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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

O rovnosti podmienok v podni-
kaní sa v našej republike poroz-
právalo a popísalo toľko, že člo-
veku sa to už nechce ani vnímať! 
Predsa sa však chcem nad jednou 
záležitosťou pozastaviť. Zaujala 
ma správa, ktorá sa rozniesla Slo-
venskom začiatkom augusta toh-
to roku a to, že zdravotné poisťov-
ne môžu vykazovať zisky. Na túto 
správu sú dva pohľady. Jeden po-
tešujúci – pohľad majiteľov (v po-
zadí) a vedenia zdravotných po-
isťovní, druhý rozpačitý – pohľad 
platiteľov odvodov. 

Pokiaľ viem, zisk sa dosahuje 
z podnikania. Z toho vyplýva, že 
zdravotné poisťovne sú tiež pod-
nikateľské subjekty ako živnostní-
ci a malí podnikatelia. A tu je veľká 
nerovnosť podnikania. Zdravot-
né poisťovne podnikajú z peňa-
zí poistencov. Štát im ústretovo, 
zákonom, zabezpečuje pravidel-
ný prílev finančných prostriedkov, 
z ktorých značná časť ide na ne-

malú réžiu ( budovy, mzdy, autá, 
reklama, ...). A teraz - aj zisk (z kto-
rého budú odmeny)! Koľko pôj-
de do zdravotníctva? Občan po-
chopí, prečo zdravotné poisťovne 
nechcú uhrádzať výkony lekárom 
a nepodpisujú zmluvy s nemoc-
nicami. Pochopí, že v tejto oblas-
ti podnikania sa zisk dá dosiah-
nuť iba šetrením na poistencoch. 
(Možno ešte z rôznych pokusov 
investovať, avšak mám dojem, že 
to nie je poslaním zdravotných 
poisťovní.)

Nakoľko je známe, že zdravot-
né poisťovne oproti minulosti in-
vestujú do poistencov stále me-
nej (nutnú výmenu okuliarov si 
musia uhradiť sami, pokiaľ nepo-
užívajú francúzske barle), tak mi 
z toho vyplýva, že vláda zvýšením 
odvodov do zdravotných poisťov-
ní chce vlastne zvyšovať ich zisky. 

Mám niekoľko poznámok:
1. Prečo štát zákonom zabez-

pečuje financie na podnikanie ur-
čitej skupiny? Je to diskriminačný 
krok voči všetkým živnostníkom 
a malým zamestnávateľom. 

2. Ak chcú zdravotné poisťov-
ne podnikať, nech sa správajú ako 
komerčné poisťovne, ktoré si zís-
kajú klienta ponukou a ten im za-
platí, koľko chcú (napr. zákonné 
poistky áut).

3. Prečo nám nestačí jedna, štá-
tom dôsledne kontrolovaná zdra-
votná poisťovňa? 

4. Dokedy sa budeme na také-
to počínanie spokojne pozerať 
a dokedy budeme niekomu po-
sielať peniaze cez sprostredkova-
teľa (ZP)?

Postrehli ste, že nedávno v is-
tej televízii povedal pán minis-
ter zdravotníctva, že zrejme príde 
na trh ďalšia súkromná zdravotná 
poisťovňa? (Kto ešte nemá?)

Ervín Boháčik, 
predseda KZK Košice

BEZ VÝSLEDKU 
(ZATIAĽ)

V dnešnom vydania Živnos-
tenských novín sa vraciame 
k prezentácii našej komory na 
Živnostenských trhoch. Pri vý-
bere fotografií, dokumentu-
júcich niekoľko dní v stánku 
Slovenskej živnostenskej ko-
mory na nitrianskom výsta-
visku, som v duchu rozobe-
rala účinnosť tohto podujatia, 
dosah na každodenný život 
a prácu živnostníkov. Primälo 
ma k tomu aj konštatovanie, 
že živnostenskou obcou oveľa 
dlhšie ako prezentácia na vý-
stave – istotne úspešná, zau-
jímavá a užitočná – rezonujú 
niekoľkomesačné rokovania 
ohľadne daňovo-odvodovej 
reformy. Už pár mesiacov sa 
venujeme tejto téme aj na 
stránkach našich novín (a nie 
je tomu inak ani v dnešnom 
vydaní.

Pri zaraďovaní správ o roko-
vaniach živnostenských sub-
jektov, o aktivitách zaintere-
sovaných a následne pri hľa-
daní novinárskych článkov, 
ktoré mapovali v ostatných 
pár týždňoch rokovania a jed-
notlivé kroky k zavŕšeniu ná-
vrhu reformy, som skonštato-
vala: Bez výsledku! Je to (iba) 
môj pohľad, alebo je to iba(?) 
pohľad novinárky. Ako to vní-
ma živnostník? Istotne v tom 
nemá jasno, veď stále ťahá za 
kratší koniec. Jasno v tom však 
nemá ani koalícia. Kdesi v no-
vinách som zachytila správu: 

ROVNOSŤ PODMIENOK(?)

RIEŠENIA AJ PRE ŽIVNOSTNÍKOV 

(Pokračovanie na str. 2)

 Rozhovor s odborníkmi 
z oblasti finančného po-
radenstva (1/5)
 Z účasti Slovenskej 
živnostenske komory na 
Živnostenských trhoch 
v Nitre (3)
 Zmeny v cestnom záko-
ne (4)
 Monitor z rokovaní o da-
ňovo-odvodovej refor-
me (6)

V čísle:

Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. 
Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všet-

kých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma. (MAX KAŠPARŮ)

Reštrukturalizácia podnikateľského subjektu ako výcho-
disko z krízovej situácie

Viacerí živnostníci sa počas 
svojho podnikania ocitli v krízo-
vej situácii, keď museli riešiť rizi-
ká straty majetku, či v najlepšom 
vyrovnanie sa s veriteľmi. Na sú-
časnom búrlivom pracovnom trhu 
nie vždy nájde živnostník dobrú 
prácu, nie vždy mu idú na odbyt 
hotové výrobky a často ho posti-
huje platobná neschopnosť. Živ-
nostník sa pýta, či existujú z ta-
kýchto situácií východiská. 

O možnostiach riešenia krízo-
vých situácií zákonným spôso-
bom, aké poznáme u eseročiek 

alebo akciových spoločností, na-
príklad reštrukturalizáciou, ho-

voríme s JUDr. Erikom Bilským, 
reštrukturalizačným správcom, 
vedeným v zozname správcov 
na Ministerstve spravodlivosti SR 
a s Ing. Andrejom Hornáčekom, 
konateľom spoločnosti, zaobera-
júcej sa finančným poradenstvom 
pre podnikateľské subjekty (na fo-
tografii sprava doľava). 

 • Na úvod by sme mali živ-
nostníkom predstaviť inšti-
túcie pre krízové riešenia. 

 - JUDr. Bilský: Živnostníkom 
chceme predstaviť inštitúciu, 
ktorá sa okrem iného zaoberá aj 
situáciami podnikateľských sub-
jektov, prípadne obchodných 
spoločnosti. Od začiatku roku 
2011 požiadalo súd o reštruktu-
ralizáciu len 29 fyzických osôb, 
čo naznačuje, že podnikatelia – 
fyzické osoby väčšinou nevedia 
o možnostiach ako riešiť krízové 
situácie vo svojej firme. 

 • Teda, aby sme boli konkrét-
ni, čo by mal vedieť živnos-
tník o tomto riešení a ešte 
konkrétnejšie o reštruktura-
lizácii firmy?

 - JUDr. Bilský: To nízke číslo po-
daných žiadostí o reštrukturali-
záciu pramení z neznalosti živ-
nostenskej obce, prípadne aj 
odborníkov z právnej či ekono-
mickej oblasti, o tom, čoho sa 
môžu dožadovať pre záchranu 
svojej firmy. 

 - Ing. Hornáček: Živnostní-
ci často popri svojom pracov-
nom vyťažení nevedia, ktorým 

(Pokračovanie na str. 5

ROZHOVOR



2
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - SEPTEMBER 2011

• Na výstavisku Incheba: 

BIOSTYL
Medzinárodný veľtrh zdravej 
výživy, ekológie a zdravého 
životného štýlu

ESOTERIKA
Medzinárodný vzdelávací 
a zábavný veľtrh

INTERBEAUTY Jeseň
21. medzinárodný veľtrh koz-
metiky a zdravého životného 
štýlu
29. 9. až 1. 10. 2011

WORLD DOG SHOW 
BRATISLAVA
Svetová výstava psov 
8. až 11. 10. 2011 

MODDOM 
16. medzinárodná výstava 
nábytku, bytových doplnkov 
a bytového dizajnu
19. – 23. 10. 2011
• Na výstavisku v Nitre:

AUTOSALÓN
18. medzinárodná výstava 
osobných, nákladných, úžit-
kových vozidiel a príslušen-
stva
29. 9. až 3. 10. 2011

DREVO 
4. ročník medzinárodného 
veľtrhu materiálov a tech-
nológií pre drevársky a dre-
vospracujúci priemysel 

LES 2009
12. ročník medzinárodnej 
lesníckej výstavy 
27. – 30. 10. 2011 
• Na výstavisku EXPO CEN-
TER v Trenčíne:

ELO SYS
15. ročník medzinárodného 
veľtrhu elektrotechniky, elek-
troniky a energetiky 
13. – 16. 10. 2011 
• Na výstavisku BVV Veletr-
hy Brno 

Medical Fair Brno/Rehapro-
tex
Medzinárodný veľtrh zdra-
votníckej techniky, rehabilitá-
cie a zdravia 
18. - 21. 10. 2011

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
  Rokovania k odvodovým po-

vinnostiam. Aj počas augusta 
a septembra pokračovali rokova-
nia zástupcov Slovenskej živnos-
tenskej komory a Slovenského živ-
nostenského zväzu, SAMP a OKS 
ohľadne ďalších krokov v oblas-
ti odvodových povinností živnos-
tníkov a predmetnej reformy. Na 
pôde komory sa stretli 22., 25. 
a 30. augusta, 6. septembra po 
spoločnom rokovaní sa predsta-
vitelia SŽK, SŽZ, SAMK zúčastni-
li tlačovej konferencie v Národnej 
rade SR.  (m)

  Deň umenia. V rámci spo-
ločnej deklarácie živnostníkov 
a umelcov za zmenu návrhu da-
ňovej a odvodovej reformy sa 13. 
septembra konal v Bratislave DEŇ 
UMENIA – podujatie, na ktorom 
vystúpili poprední predstavitelia 
súčasnej slovenskej kultúry. Pod 

heslom Nechajte nás žiť a prežiť! 
sa týmto podujatím všetci pripoji-
li k iniciatíve Medzinárodnej aso-
ciácie umelcov pri UNESCO, kto-
rá schválila 15. apríl, deň narode-
nia Leonarda da Vinci, za Svetový 
deň umenia.  (m) 

  Zasadnutie predstavenstva 
SŽK. 14. septembra sa v Žiline ko-
nalo riadne zasadnutie predsta-
venstva SŽK. Na zasadnutí okrem 
iného predseda komory informo-
val o situácii v odvodovo-daňovej 
reforme. „Je to hra nervov, viac po-
litický ako odborný problém,“ po-
vedal Ing. Gottschall. „Zdá sa, že 
bude ústupok pri paušálnych vý-
davkoch, čo je však slabá náplasť. 
Reforma je zle pripravená, bola aj 
zle prezentovaná a skutočne sa ro-
bila úradníckym spôsobom, ne-
robila sa v odborných skupinách, 
ani sa nepočúval hlas odborníkov. 

Živnostníci spolu s umelcami chce-
li upozorniť, že niečo nie je v po-
riadku.“

  Chceme žiť a prežiť. Na we-
bovej stránke k problematike da-
ňovo-odvodovej reformy pod 
názvom Chceme žiť a prežiť je fo-
tografická i písomná dokumentá-
cia aktivít živnostníkov a umelcov 
v danej problematike. Na strán-
ku môžu svojimi názormi, návrh-
mi a pripomienkami prispievať aj 
členovia komory.

  Oznam. Avizované pokračo-
vanie článku Zníženie nákladov 
za elektrickú energiu prinesie-
me v budúcom vydaní Živnosten-
ských novín. Redakcia 

Informácie
Kalendár

Po dlhých nočných rokova-
niach za zatvorenými dvera-
mi sa nedohodla. O priebe-
hu rokovaní neinformovala ani 
premiérka ani nik z koaličných 
lídrov.

Dnešný stĺpček som chcela 
venovať tomu ako sa už dlhšiu 
dobu akoby tmolíme na jed-
nom mieste. Netmolíme! Ro-
kujeme a stojíme si za svojím! 
Tak ako rokuje aj naša vláda, 
aj keď mám(e) občas pocit, že 
ona to iba proklamuje, a nie 
vždy si stojí za všetkým, čo od-
klepne ... 

Iva Bukvová 

BEZ VÝSLEDKU...

POSLEDNÁ 
ROZLÚČKA
Bratislavská taxikárska obec 

stratila opäť jedného zo svojich 
radov. Vo veku 50 rokov dňa 
6. augusta 2011 navždy odišiel

Štefan Vass
Okrem kolegov – taxikárov sa 

s „Pipom“ v bratislavskom kre-
matóriu rozlúčila 11. augusta aj 
početná trampská obec, ktorá na 
svojho šerifa nezabudne.

Česť jeho pamiatke!

(Dokončenie zo str. 1)

V termíne 3. až 7. októbra sa koná na brnianskom výstavisku 

53. medzinárodný strojársky veľtrh MSV a 6. medzinárod-
ný veľtrh dopravy a logistiky Transport a Logistika 2011

Je to najdôležitejšia udalosť českého priemyslu – vedúci veľtrh 
v strednej Európe, s 1500 vystavovateľmi a vyše 80 tisícmi návštevníkov. 
Je to portál noviniek, inovácií a kľúčových trendov zo všetkých oblastí 
strojárskeho priemyslu, prezentácia komplexných systémových riešení. 

Organizátor podujatí vytvoril na výstavisku dokonalé podmienky 
pre kontakt so svetovými kľúčovými výrobcami  a ich produkciou. Sú-
časťou bude aj odborný program konferencií, seminárov, diskusných fór 
a workshopov, networking na vysokej úrovni. (tk)

Poľovník vstane ráno o pol tre-
tej, dobre sa oblečie, zoberie 
všetko potrebné a vyrazí na lov.

Vonku je krutý mráz, obrovské 
záveje, na ceste do lesa dvakrát 
zapadne. Po zhodnotení situácie 
sa rozhodne vrátiť domov. Vyzle-
čie sa a vkĺzne späť do manželskej 
postele. Pritúli sa k manželke a ta-
jomne zašepká:

„Je tam príšerná zima, zahreješ 
ma?“

Manželka jeho objatie opätuje 
a povie: 

„To vieš, že ťa zahrejem, miláčik! 
Predstav si, že ten môj debil išiel 
v tomto mraze do lesa! Máme čas, 
do obeda sa nevráti!“

JEDEN
NA

KAŽDÝ
DEŇ

ZMENA 
ZDRAVOTNEJ
POISŤOVNE

Až do konca septembra môžu 
poistenci podávať prihlášku do 
inej zdravotnej poisťovne.

Záujem o zmenu zdravotnej po-
isťovne malo vlani menej ľudí ako 
v predchádzajúce roky. Rozsiah-
le zmeny v prepoistení sa nečaka-
jú ani tento rok. Vlani poisťovňu 
zmenilo približne 81-tisíc poisten-
cov. Ku koncu augusta Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou evidoval vyše 67-tisíc pri-
hlášok na zmenu zdravotnej po-
isťovne, ktorá bude účinná od 
1. januára 2012.

Do konkurenčnej poisťovne sa 
ľudia môžu prihlasovať do kon-
ca septembra. Ak by tento termín 
zmeškali, stali by sa klientmi novej 
až v januári 2013.

Prehlasuje sa čoraz menej ľudí. 
V roku 2006, keď táto možnosť 
bola prvýkrát, to spravilo vyše 
13 percent poistencov, vlani to 
bolo len jeden a pol percenta. (té)

POZVÁNKA DO BRNA
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ÚČASŤ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY 
NA ŽIVNOSTENSKÝCH TRHOCH

Z činnosti komory
Krátke správy

 • Internetové nákupy. Sloven-
sko je internetovým nákupom 
naklonené. Nedávny prieskum 
ukázal, že 83 percent Slovákov 
nakupuje na internete. Viac ako 
polovica z nich verí, že nákupy 
na internete sú bezpečné. Naj-
častejšie nakupujú elektroniku 
a platia kartou.  (if)

 • Plyn a elektrina lacnejšie. 
Alternatívny predajca zemného 
plynu a elektriny – spoločnosť 
Energie 2 – začína od 1. októbra 
2011 s fyzickými dodávkami 
zemného plynu aj pre domác-
nosti. Doteraz spoločnosť záso-
bovala plynom iba priemysel-
né podniky a komunál nu sféru. 
S dodávkami elektriny pre veľko-
odberateľov aj maloodberateľov 
začne od 1. januára 2012.  (tb)

 • Kvalita z našich regiónov. 
Zväz obchodu a cestovného ru-
chu Slovenskej republiky, ako 
gestor projektu Kvalita z na-
šich regiónov, má záujem pod-
porovať aktivity, ktoré smeru-
jú k zvýšeniu podielu domácich 
produktov a zlepšenia makroe-
konomických ukazovateľov Slo-
venska. Dôvodom vzniku a rea-
lizácie projektu bol nepriaznivý 
vývoj zastúpenia a podielu tova-
rov z domácej produkcie na trhu 
Slovenska. Prieskumy ukázali, že 
v mladšej populácii klesá vnútor-
né presvedčenie potreby naku-
povať domáce výrobky a tiež ich  
vzťah k domácim produktom 
s vekom klesá. Cieľom projektu 
je zmeniť a stabilizovať spotrebi-
teľské správanie v prospech do-
mácich produktov prostredníc-
tvom vzdelávania a komunikácie 
so spotrebiteľom.  (i)

 • Slováci si uťahujú opasky. Po 
prvý raz od krízou poznačené-
ho roku 2009 stúpa na Sloven-
sku počet domácich dovolen-
károv. Za prvý polrok tohto roka 
sa ich množstvo podľa Štatistic-
kého úradu SR oproti vlaňajšku 
zvýšilo o necelé jedno percento. 
Dovolenku doma si tak doprialo 
o 8638 ľudí viac.  (t)

 • Euro je ohrozené. Projekt 
spoločnej európskej meny je 
ohrozený pre prehnané výdav-
ky členských štátov a ich násled-
né problémy s dlhmi. Vyplýva to 
z najnovšej štúdie Európskej cen-
trálnej banky. V štúdii sa uvádza, 
že hrozí, že prehlbujúca sa fiš-
kálna nerovnováha v eurozóne 
ako celku, a zúfalá situácia nie-
ktorých členských štátov podko-
pe stabilitu, rast a zamestnanosť, 
ako aj udržateľnosť menovej 
únie samotnej.  (in)

 • Štát rodičom pridá. Mater-
skú, materské, rodičovský prí-
spevok aj prídavky na dieťa ča-
kajú od januára budúceho roka 
opäť zmeny. Predĺži sa materská 
dovolenka a zvýšia sa niektoré 
príspevky.  (t)

Krátke správy
Koncom augusta prezentova-

la Slovenská živnostenská komo-
ra svoju činnosť už tradične na 
Živnostenských trhoch v Nitre, 
konaných v rámci výstavy Agro-
komplex. V tomto roku sa tu pre-
zentovalo vyše 430 vystavovate-
ľov, ktorých navštívilo do 50 tisíc 
ľudí.Prvý deň veľtrhu bol pod zá-
štitou predsedu SŽK Vojtecha 
Gottschalla. Jeden deň mala zášti-
tu banskobystrická krajská zložka, 
v sobotu nitrianska, v nedeľu tren-
čianska. Počas trvania veľtrhu stá-
nok zastrešovala, a o jeho chod sa 
starala, trnavská krajská zložka.

V stánku bolo od začiatku po-
dujatia rušno. V prvý deň, hneď 
po otvorení veľtrhu sa tu na pár 
minút zastavila premiérka Iveta 
Radičová, po nej ďalší predstavi-
telia vlády, parlamentu a vyšších 
územných celkov. Predstavite-
lia komory, na čele s predsedom 
a viacerými predsedami krajských 
zložiek, neformálne rokovali s po-
slancami Robertom Ficom, Pav-
lom Hrušovským, s ministrom pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka 
Zsoltom Šimonom, aj s bývalým 
ministrom pôdohospodárstva Sta-
nislavom Becíkom. O činnosť ko-
mory sa zaujímali Tibor Mikuš, 
poslanec NR SR a predseda Trnav-
ského samosprávneho kraja a Jo-
zef Dvonč, primátor mesta Nitra. 

V rámci programu sa prezento-
val aj generálny partner komory – 
Všeobecná úverová banka, a. s., 
a Odbor živnostenského podni-
kania Ministerstva vnútra SR, na 
čele s jeho riaditeľom Jánom Dut-
kom. 

Vedenie Slovenskej živnosten-
skej komory touto cestou ďaku-
je za ústretový prístup pri organi-
zovaní komorovej prezentácie na 
výstavisku AGK a výbornú spolu-
prácu Ing. Eduardovi Krchovi, ob-
chodnému námestníkovi a Ing. 
Petrovi Lietavovi, obchodnému 
manažérovi výstavy.  (Foto – jk-)
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Legislatíva
Spravodajstvo

Ministerstvo vnútra SR po dvoch 
rokoch platnosti zákona o cest-
nej premávke predložilo na pre-
rokovanie vo vláde návrh novely 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke. Cieľom novely je znížiť 
úmrtnosť na cestách podľa predpi-
sov EÚ a tiež prehodnotiť niektoré 
ustanovenia, ktoré v praxi nefun-
gujú tak, ako by mali. Navrhova-
né zmeny, ktoré vláda schválila, 
nadobudli účinnosť 1. septem-
bra 2011. 

Najdiskutovanejším bodom 
novely je zníženie vekovej hra-
nice pre nadobudnutie vodičské-
ho oprávnenia skupiny B na 17 ro-
kov. Títo vodiči budú môcť viesť 
vozidlo len v prítomnosti spolu-
jazdca, ktorý má oprávnenie sku-
piny B najmenej 10 rokov. Spolu-
jazdec bude musieť mať pri sebe 
vodičský preukaz, nebude môcť 
byť pod vplyvom alkoholu či iných 

návykových látok. Jeho úlohou 
bude na mladého vodiča pôsobiť 
výchovne a preventívne. Vedenia 
vozidla bez kvalifikovaného spo-
lujazdca sa bude pokladať za zá-
važné porušenie pravidiel cestnej 
premávky. Odborníci však varujú, 
že ten, kto má vodičské oprávne-
nie 10 rokov, nemusí mať dosta-
točnú prax a znalosť aktuálnych 
pravidiel cestnej premávky. Túto 
podmienku totiž spĺňa aj ten, kto 
od získania vodičského oprávne-
nia nešoféroval. 

Preskúšanie z odbornej spôso-
bilosti a preskúmanie zdravotnej 
či psychickej spôsobilosti budú 
musieť absolvovať notorickí po-
rušovatelia predpisov – takí, kto-
rí sa dopustili troch závažných 
priestupkov počas 12 mesiacov, 
za ktoré im bola uložená pokuta 
minimálne 60 EUR, a tiež pre vo-
dičov s praxou do dvoch rokov, 
ak spôsobia dva závažné priestup-
ky alebo jednu dopravnú nehodu. 
Štatisticky totiž vodiči s praxou do 
dvoch  rokov zapríčinia až 13 per-
cent havárií. 

Zásada „trikrát a dosť“ 
O vodičák prídu vodiči, ktorí po-

čas piatich rokov:
 • trikrát spôsobia dopravnú 

nehodu alebo 
 • dvakrát porušia pravidlá 

cestnej premávky tým, že po-
žijú alkohol/návykovú látku, 
alebo sa odmietnu podrobiť 
vyšetreniu na ich zistenie.

Ak budú chcieť vodičské opráv-
nenie získať späť, budú musieť na-
novo absolvovať kurz v autoškole. 
Vrátiť vodičské oprávnenie však 

nebude možné tým, ktorí za po-
sledných 10 rokov tri krát poruši-
li zákaz požívania alkoholu a ná-
vykových látok alebo sa odmietli 
podrobiť vyšetreniu na ich ziste-
nie – takéto osoby prídu o vodič-
ský preukaz navždy. Z týchto dô-
vodov bude polícia informácie 
o týchto porušeniach pravidiel 
uchovávať až desať rokov. Nové 
prísnejšie pravidlá rátajú aj s mož-
nosťou započítavania takýchto po-
rušení dopravných predpisov spá-
chaných ešte pred účinnosťou 

novely zákona – a to za predpo-
kladu, že sa vodiči dopustia reci-
dívy po účinnosti novely. 

Vodiči versus chodci
Vodiči nebudú smieť zastavo-

vať vozidlo na priechodoch pre 
chodcov či cyklistov, ak to nebu-
de vyžadovať bezpečnosť cest-
nej premávky. Cieľom je umož-
niť chodcom plynulý prechod cez 
cestu bez obchádzania vozidiel. 

Ďalším návrhom zameraným 
na zvýšenie bezpečnosti chodcov 
a cyklistov je zákaz predchádza-
nia na priechode pre chodcov, 
priechode pre cyklistov a bez-
prostredne pred nimi. Násled-
ne sa jednoznačne upravujú pra-
vidlá pri odbočovaní doprava 
a doľava tak, aby nedošlo k ohro-
zeniu cyklistu. 

Povinnosť dať prednosť chodco-
vi, ktorý vstúpil na priechod pre 
chodcov už nebudú mať vodiči 
električiek. Chodci budú musieť 
umožniť električke plynulý pre-
jazd. 

Parkovanie (zastavenie a stá-
tie)

Je zakázané zastavenie a státie 
vozidiel na chodníku v zónach, 
kde je státie nejakým spôsobom 
regulované. Ide najmä o histo-
rické centrá miest, kde státie na 
chodníku – hoci aj pri ponechaní 
1,5 m voľnej šírky – nie je vhodné. 
Ďalšie právomoci polície
Policajti budú môcť zadržať vo-

dičský preukaz aj tomu, kto ho 
nepredloží pri kontrole naprí-
klad v obave, že mu ho dôvod-
ne zadržia. Fyzicky mu ho síce ne-
odoberú, ale dostane potvrdenie 
o jeho zadržaní. Povinnosťou vo-
diča bude takto „fiktívne“ zadrža-
ný vodičský preukaz odovzdať 
na polícii do 7 dní. 

K právomociam polície pribud-
ne aj oprávnenie zadržať vodič-
ský preukaz až do právoplatného 
ukončenia veci v prípadoch, kedy 
možno uložiť zákaz vedenia mo-
torového vozidla. 

Povinnosťou majiteľa vozidla je 
čistenie strechy auta od zvyškov 
snehu a ľadu. Jazdiť za autom, 
ktoré na streche vozí 30 centimet-
rovú kryhu je adrenalínovým špor-
tom. Zdroj: www.minv.sk

ZMENY 
V CESTNOM ZÁKONE

Od 1. septembra podľa nových pravidiel

(foto: isifa)

V rámci tohtoročnej výstavy Agrokomplex sa konali aj kvalifikačné pre-
teky zručnosti na II. majstrovstvá Slovenska vo vedení vysokozdvižných 
vozíkov. 

Súťažilo sa na motorových vozíkoch značky HYSTER. 
Organizátorom súťaže bola Slovenská spoločnosť pre manipuláciu 

s materiálom – logistika, ktorej predsedom je Marián Ivanov, člen pred-
stavenstva krajskej zložky SŽK a zástupca pre okres Piešťany.

Na prvých piatich miestach skončili
Martin FISCHER, Nitrianske Sučany
Richard ĎURIŠ, Veľké Kostoľany 
Marián BÓDIŠ, Hurbanovo
Jaromír FISCHER, Nitrianske Sučany
Peter CHOBODA, Veľký Krtíš  (Foto: jk, mi)

SÚŤAŽ ZRUČNOSTI VEDENIA VYSOKOZDVIŽNÝCH MOTOROVÝCH VOZÍKOV
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Rozhovor, pokr. z 1. strany
Inzercia

RIEŠENIA AJ PRE ŽIVNOSTNÍKOV
smerom sa majú orientovať, 
často nemajú predstavu, či je
reštrukturalizácia práve tým 
vhodným liekom na ich prob-
lémy. 

 - JUDr. Bilský: Živnostník si uve-
domuje, že so svojimi obratmi 
„ťahá za kratší koniec“, naprí-
klad, keď väčší zhotoviteľ mu 
za odvedenú prácu, prípadne 
dodané služby, nezaplatí načas 
alebo nezaplatí vôbec. Takto 
sa postupne podnikateľ - fyzic-
ká osoba zadlžuje. Obrana pri-
tom nie je až taká zložitá, ak vie-
te ako na to. 

 • To je slovenská realita – 
myslím neplatiť za vykona-
né práce, čím vzniká druhot-
ná platobná neschopnosť 
– a často na to naozaj doplá-
cajú živnostníci. Avšak ako 
živnostník zistí, že má vážne 
problémy? 

 - Ing. Hornáček: Áno je to tak, že 
živnostníci sú často znevýhod-
ňovaní väčšími spoločnosťami, 
ktoré majú väčšiu silu presadiť 
svoje záujmy, a tak sa domnie-
vajú, že sa svojich práv nedo-
volajú. Avšak zákon platí pre 
všetkých rovnako a možnosť 
ozdravenia a záchrany podni-
kateľského subjektu formou 
reštrukturalizácie je dostupná 
aj pre menšie spoločnosti a živ-
nostníkov. 

 - JUDr. Bilský: A ako to malý 
podnikateľ pozná? Závisí to od 
podmienok krízovej situácie aj 
riešenia, či ide o hroziaci úpa-
dok alebo úpadok, či ide o väč-
šie  uspokojenie veriteľov ako pri 

konkurze a zatvorenie časti vý-
roby. 

 • Mali by sme čitateľom vy-
svetliť, čo je úpadok.

 - JUDr. Bilský: Podľa zákona 
č. 7/2005 Z. z. je podnikateľ 
v úpadku, ak je platobne ne-
schopný alebo predĺžený. V tom 
prvom prípade ide o dlžníka, 
ktorý má viac ako jedného veri-
teľa a nie je schopný splniť do 30 
dní po lehote splatnosti viac ako 
jeden peňažný záväzok. Pre-
dĺžený je ten, ktorý je povinný 
viesť účtovníctvo, má viac ako 
jedného veriteľa a hodnota jeho 
splatných záväzkov presahuje 
hodnotu majetku. Najčastejšie 
je to však kombinácia oboch pa-
rametrov. 

 • A čo poskytne reštrukturali-
zácia?

 - JUDr. Bilský: Reštrukturalizač-
ný proces je účinným opatrením 
na odvrátenie úpadku podnika-
teľského subjektu v krízovej eko-
nomickej situácii, za súčasnej 
vyššej miery uspokojenia verite-
ľov. Podstatou procesu reštruk-
turalizácie je teda zachovanie 
kontinuity výrobného i predaj-
ného procesu podnikateľské-
ho subjektu a dosiahnutie jeho 
ekonomickej stabilizácie cestou 
ozdravných opatrení, a to zá-
konom predpokladaným spô-
sobom a pod dohľadom súdu, 
správcu a veriteľov spoločnosti. 

 - Ing. Hornáček: Ochranu ma-
jetku, oddlženie na základe do-
hody s veriteľmi, rozviazanie rúk 
v podobe odblokovania ban-
kových účtov a pozastavenia 
exekúcií, platobných rozkazov 

a dražieb majetku. Taktiež vy-
tvorenie časového priestoru na 
znovu naštartovanie podnikania 
a mnoho iných výhod.  

 • Je náročnosť procesu 
reštrukturalizácie zložitá? 
A vie si ju urobiť živnostník 
sám?

 - JUDr. Bilský: Živnostník môže 
požiadať správcu o vypracova-
nie posudku. Ten posudok je 
oprávnený vyhotoviť iba zare-
gistrovaný správca. Posudok je 
povinnou prílohou návrhu na 
začatie reštrukturalizačného ko-
nania. Z toho vyplýva, že ani pri 
dostatočne veľkom právnom 
a ekonomickom vedomí nemô-
že živnostník robiť reštrukturali-
záciu sám. 

 - Ing. Hornáček: Cieľom toh-
to procesu je pomôcť podnika-
teľskému subjektu, ktorý sa oci-
tol v zlej ekonomickej situácii, 
umožniť mu naďalej podnikať 
a dať mu druhú šancu, za no-
vých podmienkach, znova na-
štartovať ekonomický motor fir-
my. Proces reštrukturalizácie je 
celkovo zložitý, vyžaduje si do-
držiavanie legislatívneho a pro-
cesného rámca, ktorý je časo-
vo rozvrhnutý do etáp, v ktorých 
musí živnostník splniť vždy nie-
koľko podmienok. Preto ko-
lektív partnerov, zaoberajúci 
sa týmto procesom, tvoria fun-
dovaní právnici a ekonómovia, 
ktorí majú bohaté skúsenosti 
s reštrukturalizačným procesom 
a aj väčšie možnosti ako samot-
ný podnikateľ. Dá sa povedať, 
že majú v talóne vždy nejakú 
dobrú radu. 

 • Asi nie nezanedbateľná je 
pri rozhodovaní pre ten-
to krok otázka úhrad za po-
skytnuté služby. Môže si 
živnostník v nepriaznivej fi-
nančnej situácii reštruktura-
lizáciu dovoliť? 

 - JUDr. Bilský: Nakoľko je pro-
ces reštrukturalizácie orientova-
ný na oddlženie podnikateľské-
ho subjektu, môže sa v prvom 
momente zdať, že je to nemož-
né. Naše skúsenosti sú však iné 
– živnostník dokáže vyfinanco-
vať poskytnuté služby procesu 
z ušetrených prostriedkov. Fi-
nancovanie reštrukturalizácie je 
orientované len na zachránené 
hodnoty. Neplatí nás teda pod-
nikateľský subjekt z dodatočne 
pridaných zdrojov, ale z toho, 
čo sme mu zachránili. Takto sme 
i my motivovaní pracovať čo naj-
lepšie. 

 - Ing. Hornáček: Než sa však 
podnikateľ rozhodne pre ta-
kýto krok, ponúkame mu bez-
platné konzultácie a dokonca 
aj bezplatnú diagnostiku. Práve 
diagnostika odpovie na prvotné 
otázky a načrtne možnosti rie-
šenia vzniknutej situácie. Z nej 
vieme jasne odvodiť aj nákla-
dy, ktoré vzniknú podnikateľovi 
na realizáciu reštrukturalizácie 
podnikatelského subjektu. 
Ďakujem za rozhovor!
 Iva Bukvová
(Poznámka redakcie: Otázky, tý-

kajúce sa ozdravného procesu fir-
my môžete posielať aj na adresu 
redakcie. Odborníci budú hľadať 
riešenia a niektoré odpovede uve-
rejníme.)

(Pokračovanie zo str. 1)

VÁŽENÍ KOLEGOVIA,
už dlhšiu dobu pociťujeme, že živnostenské a malé podnikanie na Slovensku 

je na periférii záujmu predstaviteľov štátu, čo sa hlavne prejavuje:
1. v nestabilite podnikateľského prostredia (veľké množstvo legislatív-

nych zmien v priebehu hospodárskeho roka, nezrozumiteľné výkla-
dy zákonov a ich noviel zo strany zákonodarcu, a pod.),

2. v nerovnosti podnikateľského prostredia,
3. v neexistencii vymožiteľnosti práva,
4. v neustále sa zvyšujúcom daňovom a odvodovom zaťažení,
5. v nerovnocennom postavení živnostníka a zamestnanca,
6. vo formálnom postoji vlády k Európskej charte pre malé podniky 

(schválenou vládou 3. 4. 2002).
Nakoľko prístup vlády Slovenskej republiky k živnostenskému a malému podnikaniu  smeruje k jeho postupnej 

likvidácii, bol po zrelej úvahe ustanovený prípravný výbor politickej organizácie s názvom

ŽIVNOSTENSKÁ STRANA.
Napriek veľkému počtu politických strán sme presvedčení, že je potrebné mať politickú stranu, ktorá bude konečne obhajovať 

záujmy nielen živnostníkov a malých zamestnávateľov, ale aj všetkých samostatne zárobkovo činných občanov, 
ktorí nemajú oprávnenie na živnostenské podnikanie (malí poľnohospodári, neštátni lekári, umelci, advokáti a pod.).

V záujme získania dostatočného množstva (10 tisíc) podpisov občanov, ktorí súhlasia so založením politického subjektu

ŽIVNOSTENSKÁ STRANA
sa obraciame na všetkých so žiadosťou o pomoc pri vyplňovaní podpisových hárkov medzi kolegami, príbuznými a známymi. 

Podpisové hárky na požiadanie doručíme.
V mene prípravného výboru vopred ďakujem.

Ervín Boháčik
Korešpondenčná adresa: Ervín Boháčik, Baltická 13, 040 12 Košice, mobil: 0907 910 781; 0911 910 781
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REŠTRUKTURALIZÁCIA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOVREŠTRUKTURALIZÁCIA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
Ochránime váš majetok, 

oddlžíme vás
 a prerušíme exekúcie a dražby vášho majetku

www.restrukturalizacie.com
tel. 0948 866 222

ŽIVNOSTNÍCI TRVAJÚ 
NA SVOJOM 

(Mihál: Zmeny v reforme daní a odvodov sú možné, TASR, 
23. 9. 2011)

S niektorými parametrami pri 
pripravovanej zmene daní a od-
vodov sa dá ešte hýbať. Uviedol 
to šéf rezortu práce Jozef Mihál 
(SaS) v reakcii na zmeny, po kto-
rých volajú poslanci z OKS či živ-
nostenské a niektoré podnikateľ-
ské zväzy.

„Dá sa diskutovať pokiaľ ide 
o zmenu sadzieb pre samostatne 
zárobkovo činné osoby na sociálne 
poistenie, dá sa diskutovať o zme-
ne sadzby alebo percenta paušál-
nych výdavkov a dá sa diskutovať 
aj o výške stropu pri obmedzení 
paušálnych výdavkov,“ spresnil. 

Upozornil však, že síce sa dá pohnúť s týmito parametrami, ale určite 
nie so všetkými naraz.

Proti niektorým nastaveniam v daňovo-odvodovej reforme sa postavi-
li živnostníci a malí podnikatelia, ktorých podporujú aj poslanci za OKS. 
Trvajú napríklad na 40 percentných paušálnych výdavkoch, na znížení 
sociálneho odvodu na 9 percent, či na zachovaní súčasných podmie-
nok pre dohodárov.

„Naše pripomienky sa netýkajú úzkej skupiny ľudí. Každý desiaty občan 
na Slovensku podniká buď na základe živnostenského oprávnenia, alebo 
v malej rodinnej eseročke,“ zdôraznil začiatkom mesiaca prezident Slo-
venskej asociácie malých podnikateľov Vladimír Sirotka. Práve táto sku-
pina nespokojných sa stretla s ministrom k tejto problematike.

Reformu už v prvom čítaní podporili poslanci začiatkom septembra. 
Zahlasovali za ňu aj poslanci z OKS, ktorí očakávajú pred definitívnym 
schválením zmeny. Zásadnú zmenu očakáva aj koaličný poslanec An-
ton Marcinčin (KDH), ktorý dokonca žiadal reformu z rokovania Národ-
nej rady SR stiahnuť.  (Redakčne krátené)

ŽIVNOSTNÍCI MOŽNO DOPADNÚ LEPŠIE 
(Základ daňovo-odvodovej reformy je v suchu. Zatiaľ., Aktu-

álne.sk, 13. 9. 2011, autorka Stanislava Luppová)
Najdôležitejší zákon pripravo-

vanej daňovo-odvodovej reformy 
prešiel parlamentom do druhého 
čítania. Neznamená to však, že 
vláda má vyhraté. Reforma prejde 
v Národnej rade zrejme zmena-
mi v druhom čítaní. Lepšie mož-
no dopadnú živnostníci, ktorých 
chce pred vyššími odvodmi uchrá-
niť OKS. 

Koalícia sa s rozpočtom ani 
s odvodmi nepohla vpred

V hre zostáva aj to, že reformu 
parlament vôbec neodhlasuje. Jej 
prepracovanie a odklad žiadali 
niektorí poslanci KDH. 

Prvé čítanie je „v suchu“
Poslanci posunuli vládny návrh 

zákona o úprave príjmu zo závislej 
činnosti do druhého čítania. Parla-
mentom teda prešla tzv. superhru-
bá mzda, ktorá je základom veľkej 
daňovo-odvodovej reformy, kto-
rú už dlhé mesiace pripravuje ka-
binet Ivety Radičovej (SDKÚ-DS). 

V prvom parlamentnom čítaní 
dostal zákon zelenú vďaka 86 hla-
som koalície, nezávislých a SNS. 
Proti bol Smer-SD a nezávislá po-
slankyňa Anna Belousovová.

Do tuhého ešte len pôjde
Do tuhého však pôjde v druhom 

čítaní. Koalícia totiž v predstave 
o odvodovej reforme nie je ani 
zďaleka jednotná. Štyria poslanci 
OKS reformu nepodporia, ak za-

ťaží živnostníkov. Plánujú preto 
v druhom čítaní predstaviť vlastné 
pozmeňujúce návrhy. 

A zrejme sa dočkajú podpory 
aj zvyšku koalície. Po nedávnom 
stretnutí s premiérkou Ivetou Ra-
dičovou predstavitelia občian-
skych konzervatívcov naznačili, 
že vláda môže v reforme ustúpiť 
a pripraviť ju tak, aby netrpeli živ-
nostníci. U predsedníčky vlády ar-
gumentovali tým, že v súčasnosti 
je ekonomická situácia Slovenska 
úplne iná, ako keď sa reforma za-
čala pripravovať. 

„Tá situácia je dnes iná ako pred 
desiatimi mesiacmi, keď si každý 
predstavoval, že bude vysoký rast 
HDP. Dnes sa ukazuje, že malé 
a stredné podnikanie zamedzuje 

nezamestnanosti, vytvára zamest-
nanosť a finančné zdroje. Poško-
dzovať takýto segment ekonomiky 
v tejto situácii je úplne protizmy-
selné,“ povedal predseda OKS Pe-
ter Zajac

Anton Marcinčin z KDH zas na-
vrhol veľký tresk v odvodoch úpl-
ne stiahnuť a prepracovať. Podľa 
Marcinčina má vládna koalícia čas 
aspoň pol roka, aby novelu záko-
na o superhrubej mzde predloži-
la znova, už vo vylepšenej verzii. 

To, na čom sa koaličníci zhodnú, 
je zjednodušenie a sprehľadnenie 
celého systému. To by sa malo po-
dariť aj vďaka jednotnému výberu 
daní, ciel a odvodov, ktorý je sú-
časťou reformy. 

 (Redakčne krátené)

KRITIKA REFORMY
(Dostál: Odvodová reforma môže rozšíriť sivú ekonomiku, 

Hospodárske noviny, 10. 9. 2011)
Pripravovanú daňovo-odvodo-

vú reformu počas rozpravy v par-
lamente podrobil kritike aj ko-
aličný poslanec Ondrej Dostál 
(Most-Híd/OKS). V závere 4. ro-
kovacieho dňa 22. schôdze Ná-
rodnej rady SR vyzdvihol najmä 
jej možné následky, a to rozšírenie 
sivej ekonomiky Slovenska. 

„Ak prejde reforma v tejto podo-
be, zvýši daňové zaťaženie veľmi 
významnej skupiny ľudí, živnostní-
kov,” povedal a dodal, že mnohí 
podnikatelia budú zvažovať svo-
je ďalšie kroky a pravdepodob-

ne časť z nich vráti svoje živnosti. 
Jeho kolega z OKS Peter Osuský 

zdôraznil, že reforma je potreb-
ná. „Diskusia môže byť o tom, aká 
presne do detailov by táto refor-
ma mala byť, čomu by sa mala vy-
hnúť,” uviedol. 

Poslanci z OKS tak budú žiadať, 
aby sa o bodoch, ktoré nepovažu-
jú za “najlepšie nastavené”, ďalej 
diskutovalo. „Stojí za to pracovať 
ďalej s týmto materiálom. Myslím 
si, že záverečný výsledok môže byť 
posunom pre túto krajinu dobrým 
smerom,” uzavrel. 

Z jedného zo stretnutí živnostníkov a malých podnikateľov k problema-
tike reformy - stretnutie s umelcami

Monitor
Inzercia
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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

CENTRÁLNY 
REGISTER ZMLÚV

Zákon č. 546/2010 Z. z., s účinnosťou od 1. januára 2011, 
sa dotkol aj zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. Táto novela o. i. zriaďuje Centrálny register 
zmlúv, určuje spôsob a lehotu na zverejňovanie pre jednotli-
vé povinné subjekty, informuje, ktoré zmluvy sa nezverejňujú 
a výnimky pri zverejňovaní zmlúv.

Subjektmi s povinnosťou zve-
rejňovať zmluvy sú štátne orgány, 
obce, vyššie územné celky, práv-
nické osoby a fyzické osoby. Po-
vinnými osobami sú aj právnické 
osoby nimi zriadené alebo práv-
nické osoby, zriadené uvedenými 
právnickými osobami. 

Pri Úrade vlády Slovenskej re-
publiky sa zriaďuje Centrálny re-
gister zmlúv, v ktorej sa zverejňu-
jú povinne zverejňované zmluvy 
uzavierané jedným účastníkom, 
ktorým je:

 • ministerstvo
 • ostatný ústredný orgán štátnej 

správy 
 • verejnoprávna inštitúcia ale-

bo nimi založená právnická 
osoba, v ktorej vlastní väčši-
nu akcií alebo väčšinový ob-
chodný podiel alebo ovládajú 
právnickú osobu väčšinovým 
podielom na hlasovacích prá-
vach, alebo majú práva na vy-
menovanie členov orgánov

 • povinnosť zverejňovať zmlu-
vy sa vzťahuje aj na rozpočto-
vé alebo príspevkové organi-
zácie zriaďované uvedenými 
subjektmi

Dôležitým ustanovením pri no-

vele zákona o slobodnom prístu-
pe k informáciám je § 10 odsek 
3 zákona. Ustanovuje sa v ňom, 
že nie je ohrozením alebo poruše-
ním obchodného tajomstva zve-
rejnenie povinne zverejňovanej 
zmluvy, ktorá môže obsahovať ob-
chodné tajomstvo. 

Pri uzatváraní povinne zverejňo-
vaných zmlúv sa preto nezverej-
ňujú informácie
a) podľa osobitného zákona ale-

bo 
b) podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k infor-
máciám

Subjekty zmluvných vzťahov pri 
zmluvách, pre ktoré platí povin-
nosť povinného zverejňovania, ak 
budú chcieť utajiť určité informá-
cie, týkajúce sa ich cenových po-
núk alebo iných skutočností, kto-
ré pre podnikateľa tvoria obsah 
obchodného tajomstva, sa pre-
to nebudú môcť domáhať ochra-
ny na súde odôvodňujúc svoju 
požiadavku porušením obchod-
ného tajomstva. V prípade, že pôj-
de o také skutočnosti, ktoré chcú 
utajiť, nebudú ich smieť uviesť pri 
uzavieraní povinne zverejňova-
ných zmlúv, ak budú chcieť do-
siahnuť ich utajenie. (té)

DESAŤ NAJVÄČŠÍCH 
ZMIEN V ZÁKONNÍKU 

PRÁCE
Poslednú novelu Zákonníka práce schválil parlament 13. júla. Platiť za-

čala od septembra. Noviniek v zákonníku je mnoho. Desať sa však oplatí 
zapamätať, týkajú sa najväčšieho počtu ľudí.
1. Odstupné a odchod

Prepúšťanie zamestnancov je po novom oveľa jednoduchšie.
2. Výpovedná doba

Firmy sa ľahšie a lacnejšie zbavia aj tých, ktorí sa im v pracovnom 
tíme počas jedného roku od nástupu neosvedčili. 

3. Vracia sa flexikonto
4. Práca na tri roky

Práca na určité obdobie je po novom trojročná. 
5. Dlhšie skúšanie šéfov

Na otestovanie nového zamestnanca ostali firmám tri mesiace. 
Novinkou je dlhšie overovanie schopností vedúcich a šéfov. 

6. Päť týždňov dovolenky
7. Celozávodná dovolenka
8. Nadčasov môže byť viac

Vedúci zamestnanci môžu odpracovať viac nadčasov ako iní zames-
tnanci. Spolu až 550 hodín za rok.

9. Päťdesiatnici a nadčasy
Osobitnou skupinou sú pri nadčasoch zdravotnícki pracovníci. 
Lekári či zdravotné sestry nad 50 rokov môžu po novom nadčasy 
odmietnuť, nočným službám sa sestry môžu vyhnúť úplne. 

10. Dojčiace matky
Okrem tehotných žien získali niektoré výhody zo Zákonníka prá-
ce aj dojčiace matky. Nesmú dostať výpoveď v skúšobnej lehote 
a ak vykonávajú prácu, ktorá ohrozuje ich materské poslanie, za-
mestnávateľ ich musí preradiť na inú prácu. (té)



AJ Z MALÝCH SÚM VIETE NAŠETRI  VE A

KTO CHCE VIAC, SPORÍ PRAVIDELNE

 pravidelné sporenie na 5 alebo 10 rokov už od 10 eur mesa ne
 môžete naštartova  sporenie s Extra vkladom až do 5 000 eur bez naviazania na bežný ú et 

 (prvý vklad realizovaný do 1 mesiaca od zriadenia Sporenia FLEXIviac) 
 pri pravidelnom sporení môžete získa  výhodné úroky a zaujímavý bonus, 

v aka ktorému si našetríte ešte viac
 mesa né pripisovanie úrokov
 peniaze si môžete vybra  kedyko vek
 vklad chránený zákonom o ochrane vkladov

SPORENIE FLEXIVIACMáme pre vás                                           , ktoré vám prináša viac možností a výhod:
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