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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Do volieb zostáva iba niekoľ-
ko dní. V spoločnosti, avšak aj 
na pôde komory, bojujú  nie-
ktoré strany o priazeň voliča, 
iné zostávajú  na výslní a nie-
ktoré už dospeli k záveru,  že 
v týchto voľbách veľa vody ne-
namútia.

Pre mnohých z nás je ťažké 
rozhodnúť sa koho voliť, mno-
hí živnostníci majú nedob-
ré skúsenosti s presadzovaním 
svojich požiadaviek a opráv-
nených nárokov a uvedomu-
jú si, že niet sa čomu čudovať, 
pretože vo väčšine prípadov 
z minulých období zostávajú 
v popredí stále iba sľuby, sľuby, 

sľuby – namiesto konečných 
výsledkov. 

V ostatných mesiacoch sme 
sa v našej komore neraz zao-
berali otázkou čo všetko sme 
v spolupráci s politickými stra-
nami, hlavne s tými, ktoré boli 
ochotné a ústretové s nami 
spolupracovať, dokázali. Sa-
mozrejme, registrujeme po-
zitívne aj negatívne výsledky, 
aj keď mnohí majú pocit, že 
stále ťaháme za kratší koniec.  
Žiaľ, ostatné snahy primäť vlá-
du k riešeniu systému odvo-
dových povinností živnostní-
kov boli prerušené vyhlásením 
predčasných volieb. To, čo sme 

však na nespočetných roko-
vaniach zasiali, môže ešte pri-
niesť úrodu. (Veľa sa o tom 
v ostatnom čase diskutovalo aj 
na zhromaždeniach delegátov 
krajských zložiek.) Mali by sme 
spojiť svoje sily, či už na pôde 
komory, ale aj v parlamente. 
Všetci by mali spojiť sily pri rea-
lizovaní úloh v prospech ob-
čana, jedno či remeselníka, le-
kára alebo učiteľa. O tom, čo 
treba zlepšovať v oblasti pod-
nikania vieme, ostatné sa od-
víja od práce a od spokojnos-
ti ľudí.

Vladimír Mička, 
predseda redakčnej rady 

KOMU DÁŠ 
SVOJ HLAS

V dnešnom vydaní Živnos-
tenských novín si každý čita-
teľ uvedomí kde sa nachádza. 
V spleti predčasnej predvo-
lebnej kampane, pod paľbou 
plagátov, bilbordov, televíz-
nych diskusii a rozmanitosti 
volebných programov, a naj-
mä sľubov. Každý kandidát sa 
chce voličovi zaľúbiť. A volič  
premýšľa, hodnotí, kalkulu-
je, ... Aj rezignuje, lebo je ob-
čas (v ostatnej dobe skôr čas-
tejšie) zaskočený realitou: bol 
už toľkokrát oklamaný a skla-
maný. Opakujem sa v kon-
štatovaní, ktoré som použi-
la v januárovom stĺpčeku, že 
v súvislosti s vývojom poli-
tickej situácie u nás aj v únii 
čoraz častejšie debatujeme  
o nových možnostiach a lep-
ších perspektívach s tými, kto-
rí by mali nasledovné volebné 
obdobie rozhodovať o našich 
potrebách, požiadavkách, že-
laniach. 

Hovorí sa, že raz každému 
prekypí. Mám pocit, že teraz 
trochu prekypelo, že nám pri 
rozhodovaní pomôže „gorila“ 
aj ďalšie prevalivšie sa kauzy. 
Viaceré politické subjekty, 
uchádzajúce sa o našu pria-
zeň otvorene hovoria o tom, 
že by z politiky mali odísť tí, 
ktorí už jedno, či dve desať-
ročia iba sľubovali a naďalej 
(iba) sľubujú. (A nehanbia sa 
za svoje „poklesky“ a viny!!) 
Avšak akí budú tí, ktorí ich 
môžu nahradiť? Mali by sme 
tuho premýšľať o každom 

SPOJME NAŠE SILY!

AKTÍVNI A ZODPOVEDNÍ ĽUDIA 
SI ZASLÚŽIA VIAC

(Pokračovanie na str. 2)
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komory (2)

 Projekt HairNet (2)

 Právna poradňa (4-7)

 Legislatívne zmeny (5-7)

V čísle:

Pravdivosť výrokov nemá nič spoločné s tým, ako vierohodne znejú a naopak.  
(Parkerov zákon na politické prejavy)

Tesne pred voľbami prichádzajú politické strany so stovkami nápadov ako zlepšiť život na 
Slovensku. Najpretriasanejšou je téma nezamestnanosti, ktorá je u nás štvrtá najvyššia spo-
medzi krajín OECD. V tejto súvislosti píše podpredseda KDH pre hospodárstvo Ján Hudacký:

Žiaľ, nezamestnanosť na Slo-
vensku nie je iba suchá štatisti-
ka, ale najmä vážna životná rea-
lita mnohých rodín. Myslím si, 
že sme sa príliš dlho spolieha-
li, že tento problém nám z dlho-
dobého hľadiska vyriešia iba za-
hraniční investori. Iste, v čase keď 
na Slovensku miera nezamestna-
nosti atakovala 20% hranicu, náš 
podnikateľský sektor nebol dosta-
točne konkurencieschopný, sve-
tová ekonomika bola vo fáze kon-
junktúry, bolo správne v záujme 
urýchleného vytvárania pracov-
ných miest priťahovať zahraničné 

investície. Celý tento proces bol 
však živelný, bez jasnej koncep-
cie, bez rovnosti príležitostí pre 
domácich investorov, s veľmi ne-
transparentným regionálnym za-
cielením. Drahé investičné sti-
muly síce priniesli očakávanú 
zamestnanosť, aj keď s jej neistou 
udržateľnosťou, na druhej strane 
však vytvorili mnoho rizík v zra-
niteľnej jednostrannej štruktúre 
priemyslu (automobilový a elek-
tronický), s nízkou pridanou hod-
notou jeho produkcie. Neskorší 
nástup hospodárskej krízy len po-
tvrdil obavy, že stále náročnejší za-

(Pokračovanie na str. 4

Na zhromaždení delegátov bra-
tislavskej krajskej zložky v polovi-
ci februára sa ako hostia zúčastnili 
poslanci Národnej rady SR Ondrej 
Dostál (OKS), Peter Zajac (OKS), 
podpredseda KDH Ján Hudac-
ký a riaditeľ odboru živnostenské-
ho podnikania MV SR Ján Dutko 
(sprava doľava s predsedom SŽK 
Vojtechom Gottschallom v stre-
de), s ktorými delegáti diskutovali 
o rôznych otázkach živnostenské-
ho podnikania a situácii v spoloč-
nosti pred blížiacimi sa voľbami
 (Foto: K. Koník)

hraniční investori nebudú schopní 
čeliť výzvam tejto doby a vytvárať 
efektívnym spôsobom dlhodobo 
udržateľné pracovné miesta. Na 
Slovensku sme zabudli na našich 
malých a stredných podnikateľov 
a živnostníkov. Tí by v prípade ob-
dobných stimulov a lepšieho pod-
nikateľského prostredia postupne 
dokázali generovať dostatok pra-
covných miest s dlhodobou udr-
žateľnosťou, s vyváženejším regio-
nálnym rozložením. Je všeobecne 
známe, že sú schopní prispôsobo-
vať sa zložitým a rýchlo sa menia-
cim podmienkam na trhu a tak če-
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• Na výstavisku Incheba: 

NÁRODNÉ DNI KARIÉRY
17. výročie pracovného veľtr-
hu mladých
8. - 9. 3. 2012

LARA FABIAN
Francúzska romantika na 
Slovensku
13. 3. 2012

ZAŽITE CHUŤ ADRENALÍ-
NU
Motocykel, Boat show, 
Cykloshow a Rybárstvo 
15. – 18. 3. 2012

CONECO
27. – 31. 3. 2012
Na výstavisku v Nitre: 

FÓRUM DIZAJNU
15. medzinárodná výstava 
nábytkového dizajnu

BYTEX
12. výstava bytových textílií 
a kobercov
13. – 18. 3. 2012

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA 
PSOV
24. - 25. 3. 2012

BURZA EXOTOV   
25. 3. 2012 

RYBÁRSKY VÍKEND   
30. 3. 2012 - 1. 4. 2012

• Na výstavisku EXPO 
CENTER v Trenčíne:

BEAUTY FORUM SLOVAKIA 
2012 
20. ročník medzinárodného 
kozmetického veľtrhu
15. - 17. 3. 2012 

ZÁHRADKÁR 2012
18. ročník veľtrhu potrieb 
pre záhradkárov 

VČELÁR 2012 
16. ročník výstavy včelár-
skych potrieb a včelích pro-
duktov
11. - 14. 4. 2012 

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
   Zhromaždenie delegátov 

KZK Bratislava. V polovici feb-
ruára sa zišli delegáti bratislavskej 
krajskej zložky na svojom výroč-
nom rokovaní. Konalo sa tradične 
v učňovskom zariadení v Pezin-
ku. Medzi hosťami bol Ján Dutko, 
riaditeľ odboru živnostenského 
podnikania MV SR, Ján Hudac-
ký, podpredseda KDH a poslanci 
NR SR Peter Zajac a Ondrej Dostál 
(OKS). Správu o činnosti prednie-
sol predseda KZK Vladimír Mič-
ka, ktorý kriticky zhodnotil čin-
nosť zložky za uplynulé dva roky 
a mieril najmä do radov členskej 
základne, ktorá je často pasívna. 
V  diskusii sa obracali členovia ko-
mory na hostí s rôznymi otázkami, 
hovorilo sa však najmä o podpo-
re živnostenského podnikania zo 

Informácie
Kalendár

slove nášho kandidáta. O to 
viac, že vieme, čo všetko tre-
ba riešiť. Postavenie živnostní-
ka v spoločnosti je asi spoloč-
ným menovateľom všetkého, 
čo brzdí jeho rozvoj (aj rozvoj 
spoločnosti), inak je to kopa 
morálnych princípov a kopa 
legislatívnych predpisov, kto-
ré častejšie činnosť živnostníka 
brzdia ako ju uľahčujú. Z toho 
sa odráža otázka budúcnos-
ti ako takej, nielen v „malých“ 
slovenských pomeroch, ale aj 
v rámci únie, ba aj sveta. Je to 
otázka životnej úrovne – ako si 
žijú (často oveľa lepšie) tí, ktorí 
toľko ako živnostníci nepracu-
jú. Je tu otázka vymožiteľnos-
ti práva, otázka kvality vzde-
lania, avšak aj kvality (či skôr 
zneužívania) sociálneho systé-
mu krajiny. Je to otázka zdra-
via obyvateľstva a starostlivosti 
spoločnosti o tých, ktorí si ešte 
alebo už nedokážu na seba za-
robiť.

Nie je jednoduché rozhod-
núť sa správne. (Ak by bolo, 
nemuseli by byť voľby!)  S vý-
sledkami volieb nebude nik-
to celkom spokojný. Ak však 
stavíme na morálku, poko-
ru a slušnosť, možno budeme 
o pár rokov hodnotiť našu voľ-
bu z uhla toho lepšieho. 

Iva Bukvová

KOMU DÁŠ 
SVOJ HLAS

Zo zhromaždenia delegátov KZK Bratislava (foto -ib-)

(Dokončenie zo str. 1)

strany štátu. Za predsedu KZK bol 
opätovne zvolený Vladimír Mička. 

  Zhromaždenie delegátov 
KZK Prešov.  Delegáti prešovskej 
krajskej zložky sa zišli 9. februára 
v priestoroch reštaurácie SEN. Pri-
šlo 12 delegátov, preto bol prijatý 
kľúč hlasovania 1:3. Správu o čin-
nosti a hlavné úlohy na roky 2012 
až 2014 predniesol predseda zlož-
ky Ing. Michal Mudrák. Ako hosť 
v bohatom diskusnom príspevku 
vystúpil Ing. Ján Hudacký, pod-
predseda KDH  a štátny tajom-
ník MDVaRR SR, ktorý prezen-
toval predovšetkým svoje návrhy 
na pomoc živnostníkom a malým 
podnikateľom. Ing. Vladimír Fe-
dor informoval o podmienkach, 
samotnom priebehu a skúsenos-
tiach z kvalifikačných skúšok, 
ktoré s účinnosťou od 1. 1. 2012 
skončili, ako aj o účasti a skúse-
nostiach v komisiách na ÚPSVaR 
podľa § 49. Martin Macko hovo-
ril o prechode žiakov - absolven-
tov zo ZSŠ do súkromných firiem. 
Ing. Michal Mudrák zdôraznil výz-
nam komory a vyzval členov k ak-
tivite pri získavaní nových členov. 
Odporučil, aby bola podporená 
kandidatúra doterajšieho predse-
du SŽK Ing. Vojtecha Gottschalla. 

Staronovým predsedom KZK Pre-
šov sa stal jednohlasne Ing. Michal 
Mudrák. V ďalšom volebnom ob-
dobí bude predstavenstvo KZK 
pracovať v zložení  M. Mudrák, C. 
Klobušovský, M.  Macko, V. Fedor, 
M. Bohata.  (kzk)

  Komora na predvolebných 
stretnutiach. Vedenie KZK Trnava 
prijalo pozvania politických strán 
– SŽS, SMER-SD, KDH – na pred-
volebné stretnutia. Podľa možnos-
tí sa týchto stretnutí zúčastnili via-
cerí členovia krajskej zložky. (sch)

  Členovia Slovenskej živnos-
tenskej komory na volebných 
kandidátkach. Na kandidátkach 
politických strán vo voľbách do 
Národnej rady Slovenskej republi-
ky 10. marca 2012 sú títo členovia 
Slovenskej živnostenskej komory: 
Strana živnostníkov Slovenska má 
na 4. mieste na kandidátke člen-
ku SŽK Darinu Kočanovú, na 9. 
mieste JUDr. Jána Sitarčíka, na 10. 
Vladimíra Fagana, ďalej Ing. Jána 
Plesníka,  Daniela Habalu a He-
lenu Schmidtovú. Na kandidátke 
strany 99 percent je Ervín Bohá-
čik, Ing. Pavol Višňovský, Martin 
Mičian a Ing. Cyril Klobušovský, 
na kandidátke Obyčajní ľudia ako 
nezávislý je Ing. Marek Hořinka.

Medzinárodný projekt HairNet zame-
raný na odborné vzdelávanie kaderníkov 
neustále žije. V súčasnosti sa v rámci pro-
jektu pripravujú materiály na spoločnú 
prezentáciu kaderníckych potrieb a opä-
tovné stretnutie všetkých účastníkov pro-
jektu (Angličanov, Bulharov, Rumunov 
a Slovákov).  (m)

PROJEKT 
HairNet
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Inzercia

www.stranazivnostnikov.sk

 Kandidáti za Trnavský kraj:

 Vladimír FAGAN  

 Helena SCHMIDTOVÁ 23

10

VOĽTE
ČÍSLO 

BOJUJEME ZA TÝCH,
KTORÍ PRACUJÚ A CHCÚ PRACOVAŤ

ĽUDIA SI ZASLÚŽIA ISTOTU
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Právna poradňa
Inzercia

AKTÍVNI A 
ZODPOVEDNÍ ĽUDIA 
SI ZASLÚŽIA VIAC

liť aj postupujúcej hospodárskej 
kríze. 

Jednoduchšie podnikanie
Ak teda chceme dať viac priesto-

ru, viac motivácie malým firmám 
a živnostníkom, musíme im pre-
dovšetkým zjednodušiť pod-
mienky ich podnikania. Jednou 
z vážnych prekážok je nadmerná 
a zbytočná administratíva. 

Pre jej elimináciu preto navrhu-
jeme zaviesť systém licencií, čo 
znamená zaviesť dobrovoľný sys-
tém jednorazových paušálnych 
poplatkov, ktoré by kryli daňové 
a odvodové povinnosti živnost-
níka. Zavedenie licencií okrem 
zjednodušenia administratívy pre 
živnostníka prinesie aj vyššie vý-
nosy pre štát a zamedzí daňovým 
a odvodovým únikom. Obdobný 
systém navrhujeme aj pre malé ro-
dinné firmy, podnikajúce na báze 
živnosti.

Ombudsman pre malých pod-
nikateľov a živnostníkov

Malí podnikatelia a živnostní-
ci sú najzraniteľnejšou skupinou 
podnikateľov. Navrhujeme preto 
zriadiť inštitút, ktorý by bol schop-
ný obhajovať ich záujmy a práva 
proti svojvôli štátnej byrokracie, 
ako aj proti neserióznemu kona-

niu veľkých podnikov. Inštitút by 
mal spolupracovať so živnosten-
skými organizáciami, pomôcť eli-
minovať druhotnú platobnú ne-
schopnosť, participovať na tvorbe 
podnikateľskej legislatívy a pod. 
Očakávame, že by mal výrazne 
pomôcť meniť pohľad verejnos-
ti na podnikateľov ako aktívnych, 
zodpovedných ľudí,  tvorcov pra-
covných miest a spoločného bo-
hatstva tejto krajiny. 

Mikropôžičky
Jedným z dôležitých aspektov 

podnikateľského prostredia je aj 
prístup k štartovaciemu a rozvo-
jovému kapitálu pre malých pod-
nikateľov a živnostníkov. Chce-
me preto obnoviť mikropôžičkový 
program, ktorý takmer po dobu 
desiatich rokov osvedčil svoju 
opodstatnenosť a ktorý bol z ne-
zmyselných dôvodov pozastavený 
v roku 2009 a doteraz nebol opä-
tovne spustený. Som presvedče-
ný, že forma mäkkých revolvingo-
vých programov, šitých na mieru 
pre malých podnikateľov a živ-
nostníkov bude účinným moti-
vačným nástrojom pre ich vznik 
a rozvoj.

Ján Hudacký, 
podpredseda KDH 

pre hospodárstvo a financie (PR)

PRÁVNA PORADŇAV právnej poradni pokračujeme odpoveďami na otázky, súvisia-
ce s ozdravovaním podnikateľských subjektov. Redakcia uvíta spät-
nú väzbu, prípadne otázky živnostníkov, na ktoré odpovie právnik.

KONKURZ PODNIKATEĽSKÝCH KONKURZ PODNIKATEĽSKÝCH 
SUBJEKTOV ISUBJEKTOV I

V minulej poradni som som 
avizoval, že sa budem venovať 
aj problematike konkurzu. Nove-
la zákona o konkurze a reštruktu-
ralizácií zavádza v oblastí konkur-
zu mnohé novinky.

Uvedomujem si, že moje člán-
ky čítajú v zásade dve odlišné sku-
piny čitateľov. Jednou je skupina, 
ktorá sa chce domôcť svojho prá-
va a chce sa o inštitúte konkurzu 
dozvedieť viac z titulu jeho použi-
tia ako útočnej zbrane a druhou je 
skupina, ktorá sa chce pred kon-
kurzom úspešne brániť. Budem 
sa preto snažiť priblížiť nestranne 
obom stranám.

Zákon o konkurze a reštruktu-
ralizácií hovorí o úpadku dlžníka, 
teda o stave kedy je dlžník platob-
ne neschopný alebo predĺžený. 
Platobne neschopný je ten, kto 
nie je schopný plniť 30 dní po le-
hote splatnosti aspoň dva peňaž-
né záväzky viac ako jednému ve-
riteľovi. Predĺžený je ten, kto je 
povinný viesť účtovníctvo pod-
ľa zákona o účtovníctve, má viac 
ako jedného veriteľa a hodno-
ta jeho splatných záväzkov pre-
sahuje hodnotu jeho majetku. 
Definícia predĺženia sa bude od 
1. 1. 2013 meniť a podľa nej sa 
za predĺženého bude považovať 
ten, kto je povinný viesť účtov-
níctvo podľa zákona o účtovníc-
tve, má viac ako jedného veriteľa 

a hodnota jeho záväzkov presa-
huje hodnotu jeho majetku. Teda, 
už nepôjde o splatné záväzky, ale 
aj o nesplatné záväzky.

Každý dlžník je povinný pred-
chádzať úpadku a za tým účelom 
je povinný prijať vhodné a prime-
rané opatrenia na jeho odvráte-
nie. Účtujúci dlžník je povinný 
sústavne sledovať vývoj svojej fi-
nančnej situácie, ako aj stav svoj-
ho majetku a záväzkov tak, aby 
mohol včas zistiť prípadnú hrozbu 
úpadku a prijať opatrenia na jeho 
odvrátenie.

Dlžník v úpadku (predĺžený, pla-
tobne neschopný) je povinný po-
dať návrh na vyhlásenie konkurzu 
do 30 dní odvtedy, kedy sa dozve-
del, alebo pri zachovaní odbornej 
starostlivosti sa mohol dozvedieť, 
o svojom úpadku. Túto povinnosť 
má v mene dlžníka štatutárny or-
gán alebo člen štatutárneho orgá-
nu dlžníka, likvidátor dlžníka a zá-
konný zástupca (ďalej len povinné 
osoby). Do budúcnosti sa i toto 
ustanovenia (od 1. 1. 2013) zme-
ní a túto povinnosť bude mať iba 
dlžník, prípadne povinné osoby 
a to len v prípade predĺženia, teda 
stavu kedy bude hodnota jeho zá-
väzkov väčšia ako hodnota jeho 

majetku. Pristavím sa ešte pri for-
mulácií „alebo sa pri odbornej sta-

rostlivosti mohol dozvedieť.“ Veľa 
mojich klientov sa mylne domnie-
va, že ak nevedeli o svojom úpad-
ku, nie je im to na ujmu. Pri tomto 
však zákon o konkurze a reštruktu-
ralizácií ráta s úpravou povinnos-
tí štatutárnych orgánov v Obchod-
nom zákonníku. Teda, výhovorka 
„ja som nevedel“ tu nie je na mies-
te, pretože v súlade s ustanovenia-
mi Obchodného zákonníka vedieť 
mal, teda, aj mohol.

Ak osoba povinná podať návrh 
na vyhlásenie konkurzu v mene 
dlžníka poruší povinnosť včas po-
dať tento návrh, zodpovedá veri-
teľom za škodu, ktorá im v dôsled-
ku toho vznikla. Toto ustanovenie 
je v súčastnosti len veľmi ťažko 
uplatniteľné, pretože sa nedarí 
kvantifikovať výšku škody. Z toh-
to dôvodu zákonodarca pristúpil 
k novej úprave, ktorá s účinnosťou 
od 1. 1. 2013 zavádza iný mecha-
nizmus postihu povinných osôb. 
Citujem: „Osobe, ktorá počas šty-
roch rokov pred začatím konkurz-
ného konania vo funkcii štatutár-
neho orgánu, alebo jeho člena, 
likvidátora alebo zákonného zá-
stupcu dlžníka, porušila povinnosť 
včas podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu, vzniká vyhlásením kon-
kurzu povinnosť zaplatiť v pros-

pech všeobecnej podstaty sumu 
vo výške dlžníkovho základné-
ho imania, zapísaného v prísluš-
nom registri v čase, keď poruši-
la povinnosť včas podať návrh 
na vyhlásenie konkurzu, najviac 
vo výške dvojnásobku minimál-
nej výšky základného imania ob-
chodnej spoločnosti ustanovenej 
zákonom (Obchodným zákonní-
kom). Ak je takýchto osôb viac, 
v časti, v ktorej je ich povinnosť čo 
do výšky rovnaká, sú povinné pl-
niť ju spoločne a nerozdielne. Tej-
to zodpovednosti sa zbaví ten, kto 
preukáže, že neporušil povinnosť 
včas podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo konal s odbornou 
starostlivosťou. Zodpovednosti sa 
zbaví tiež ten, kto nie je oprávne-
ný konať v mene dlžníka samo-
statne, ak preukáže, že pre nedo-
statok súčinnosti tých, s ktorými 
koná spoločne, nemohol túto po-
vinnosť splniť a bez zbytočného 
odkladu, ako sa dozvedel alebo 
mohol dozvedieť o porušení tej-
to povinnosti, uložil do zbierky lis-
tín oznámenie, že dlžník je v pre-
dlžení.“
Čo sa týka veriteľského opráv-

nenia podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu, toto sa s novelou záko-
na podstatným spôsobom zjed-
nodušilo. Veriteľ je v súčastnosti 
oprávnený podať návrh na vyhlá-
senie konkurzu vtedy, ak môže 
odôvodnene predpokladať pla-
tobnú neschopnosť svojho dlžní-
ka. Platobnú neschopnosť dlžníka 
môže veriteľ odôvodnene pred-

(Dokončenie zo str. 1)

(Pokračovanie na str. 7)
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NOVÝ ZÁKON 
O CESTNEJ DOPRAVE

EXEKÚCIE SA BUDÚ 
PO VOĽBÁCH MENIŤ

AKO TREBA UHRÁDZAŤ 
DANE OD 1. 1. 2012

 • Štát odmieta lacné potravi-
ny. V Európe aj na Slovensku sa 
podľa poslednej štúdie Európ-
skeho parlamentu plytvá potra-
vinami. Produkciou až 179 kilo-
gramov potravinových odpadov 
na jedného obyvateľa sa nevy-
mykáme európskemu priemeru. 
Časť potravín končí v koši údajne 
pre zbytočne prísnu legislatívu. 
Kým v Česku predávajú potravi-
ny aj po uplynutí dátumu mini-
málnej trvanlivosti, na Slovensku 
to zákon neumožňuje. Pred ča-
som sa česká sieť Levné potravi-
ny pokúšala preniknúť aj na Slo-
vensko. Stroskotala na zákone 
z r. 1995, ktorý neumožňuje pre-
dávať potraviny nielen po uply-
nutí dátumu spotreby, ale aj dá-
tumu minimálnej trvanlivosti. (p) 

 • Zmeny na slovenských že-
lezniciach. Od 4. marca čakajú 
cestujúcich zmeny  Železničnej 
spoločnosti Slovensko, a. s., na 
trati Bratislava – Komárno, kde 
bude jazdiť súkromný dopravca. 
Ďalšie zmeny sa týkajú časo-
vých posunov štyroch osobných 
vlakov a skrátenia trasy expresu 
Hron. Nový cestovný poriadok 
Železníc Slovenskej republiky 
platí už od 11. decembra mi-
nulého roka, avšak aj v tejto ob-
lasti nastanú od marca niektoré 
zmeny. (i)

 • Cena zlata opäť rastie. Ana-
lytici dávajú rast ceny zlata do sú-
vislosti so schválením novej po-
moci Grécku.  Je predpoklad, že 
sa do obehu dostane viac peňa-
zí aj v súvislosti s úsilím eurozó-
ny prekonať dlhovú krízu ďalších 
svojich členov.  (hn)

 • Nový strašiak ľudstva. Vedci 
objavili dôkazy o existencii „ne-
topierej“ chrípky. Jej schopnosť 
prenosu na človeka nie je potvr-
dená, rovnako ako nie je zrejmé, 
či a ako ľahko sa vírus môže ší-
riť. O náleze vírusu podľa odbor-
níkov informovali už pred piati-
mi rokmi ruskí vedci, ale žiadne 
dôkazy o svojom objave nepred-
ložili. V posledných rokoch vy-
strašili ľudí po celom svete dva 
varianty chrípkových vírusov. 
Najprv sa prihlásil k slovu kmeň 
H5N1, nazývaný aj vtáčia chríp-
ka. V apríli 2009 zas v Mexiku 
vypukla nákaza spôsobená víru-
som A/H1N1, ktorý sa stal zná-
my aj ako prasacia chrípka. Ani 
v jednom prípade nákaza do 
pandémie väčších rozmerov ne-
prerástla.  (p)

 • Dôchodcovia uverili a pre-
rábajú. Dôchodcovia, ktorí  vlo-
žili celoživotné úspory v roku 
2009 do Istrobanky, sa k penia-
zom nedostanú bez zaplatenia 
stoeurového poplatku. Navyše 
ich zaskočilo, že úspory sa po-
čas krízy stenčili. V banke, kto-
rá sa mesiac po ich vklade stala 
súčasťou ČSOB banky, ich totiž 
presvedčili investovať celé úspo-
ry v podielovom fonde.  (t)

Krátke správy
Od 1. marca 2012 má nové po-

vinnosti pri prevádzkovaní taxislu-
žieb zaviesť novelizovaný zákon 
o cestnej doprave. Podnikateľom 
v oblasti poskytovania doprav-
ných služieb má zjednodušiť ad-
ministratívu pri získavaní povo-
lení a licencií. Zároveň zavedie 
niektoré povinnosti, napríklad pri 
prevádzkovaní taxislužieb, zame-
rané na obmedzenie nelegálneho 
podnikania.

Vodiči taxi služby budú mu-
sieť absolvovať odbornú skúšku 
a svoju odbornú spôsobilosť pre-
ukazovať príslušným profesijným 
preukazom. Nový zákon prináša 
ďalšie povinnosti pre prevádzko-
vateľov taxi služieb s cieľom zvý-
šiť bezpečnosť cestujúcich a vytes-
niť z trhu tzv. čiernych taxikárov. 
Novým pravidlám sa prevádzko-

vatelia a vodiči taxi musia prispô-
sobiť do troch rokov od účinnosti 
zákona. Pre nových vodičov budú 
zmeny platiť ihneď od účinnosti 
zákona.

Preukazy vodiča taxi sa zave-
dú postupne, povinné budú od 
4. decembra 2013. Taxametre, 
umožňujúce tlač potvrdenia o za-
platení cestovného musia byť vo 
vozidle taxi umiestnené do 1. ja-
nuára 2014.

Navyše, vo vzťahu k taxikárom 
nový zákon stanovuje aj podmien-
ky, za akých si môžu svoje vo-
zidlo pre výkon tejto profesie za-
registrovať. Takéto auto napríklad 
musí mať najviac päť rokov odo 
dňa uvedenia do prevádzky ale-
bo najazdených najviac 100 000 
kilometrov  s benzínovým moto-

rom či hybridným pohonom ale-
bo 150 000 kilometrov s naftovým 
motorom. Ďalšou novinkou bude 
vytvorenie vnútroštátneho registra 
dopravcov. Návrh zákona  upra-
vuje aj kompetencie vnútroštát-
nych orgánov verejnej správy, ako 
aj sankcie za porušovanie ustano-
vených pravidiel.

Potreba nového zákona o cest-
nej doprave  súvisí s tým, že or-
gány Európskej únie nahradili ne-
priamu reguláciu dopravného 
trhu cestnej dopravy cez smernice 
EÚ priamou reguláciou nariade-
niami Európskeho spoločenstva.

K zmenám, najmä v súvislosti 
s poskytovaním taxislužieb, sa na 
stránkach Živnostenských novín 
vrátime podrobnejšie v niektorom 
z budúcich vydaní.  (b)

Od 1. 1. 2012 sú okrem zmien 
v Daňovom poriadku aj zmeny 
v platení daní. Daňový subjekt je 
povinný podľa ustanovenia §55 
ods. 4 Daňového poriadku ozna-
čiť platbu dane spôsobom podľa 
všeobecne záväzného právneho 
predpisu. Táto povinnosť sa ne-
vzťahuje na platby obciam. K tejto 
zmene bola v Zbierke zákonov 28. 
októbra 2011 zverejnená vyhláš-
ka Ministerstva financií SR o spô-

sobe označovania platby dane 
č. 378/2011. 

Daňový poriadok zavádza v bu-
dúcnosti osobný účet daňového 
subjektu. Bude to znamenať, že 
daňový subjekt si bude môcť ove-
riť na portáli www.drsr.sk stav svoj-
ho osobného účtu, teda, či daňo-
vý subjekt má daňové nedoplatky, 
preplatky, príp. ich výšku.

Za týmto účelom sa od 1. 1. 
2012 zaviedli tzv. identifikátory, 

ktoré budú predstavovať číslo účtu 
daňového subjektu na finanč-
nom úrade. Oznámenia o iden-
tifikátoroch zasielal správca dane 
v priebehu december 2011 poš-
tou. Identifikátory by mali od 1. 1. 
2013 vymeniť doteraz používané 
DIČ, príp. IČ DPH. 

Od 1. 1. 2012 daňový subjekt – 
bez ohľadu na jeho veľkosť - platí 
daň po novom. Podľa vyjadrenia 
pracovníkov Ministerstva finan-
cií SR je možné platiť podľa sta-
rých  pravidiel až do marca 2012, 
avšak vyššie uvedená vyhláška ta-
kúto zákonnú možnosť neuvádza.

Ako sa, teda, platí dane od 
1. 1. 2012?

Na portáli drsr.sk si daňovník 
zistí predčíslie účtu, ktoré pozo-
stáva zo šiestich čísel. Predčíslie 
účtu označuje druh dane a daňo-
vý úrad. Základné číslo účtu (za 
predčíslím) je osobný identifikátor 
daňového subjektu, ktorý obsahu-
je desať čísel. 

Variabilný symbol sa uvádza 
podľa toho, či platbu platíte na zá-
klade rozhodnutia správcu dane 
(vtedy variabilný symbol zašle fi-
nančný úrad v rozhodnutí) alebo 
ak či ide o platbu bez rozhodnu-
tia, napr. DPH alebo DPFO. 

Variabilný symbol je 10-miestny, 
pričom prvé štyri číslice označujú 
podľa vyhlášky druh platby dane, 
napr. 1100 – DPH na úhradu. 
Ďalších šesť čísel označuje ob-

dobie, za ktoré sa platba dane re-
alizuje. Napr. 992012, ak sa pla-
tí DPPO za hospodársky rok od 
4/2011 do 3/2012.

Konštantný symbol sa v porov-
naní s rokom 2011 nemení.

(Ďalšie informácie o téme 
nájdete na stránkach 

Daňového riaditeľstva.)

Exekúcie sa na Slovensku začali vo veľkom rozmáhať po roku 1989 
a pravidlá sa postupne ešte stále menia. Dlho totiž platilo, že buď išla 
veľká časť z vymáhanej sumy exekútorom alebo sa dlh kvôli ich požia-
davkám neúmerne navýšil. 

Aj dnes si môžu exekútori za vymáhanie dlhov od dlžníkov pýtať od-
menu až do výšky 20 percent z vymoženej sumy. Určuje to vyhláška mi-
nisterstva spravodlivosti spred štyroch rokov. Maximálne náklady, kto-
ré si smie exekútor zobrať za jednu vymoženú pohľadávku však nesmú 
presiahnuť sumu 33 194 eur. Až do roku 2008 platilo, že exekútor si mo-
hol pýtať ako odmenu 20 percent z celkovej sumy. To zmenil predchá-
dzajúci minister spravodlivosti Štefan Harabin, ktorému sa nepozdáva-
lo, že exekútori si z vymoženej sumy od dlžníka nechávali väčšiu časť 
a len menšia smerovala k veriteľovi. 

Znížili sa aj poplatky, ktoré si exekútori účtovali za rôzne kópie zo súd-
nych spisov. Exekútori sú platení len za vykonané úkony, zrušila sa aj tzv. 
časová odmena.
Ďalšia zmena sa pripravuje, počká si však už na novú vládu, ktorá vzí-

de z marcových volieb. Rezort spravodlivosti v spolupráci so Sloven-
skou komorou exekútorov pripravoval zmenu Exekučného poriadku 
a vyhlášky, určujúcej poplatky pre exekútorov. Ministerstvo pripravova-
lo zavedenie nových, prísnejších kontrolných mechanizmov voči exe-
kútorom. Cieľom bolo aj zvýšenie transparentnosti nakladania súdneho 
exekútora s výťažkami, ochrana dlžníkov pred neúmernými trovami pri 
zanedbateľných dlžobách, či zavedenie transparentnejších podmienok 
pre výkon dražieb majetku.  V budúcnosti by sa tak už nemalo stať, že 
dlžník príde o rodinný dom v hodnote desiatok tisíc eur za dlh voči do-
pravnému podniku, či za policajnú pokutu, ktorá bola len vo výške nie-
koľko eur. 

V susednom Česku urobili podobné zmeny už pred dvoma rokmi. 
Tam rezort spravodlivosti do zákona presadil princíp primeranosti. 
Exekútor tak môže zablokovať a predávať len majetok zodpovedajúci 
výške dlhov.  (DT)
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Minimálne odvody SZČO do sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 
1. 1. 2012 v dôsledku rastu vymeriavacieho základu opäť zvýšili. Nové 
výšky odvodov bolo potrebné platiť už vo februári za mesiac január.

Výška odvodov SZČO (najmä živnostníkov) v eurách

ODVODY DO 
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 

A ZDRAVOTNÝCH 
POISŤOVNÍ

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@mail.telekom.sk
Vladimír Mička

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88, e-mail: szkkzba@mail.telekom.sk
Vladimír Mička, predseda
Michaela Kuchtová, 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

pokladať, ak je dlžník viac ako 30 
dní v omeškaní s plnením aspoň 
dvoch peňažných záväzkov viac 
ako jednému veriteľovi a bol jed-
ným z týchto veriteľov písomne 
vyzvaný na zaplatenie. Pochopi-
teľne musí svoje tvrdenia i dolo-
žiť.

Zneužitie inštitútu návrhu na 
vyhlásenie konkurzu, dokon-
ca aj nevedomé, je postihnuteľ-
né. Ak súd konkurzné konanie, 
začaté na základe návrhu verite-
ľa na vyhlásenie konkurzu zasta-
ví z dôvodu osvedčenia platobnej 
schopnosti dlžníka, veriteľ zod-

povedá dlžníkovi, ako aj iným 
osobám za škodu, ktorá im v sú-
vislosti s účinkami začatia kon-
kurzného konania vznikla. Táto 
zodpovednosť sa rovnako vzťa-
huje aj na štatutárny orgán alebo 
člena štatutárneho orgánu, kto-
rý rozhodol v mene veriteľa o po-
daní návrhu na vyhlásenie kon-
kurzu.

O ďalších náležitostiach návr-
hu, súdnych poplatkoch a spôso-
be ako zachrániť podnikanie, keď 
už je proti dlžníkovi začaté kon-
kurzné konanie, vás budem in-
formovať v ďalšej poradni. 

JUDr. Erik Bilský

(Dokončenie zo str. 4)

PRÁVNA PORADŇA
KONKURZ PODNIKATEĽSKÝCH KONKURZ PODNIKATEĽSKÝCH 

SUBJEKTOV ISUBJEKTOV I

Poistenie Sadzba

Minimálny
vymeria-

vací 
základ

Maximálny 
vymeria-

vací 
základ

Minimálne 
odvody 

(minimálna 
suma 

poistného)

Maximálne 
odvody

Starobné 18% 339,89 3 076,00 61,18 553,68

Invalidné 6% 339,89 3 076,00 20,39 184,56

Rezervný 
fond solida-
rity 
(súčasť dôch. 
poistenia)

4,75% 319,58 3 076,00 16,14 146,11

Nemocenské 4,4% 339,89 1 153,50 14,95 50,75

V nezamest-
nanosti 
(je dobrovoľné)

2% 339,89 3 076,00 6,79 61,52

Odvody 
do sociálnej 
poisťovne

33,15% - - 112,66* 935,10*

Odvody 
do zdravotnej 
poisťovne

14% 339,89 2 307,00 47,58 322,98

ODVODY 
DO ZDRA-
VOTNEJ A 
SOCIÁLNEJ 
POISŤOVNE 
SPOLU

47,15% - - 160,24* 1258,08*

* Čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Kedy SZČO neplatí odvody do Sociálnej poisťovne?
Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a začať platiť odvody 

majú SZČO vtedy, ak za rok 2011 zarobili v hrubom viac ako 4 078,68 
EUR (bez odpočítania výdavkov). Ide o 12 násobok minimálneho vyme-
riavacieho základu (12 x 339,89).  (é)
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