-
he v Živnostenských novinách sa 
vraciame k nedávno konanému 
zhromaždeniu delegátov CECHu 
TAXI Bratislava. V mojom prího-
vore na tomto zhromaždení som 
sa okrem iného zaoberal postave-
ním cechu a položil som si otáz-
ku, či je náš cech potrebný alebo 
nie je. Mnoho našich členov sa to-
tiž vyjadruje, že cech je zbytoč-
ný. Mnohí nechcú platiť členské. 
Neviem, či práve to členské nie je 
tvorcom názoru, že cech je zby-
točný. Ak by taxikári členské platiť 
nemuseli, tak by o cechu pravde-
podobne inak hovorili. Cech však 
bez finančných prostriedkov ne-
môže existovať a tak sa nad jeho 
budúcnosťou musíme zamyslieť 
a rozhodnúť sa. 

Osobne som presvedčený, že 
existencia cechu má istotne svo-
je opodstatnenie. Výsledky, kto-
ré sme dosiahli sú pre členov sa-
mozrejmosťou a zabúdajú, že ak 
by tu cech nebol, pravdepodobne 
by samostatné taxislužby a samo-
statne zárobkovo činné osoby ne-
dokázali vybaviť, čo vybavil cech. 

Na dvojstrane nájdete:

MATERIÁLY 
ZO ZÁVEROV 

ZHROMAŽDENIA 
DELEGÁTOV

***

SCHVÁLENÉ ZMENY 
STANOV

***

PREDSTAVENSTVO
A VÝKONNÝ VÝBOR 

INFORMUJE

***

ZĽAVY PRE 
ČLENOV CECHU

***

CECH
TAXI
BRATISLAVA

Spomeniem iba niektoré pozitív-
ne počiny z nedávnej minulosti: 
Pri prechode na euro trojmesač-
né prechodné obdobie, zmeny 
v cestnom zákone (jazdy vo vyhra-
dených jazdných pruhoch) a zme-
ny v zákone č. 168/96. Okrem 
toho považujem za dôležité, že sa 
cez médiá vyjadrujeme k dôleži-
tým témam z našej oblasti. 

Viem, že členovia cechu oča-
kávali a očakávajú, že zariadime, 
aby mali dostatok zákazníkov a že 
odstránime prácu čiernych taxi-
károv. Sú to opodstatnené požia-
davky, avšak všetci si musíme uve-
domiť kto má aké kompetencie. 
Cech môže takéto požiadavky iba 
na príslušné inštitúcie predkladať 
a navrhovať ich riešenia. Konečné 
rozhodnutie však ostáva na legis-
latívnych tvorcoch. Ubezpečujem 
všetkých, že na pôde cechu robí-
me všetko pre to, aby sa potrebné 
zmeny realizovali čo najskôr. 

Dovoľte pozrieť sa na načrt-
nutý problém aj z druhej strany. 
Členovia cechu majú požiadav-
ky a predkladajú návrhy, avšak 
dodržiavajú sami to, čo požadu-

jú? Sú medzi nami, totiž, aj takí, 
ktorí nerešpektujú taxikársku eti-
ku, nerešpektujú zákazníkov a ne-
uznávajú dobré kolegiálne vzťahy. 
Vedeniu cechu sa ťažko na prísluš-
ných inštitúciách presadzujú po-
žiadavky, keď nevieme garanto-
vať, či členovia cechu majú všetko 
v poriadku a dodržiavajú všetky 
platné predpisy. 
Často si kladiem otázku, či sa 

nám podarí – a ako sa nám poda-
rí – dosiahnuť, aby členovia cechu 
konali tak, aby tí, ktorým služby 
poskytujeme mali istotu, že ce-
choví taxikári sú na vysokej profe-
sionálnej a morálnej úrovni. Je to 
pre nás stále úloha – pre radových 
členov, pre predstavenstvo cechu, 
pre všetkých, ktorí to s taxislužbou 
myslia seriózne. Ja stále verím, že 
podstatná väčšina taxikárov je se-
riózna, že berie svoju živnosť z dl-
hodobého hľadiska a má záujem 
skvalitňovať poskytované služby. 

 Milan Velčický, cechmajster

Kamil Schultz (ABC Taxi), Vladimír Popolka a František Doboš 
(BP Družstvo), František Doboš, Branislav Masár a Radoslav Masár 

(BP Servis), Dušan Dušička a Zoltán Tildi (Delta taxi), Branislav Bubák 
a Peter Lehuta (FUN taxi), Ernest Sarközi a Vladimír Rada (Gold taxi), 
Ľuboš Vovčík a Miroslav Salaj (OTTO taxi), Alexander Krammer 

a Tomáš Fuksa (Profi taxi), Milan Velčický a Peter Horňák (VIP taxi), 
Tomáš Sobek (N1), Igor Menyhart (N2), Peter Pocisk (N3), Jozef Drga (N5)

Predseda predstavenstva 
Milan Velčický
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Pripomienkovanie zákona
Predstavenstvo predložilo na mi-

nisterstvo dopravy na pripomien-
kovanie pracovný návrh zákona 
o cestnej doprave. Zákon by sa 
mal dostať do platnosti začiatkom 
budúceho roka. 

Zľava na pohonné látky 
Vedenie cechu vybavilo u firmy 

HOBACOR, a. s., zľavu na nákup 
pohonných látok. Zľava je poskyt-
nutá okamžite pri platení, na zá-
klade predloženia karty, a pred-
stavuje cca 5 centov na liter nafty 
a cca 4 centy na liter benzínu Na-
tural. Potrebnú kartu na zľavu si 
môže vyzdvihnúť každý člen ce-
chu na svojom dispečingu ale-
bo v kancelárii cechu. Na týchto 
miestach získajú záujemcovia aj 
ďalšie podrobnosti. 

Rokovanie so zástupcami ma-
gistrátu

Vedenie cechu pripravuje roko-
vanie so zástupcami magistrátu 
hlavného mesta ohľadne celkovej 
koncepcie taxislužby v Bratislave. 

Príspevok na nákup nového auta
Spoločnosť Slovenský plynáren-

ský priemysel, a. s., pripravuje pre 
bratislavských taxikárov (členov 
CECHu TAXI Bratislava) príspevok 
na nákup nového motorového vo-
zidla, ktoré bude jazdiť na CNG. 
Čo je CNG?
Je to stlačený zemný plyn. Čoraz 

nižšia svetová zásoba, ale aj zme-
na v myslení motoristov v ére glo-
bálneho otepľovania a ich príklon 
k hľadaniu ekologickejších a al-
ternatívnych zdrojov pohonných 
látok spôsobujú, že už aj na Slo-
vensku rastie počet motorových 
vozidiel na CNG. SPP, a. s., dlho-
dobo podporuje využívanie zem-
ného plynu na pohon vozidiel. Má 
na to dobré dôvody. CNG je eko-
logický, bezpečný a ekonomicky 
výhodný. 

Názvy nových ulíc v Bratislave
V MČ Čunovo sú nové ulice 

K pasienkom a Ovsená, v Novom 
Meste je to Bobuľová a Viniferova, 
v Starom Meste Krupkova, v MČ 
Záhorská Bystrica Brumovická, 
Gajarská, Jozefa Vachovského, 
Kútska, Lozornianska, Pavla Bla-
ha a Nevská. 

CECH TAXI BRATISLAVA
Cechmajster: Milan Velčický 
Kancelária Cechu Taxi: Ruži-

novská 1, 821 02 Bratislava 2 (are-
ál odborného učilišťa, 3. poscho-
die, dočasne vchod zo zadnej 
strany budovy) 

Telefón: 02/4342 4022 
E-mail: cechtaxi@centrum.sk 
Úradné hodiny: utorok a štvrtok 

od 9:00 do 13:00 hod., v piatok 
po telefonickej dohode

PREDSTAVENSTVO 
A VÝKONNÝ VÝBOR 

INFORMUJE

CECH
TAXI

BRATISLAVA

PREDSEDA HODNOTIL AJ NAVRHOVAL 
– ČLENOVIA MUSIA BYŤ AKTÍVNEJŠÍ

SCHVÁLENÉ ZMENY STANOV Z UZNESENIA

Z DISKUSIE              
NOVÍ ČLENOVIA KOMISIÍ 

Zo správy o činnosti predstavenstva a výkonného výboru 
Schôdzková činnosť
Od predchádzajúceho zhro-

maždenia delegátov pracovalo 
22-členné predstavenstvo, kto-
ré sa na riadnom zasadnutí zišlo 
šesťkrát. Priemerná účasť predsta-
vovala 74,55 percenta, čo je vyš-
šia účasť ako v predchádzajúcom 
období. Predstavenstvo sústavne 
hľadalo a hľadá riešenia problé-
mov v taxislužbe na území Brati-
slavy. Najväčšiu časť rokovaní ve-
novalo stanovištiam.

Výkonný výbor mal sedem čle-
nov. V hodnotenom období sa 
zišiel 17 krát a priemerná účasť 
predstavovala 60,5 percenta. Vý-
konný výbor sa zaoberal riešením 
aktuálnych problémov a prípra-
vou materiálov na rokovanie pred-
stavenstva. Okrem iného to bola 
dohoda o postupe obstarávania, 
udržiavania, používania a rušenia 
stanovíšť osobnej taxislužby, tech-
nicko-organizačné zabezpečenie 
stanovíšť na rok 2011, vyhodnote-
nie plnenia rozpočtu, návrh na vy-
lúčenie Igora Ščeňa z cechu, zru-
šenie členstva v cechu pre Rudolfa 
Ílleša a ďalšie materiály. Na za-
sadnutiach výkonného výboru aj 
predstavenstva sa pravidelne zú-

častňoval predseda revíznej ko-
misie.

Stanovištia 
Napriek tomu, že predstaven-

stvo cechu schválilo smernicu na 
používanie stanovíšť v rámci Ce-
chu taxi Bratislava na stanovištiach 
stále pretrvávajú problémy. Niek-
torí členovia sa nechcú podria-
diť dohodnutým pravidlám a zne-
užívajú neschopnosť vykonávania 
kontrolnej činnosti. Na stanoviš-
tiach sú pravidelne neoznačené 
taxíky a vznikajú spory, ak si zá-
kazník vyberie taxík mimo pora-
dia. Stanovištia zostávajú pre cech 
jedným z hlavných problémov. Ak 
chceme mať na stanovištiach po-
riadok, musí sa o to pričiniť čo naj-
viac členov, oni sú na stanovištiach 
a musí byť v ich záujme, aby tam 
bol poriadok.

V roku 2010 cech užíval stano-
vištia, za ktoré bola platobnými 
výmermi vyrubená daň za užíva-
nie verejného priestranstva v cel-
kovej čiastke 148 003,94 €. I keď 
boli v priebehu roka problémy 
s výberom peňazí za stanovištia, 
všetky subjekty si svoje finančné 
povinnosti splnili. 

Činnosť členov cechu 
Pri hodnotení činnosti členov  

musím zopakovať presne to isté, 
čo som povedal pred rokom. Akti-
vita členov, ktorí nezastávajú (prí-
padne aj zastávajú) v spoločen-
stve žiadnu funkciu je veľmi nízka. 
Podstatná väčšina iba kritizuje 
a vyslovuje požiadavky, avšak ne-
predloží reálne návrhy a nepomá-
ha ani presadzovať prijaté opat-
renia predstavenstva alebo dobré 
návrhy iných členov. Je to depri-
mujúce, ak niekto požaduje od 
ostatných, aby konali, avšak sám 
nekoná. Každý člen by si sám sebe 
mal položiť otázku, čo on spravil 
pre cech, pre fungovanie taxisluž-
by podľa právnych noriem.

Postavenie cechu ako organi-
zácie

Postavenie cechu  sa oproti pred-
chádzajúcemu obdobiu o niečo 
zlepšilo. Konštatujeme, že sa na 
nás v dosť veľkej miere obracali 
média, žiadali náš názor na rôzne 
dianie v oblasti taxislužby, naprí-
klad k výsledkom kontrol a k našej 
činnosti počas majstrovstiev sve-
ta v hokeji. Dokonca rokovania so 
zástupcami magistrátu s našou or-
ganizáciou sa nepáčia niektorým 
necechovým taxislužbám. 

III. ČASŤ 
Zánik členstva

Čl. 6 doplnený o bod 2:
2. Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, odovzdá  tajomníkovi ce-

chu členský preukaz na obdobie pozastavenia členstva.
V. ČASŤ

Organizácia združenia
2. Zhromaždenie delegátov je tvorené na základe nasledovného kľú-

ča:
a/ členovia predstavenstva 
b/ členovia dozornej rady
c/ jeden delegát na 15 členov združených v jednej členskej spoločnosti 
d/ jeden delegát na 15 členov nenapojených na dispečing členskej 

spoločnosti 
V čl. 2 zmenené znenie bodu 3:

3. Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo združenia spra-
vidla raz za kalendárny rok, pričom je povinné zvolať zhromaždenie 
vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia.

V čl. 3, bode 2 je zrozumiteľnejšie definované zloženie 
predstavenstva

2. Je volené zhromaždením delegátov zo zástupcov členov cechu:
a/ jeden člen za každý subjekt uvedený v III. časti čl. 1, bod 2 písm. c/ 
b/ jeden člen za skupinu SZČO napojených na subjekt uvedený pod 

písmenom a/
c/ jeden člen za skupinu SZČO nenapojených na subjekt uvedený pod 

písmenom a/
Právo mať zástupcu v predstavenstve má iba skupina SZČO, ktorú tvo-

rí viac ako päť členov (SZČO).

Revízna komisia 

Milan Kotvas (predseda), Ivan Kanka, Vladimír Malacký

Disciplinárna komisia

Ján Novotný (predseda), Jozef Kalafus, Vladimír Popelka, 

Igor Menyhart, Jozef Drga

Zhromaždenie delegátov 
uložilo: 

1. Zhodnotiť priebeh rokovania 
zhromaždenia, diskusné prí-
spevky delegátov a prijať k nim 
príslušné opatrenia. 

2. Sústavne spolupracovať s VÚC 
Bratislava, Magistrátom hl. 
mesta Bratislavy a jednotlivý-
mi mestskými časťami na vy-
tváraní čo najlepších podmie-
nok pre výkon taxislužby.

3. Naďalej sa aktívne zapájať do 
činnosti SŽK a SŽZ.

4. Sústavne sledovať návrhy na le-
gislatívne zmeny, týkajúce sa 
taxislužby a aktívne sa podieľať 
na ich návrhoch a pripomien-
kovaní.

5. Sústavne rokovať s dodávateľ-
mi služieb a materiálov pre ta-
xikárov o poskytovaní zliav pre 
členov cechu (metrologický 
úrad, poisťovne, predajcovia 
áut a náhradných dielov, ban-
ky a pod.). 

Vladimír Mička pozdravil dele-
gátov za SŽK a informoval o kon-
trolách Inšpektorátu práce,  zame-
raných proti „čiernym taxikárom“.

Dušan Dušička informoval  
o spolupráci s firmou Hobacor, 
ktorá ponúkla členom cechu zľavy 
na nákup pohonných látok
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Na zasmyslenie
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

Legislatíva
Adresár

AJ PREPLATOK POISTNÉ-
HO NA SOCIÁLNE POISTE-

NIE SA MUSÍ ZDANIŤ
Ak zamestnávateľ zamestnan-

covi ide vyplatiť preplatok poist-
ného, ktoré mu uhradila sociálna 
poisťovňa z dôvodu priznania sta-
robného dôchodku spätne, je po-
trebné správne ho daňovo vyspo-
riadať. 

Mnohí a domnievajú, keďže ide 
o preplatok poistného, ktoré sa 
často týka zaplateného poistného 
v minulosti, že je potrebné urobiť 
opravu zdaniteľných príjmov da-
ného obdobia.  Vychádzajú pri-
tom z § 40 zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len 
»ZDP«), ktorý sa však týka prípa-
dov, ak zamestnávateľ v minulos-
ti spravil chybu pri zdanení príj-
mov zamestnanca a ide ju opraviť. 
Napríklad išlo by o vyšší odpočet 
poistného ako ukladal v tom čase 
zákon a pod. V takých prípadoch 
správca dane vyrubí sankciu.

Ak však nejde o takýto prípad, 
prípadne chybu, to je, ak bol za-
mestnancovi príjem správne zda-
nený (ešte nebol poberateľom sta-
robného dôchodku), postupuje 
sa nasledovne:

Preplatok poistného je potreb-
né dodaniť, keďže v minulosti bol 
o platbu znížený čiastkový zák-
lad dane z príjmov zo závislej čin-
nosti. Postupuje sa v zmysle § 35 
ods. 1 až 3 ZDP. Z nich vyplýva, že 
v čase výplaty preplatku poistné-
ho vyberie zamestnávateľ (platiteľ 
dane) preddavok na daň zamest-
nancovi z tzv. zdaniteľnej mzdy, 
čo je úhrn zdaniteľných príjmov 
zo závislej činnosti zúčtovaných 
a vyplatených zamestnancovi za 
kalendárny mesiac (napr. mzda + 
preplatok poistného). Platí to bez 
ohľadu na to, za ktoré obdobie sa 
tento príjem vypláca. Pri zdaňo-
vaní príjmov zo závislej činnos-
ti sa vždy zdaňuje príjem v čase 
plnenia (nejdeme do minulosti).

Predmetný preplatok poistného 
je zdaniteľným príjmom zo závis-
lej činnosti podľa  § 5 ods. 1 písm. 
i) ZDP. Ide o vrátené poistné zo 
zaplateného poistného na soci-
álne poistenie, o ktoré si daňov-
ník (zamestnávateľ za neho) znížil 

čiastkový základ dane z príjmov 
zo závislej činnosti v predchádza-
júcich zdaňovaných obdobiach 
(rokoch). Ide o poistné, ktoré boli 
v minulosti odpočítateľnou polož-
kou na daňové účely. V čase výpla-
ty, teda, zamestnávateľ preplatok 
poistného pripočíta k ostatným 
zdaniteľným príjmom zo závislej 
činnosti zamestnanca (na mzdo-
vom liste) a príjem zdaní bežným 
spôsobom.

Z preplatku poistného na soci-
álne poistenie sa musí ešte zapla-
tiť v súčasnej dobe  len poistné na 
zdravotné poistenie. Ide o zdani-
teľný príjem zo závislej činnosti za-
mestnanca. Postupujeme v zmys-
le § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 
580/2004 Z. z. o zdravotnom po-
istení v znení neskorších predpi-
sov – nejde o preplatok poistného 
z ročného zúčtovania zdravotné-
ho poistenia.

Poistné na sociálne poistenie 
sa z tohto príjmu neplatí, preto-
že nejde o príjem, ktorý je za vy-
konanú prácu (§ 138 ods. 1 písm. 
a/ zákona č. 461/2003 Z. z. o soci-
álnom poistné v znení neskorších 
predpisov). 

V tejto dobe sa navrhuje, aby sa 
z každého zdaniteľného príjmu zo 
závislej činnosti platilo poistné aj 
do sociálnej poisťovne, ak návrh 
prejde, bude v uvedenom zmena. 

Treba si uvedomiť, že pri výpla-
te preplatku poistného zo zapla-
teného poistného na sociálne po-
istenie sa postupuje rovnako ako 
pri výplate preplatkov poistného 
na verejné zdravotné poistenie, 
vyplývajúce z ročného zúčtova-
nia tohto poistného. Pri preplat-
koch zo zdravotného poistenia je 
rozdiel oproti predchádzajúcemu 
postupu len v tom, že z tohto pre-
platku sa do konca roku 2010 ne-
platilo ani poistné na zdravotné 
poistenie, pretože v zmysle § 13 
ods. 14 písm. j) citovaného záko-
na o zdravotnom poistení sa do 
vymeriavacieho základu na zdra-
votné poistenie nezapočítava pre-
platok z ročného zúčtovania poist-
ného.  (idp)

V polovici júna sa konali záverečné skúšky na SOŠ obchodu a služieb na 
Lomonosovovej ul. v Trnave. Skúšok sa zúčastnilo 66 žiakov v odboroch 
murár, inštalatér, podlahár, stolár, kaderník, kuchár, cukrár a čašník. Všet-
ci skúšky úspešne absolvovali. (Foto a text: Ing. E. Kovalčík)



02060 Flexihypo_Termin_vklad_fotoprod_print_210X297_SZK_KRIV.indd   1 13.6.2011   11:59


