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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

V predvečer 20. apríla prichá-
dzali do rožňavského hotela Kras 
delegáti Slovenskej živnostenskej 
komory na svoje výročné roko-
vanie. 19. apríla zasadalo pred-
stavenstvo komory, na druhý deň 
– v piatok snemovali delegáti v za-
sadačke mestského úradu. 

Zhromaždenie delegátov otvo-
ril predseda komory Ing. Voj-
tech Gottschall. Privítal delegátov 
a zástupcu mesta Rožňava – pred-
nostku Darinu Repaskú, ktorá 
sa delegátom krátko prihovorila 

v mene primátora mesta Vladisla-
va Laciaka a vedenia samosprávy. 
Ing. Gottschall hovoril o zasadnutí 
predstavenstva a vedenie rokova-
nia odovzdal Ervínovi Boháčikovi, 
predsedajúcemu schválenému na 
základe uznesenia zo zasadnutia 
predstavenstva. 

Správa o činnosti
V správe o činnosti Slovenskej 

živnostenskej komory za rok 2011 
si v úvode predseda Ing. Vojtech 
Gottschall položil otázku čo je 
hlavným cieľom komory a kam 

smeruje. Uviedol, že 14. zhro-
maždenie delegátov, ktoré sa ko-
nalo v roku 2010, dalo námety na 
smerovanie Slovenskej živnosten-
skej komory a za prioritu si vtedy 
delegáti zobrali také aktivity, kto-
ré povedú k skvalitňovaniu pod-
nikateľského prostredia. Predse-
da zdôraznil, že komora chce, aby 
toto platilo naďalej. 

Pri hodnotení činnosti sa dotkol 
minuloročných aktivít, týkajúcich 
sa okrem iného daňovo-odvodo-
vej reformy a zákona o vzdeláva-
ní. Poukázal na problémy v oblas-
ti daňovo-odvodového zaťaženia 
živnostníkov, na vymáhateľnosť 
práva a nezáujem štátu vypo-
čuť si aké tie problémy živnostní-
kov sú. Hovoril o roku 2011, ktorý 
bol v spoločnosti plný prekvape-
ní. Konštatoval, že z radov exeku-
tívy prichádzali aj dobré návrhy, 
avšak aj znevažovanie živnosten-
ského stavu, čo viedlo malých 
a stredných podnikateľov, aby 
problémy riešili spoločne. Hovo-
ril o dopadoch hospodárskej krí-
zy, ktoré pociťujú živnostníci v ne-
dostatku odborných pracovníkov 
na trhu práce, ale aj v oblasti pla-
tobnej disciplíny a zneužívaní 
malých podnikateľských subjek-

NEZABUDNIME - 
SME ČLENMI 

KOMORY!
Na výročnom zhromaždení 

delegátov v nejednom prího-
vore, či diskusnom príspevku, 
nie ojedinele aj v rozhovo-
roch počas prestávok, rezo-
novala otázka členstva v na-
šej komore. Akoby sa medzi 
riadkami vznášala otázka kto 
je a kto má byť členom živ-
nostenskej komory, prečo 
často hovoríme o tom, čo ro-
bíme pre živnostníkov, kto-
rí však členmi komory nie sú 
a podobne. Ak načriem do 
štatútu, píše sa tam, že čle-
nom Slovenskej živnostenskej 
komory sa môže stať fyzická 
alebo právnická osoba, kto-
rá podniká na základe živnos-
tenského oprávnenia v zmys-
le živnostenského zákona. 
To, že na Slovensku podniká 
v zmysle tohto zákona niekoľ-
ko stotisíc osôb vieme, o tom, 
že sa môžu stať členmi komo-
ry, asi nie, teda nie my, ne-
vedia o tom tí ostatní. To asi 
zdôrazňujem, pretože by to 
živnostníci nejako vedieť mali 
(aj keď by bolo jednoduchšie 
zakotviť do zákona, že je to 
ich povinnosťou). 

Nie je to síce povinnosť 
a tak to často zaneprázdne-
ného živnostníka vôbec ne-
zaujíma. Na jednej strane to 
viem pochopiť, veď živnos-
tník má toľko starostí a prob-
lémom, aby prežil, aby zaro-

SNEMOVALI SME NA GEMERI

ODPORÚČANIA 
ZHROMAŽDENIA

SŽK

(Pokračovanie na str. 2)

Na zhromaždení delegátov v Rožňave bola ocenená dlhoročná zásluž-
ná práca zakladajúcej členky komory Magdalény Haburovej a obhajova-
teľa živnostenského stavu Ing. Jána Gubču. M. Haburová je prvou nositeľ-
kou titulu Čestný člen SŽK v KZK Košice. Ďakovné listy riaditeľa Odboru 
živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR odovzdal oceneným 
osobne riaditeľ odboru Ing. Ján Dutko. V listoch poďakoval za odvedenú 
prácu na úseku živnostenského podnikania a osobitne ocenil prínos pre 
rozvoj spolupráce medzi ministerstvom vnútra a Slovenskou živnosten-
skou komorou.  (Foto: J. Jasenák) 

 Zo zhromaždenia delegá-
tov Slovenskej živnosten-
skej komory v Rožňave 
(1, 4 - 5, 7)
 Odporúčania ZD SŽK 
k Programovému vyhlá-
seniu Vlády SR na obdo-
bie 2012 - 2016(1 / 5)
 Pracovný tím Hair.Net 
v Manchestri (3)
 Právna poradňa (6)

V čísle:

Aby sa dostali do pohybu masy, stačí fráza jedného hlupáka. Koľko však treba času rozum-
nému človeku, aby jedného jediného presvedčil o svojom názore! (Wilhelm Raabe)

(Pokračovanie na str. 4)

Zo zhromaždenia delegátov Slovenskej živnostenskej komory

Dňa 20. apríla 2012 sa v Rož-
ňave konalo Zhromaždenie de-
legátov Slovenskej živnosten-
skej komory, ktoré okrem iných 
problémov riešilo a prijalo tieto 
odporúčania pre zlepšenie pod-
nikateľského prostredia, seg-
mentu živnostenského, malého 
a stredného podnikania, vláde 
SR pre zahrnutie do Programo-
vého vyhlásenia.

SŽK sa pripája k Memoran-
du zamestnávateľských organi-
zácií a podnikateľských inštitú-
cií, ktoré predložili programové 
priority pre dosiahnutie silnej-
šej pozície Slovenska v rámci 
Európskej únie, pre zabezpeče-
nie vyššej konkurenčnej schop-
nosti Slovenska, ako i stabilné-
ho a transparentného prostredia 

(Pokračovanie na str. 5)



2
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - APRÍL 2012

• Na výstavisku Incheba: 

IDEB
Medzinárodný veľtrh obran-
nej techniky
2. - 4. 5. 2012 

Judas Priest
Posledné koncertné turné
9. 5. 2012

• Na výstavisku v Nitre: 

JOB EXPO 2012
Veľtrh práce, najväčší veľtrh 
pracovných príležitostí na 
Slovensku
10. - 11. 5. 2012

MEDZINÁRODNÝ STRO-
JÁRSKY VEĽTRH
19. ročník medzinárodného 
veľtrhu

CAST - EX
18. medzinárodná výstava 
zlievania a hutníctva

EMA
12. medzinárodná výstava 
elektrotechniky, merania, au-
tomatizácie a regulácie

CHEMPLAST
16. medzinárodná výstava 
plastov a chémie pre strojár-
stvo

EUROWELDING
18. medzinárodná výstava 
zvárania a zváracej techniky

STAVMECH-LOGITECH
9. medzinárodná výstava sta-
vebnej a manipulačnej tech-
niky
22. - 25. 5. 2012

• Na výstavisku EXPO CEN-
TER v Trenčíne:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
2012
14. ročník výstavy zameranej 
na zdravie, relax a vyváže-
nosť osobnosti

REGION TOUR EXPO
1. ročník výstavy cezhranič-
ného cestovného ruchu re-
giónov SR a ČR
10. - 12. 5. 2012 

• Zahraničné výstavy a veľtrhy:

INTERZOO
Veľtrh pre potreby domácich 
zvierat, Norimberg
17. - 20. 5. 2012 

EUNIQUE
dekoratívne a úžitkové ume-
nie a dizajn, Karlsruhe
4. - 6. 5. 2012

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

bil, aby sa vyznal vo všetkom 
možnom, čo mu tento štát ser-
víruje, nie aby hľadal členstvá! 
Na druhej strane – ako to aj 
spomenul jeden delegát v dis-
kusii – živnostníci sa obracajú 
na komoru, mnohí registrujú, 
že pre nich táto inštitúcia čosi 
pozitívne urobila a robí. Neraz 
hľadajú u nás pomoc a sú radi, 
že im úspešná činnosť pomoh-
la niečo v ich podnikaní zlep-
šiť. V menšej, či väčšej miere si 
napokon uvedomia, že to „za-
vinila“ komora, avšak, keď im 
ona ponúkne členstvo, váhajú. 

V komorových materiáloch 
sa často konštatuje, že naše 
skúsenosti ukazujú akú vý-
znamnú úlohu môžu zohrať 
živnostníci, podieľajúci sa na 
tvorbe hrubého domáceho 
produktu približne štyridsiati-
mi percentami. Ak to porovná-
me s percentuálnym počtom 
členov, je to na zaplakanie. Pri-
tom každý dobrý hospodár sa 
stará o seba a aj o to, aby mal 
čo najlepšie podmienky. A ako 
to už na Slovensku chodí, za 
tie musí bojovať. Už vieme, 
že musí bojovať temer doslov-
ne. Vytvárať dobré podnikateľ-
ské prostredie a vyhovujúce 
podmienky pre podnikanie sa 
nedá od stola, bez zástupcov 
podnikateľských subjektov. 
(Preto sa aj mnohí obracajú na 
našu profesijnú organizáciu.) 
A preto naša komora jedná – 
lobuje, má rôzne zastúpenia 
v dôležitých orgánoch, spolu-
pracuje so zástupcami minis-
terstiev, navrhuje riešenia. Za 
všetkých a pre všetkých, uve-
domujúc si, že mandát na vy-
jednávanie sa rovná veľkosti 
členskej základne. 

Vrátim sa na začiatok: K tej-
to úvahe ma primäli konštato-
vania, že je nás v komore málo 
a ojedinelé iniciatívy krajských 
zložiek, že nás musí byť viac. 
Robme, teda, niečo pre to, aby 
nás bolo viac! Robme to všet-
ci - členovia! Ktosi povedal: 
Máme sa čím pochváliť! A kto-
si iný povedal: Nezabúdajme, 
že sme členovia komory! 

 Iva Bukvová

NEZABUDNIME - SME 
ČLENMI KOMORY!

(Pokračovanie zo str. 1)   Zo zasadnutia predstaven-
stva KZK Bratislava. Na svojom 
prvom zasadnutí sa 4. apríla zišlo 
nové predstavenstva bratislavskej 
krajskej zložky, aby prerokovalo 
aktuálne úlohy, najmä zabezpe-
čenie účasti na celoslovenskom 
zhromaždení delegátov.  (i)

  Účasť SŽK na zhromaždení 
SOPK. Predseda SŽK Ing. Vojtech 
Gottschall sa 26. apríla zúčast-
nil výročného zhromaždenia čle-
nov Slovenskej obchodnej a prie-
myselnej komory, ktoré sa konalo 
v Bratislave za účasti najvyšších 
predstaviteľov štátu. Do funk-
cie predsedu SOPK bol opätovne 
zvolený Peter Mihók.  (m)

  Hostila nás Rožňava. Na pôde 
Mestského úradu v Rožňave sa 
stretli delegáti SŽK na svojom vý-
ročnom zhromaždení. Účastníkov 
rokovania v mene primátora mes-
ta Vladislava Laciaka a vedenia 
samosprávy privítala prednostka 
mestského úradu Darina Repas-
ká. Vo svojom príhovore vyslovi-
la radosť, že sa v Rožňave stretli 
živnostníci - podnikatelia z celé-
ho Slovenska. Poďakovala orga-
nizátorom, že aj prostredníctvom 
tohto stretnutia bude mať mož-

nosť mesto a jeho región, ktorý 
má vysokú nezamestnanosť a je 
v nevýhode svojou vzdialenos-
ťou od hlavného mesta - aj keď 
má neskutočné zdroje prírodné-
ho bohatstva a krásy - dostať sa 
do  povedomia podnikateľov. (re) 
(Viac z výročného rokovania na 4. 
a 5. strane. Pozn. redakcie)

  Účasť na rokovaní pracovnej 
skupiny rady vlády. Začiatkom 
mája sa zástupca SŽK, podpredse-
da predstavenstva SŽK a predseda 
KZK Trnava Ing. Robert Schmidt 
zúčastní rokovania pracovnej sku-
piny Rady vlády SR pre odborné 
vzdelávanie a prípravu pre sku-
piny odborov Ekonomické vedy 
a Ekonomika a organizácia, ob-
chod a služby.  (sch)

  K novele zákona o odbornom 
vzdelávaní. Zástupca SŽK sa bu-
dúci týždeň zúčastní pracovného 
stretnutia na ministerstve školstva 
– Štátnom inštitúte odborného 
vzdelávania - v súvislosti s prípra-
vou novely zákona o odbornom 
vzdelávaní.  (b)

  Upozornenie pre členov SŽK. 
Členovia komory sú povinní do 
30. apríla uhradiť členské na rok 
2012.  (ur)

Delegáti trnavskej krajskej zložky si účasť na zhromaždení v Rožňave 
obohatili o návštevu prírodných krás Gemera a návštevu baníckeho mú-
zea, v ktorom sa nachádzajú zaujímavé exponáty a najstaršia univerzitná 
učebnica banskej akadémie – nájdená na smetisku.  (Foto: J. Jasenák)
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Zo života komory
Projekt Hair.Net
Krátke správy

 • Nové vedenie AZZZ SR. Na 
mimoriadnom rokovaní prezí-
dium Asociácie zamestnávateľ-
ských zväzov a združení SR roz-
hodlo, že Tomáša Malatinského, 
ktorý sa stal ministrom hospodár-
stva SR, nahradí viceprezident 
AZZZ SR Rastislav Machunka. 
Prezídium ho poverilo vedením 
AZZZ SR.  (s) 

 • Nespokojnosť členov Zdru-
ženia cestných dopravcov ČE-
SMAD Slovakia. Členovia zdru-
ženia cestných dopravcov sú 
nespokojní s tým, ako chce vlá-
da riešiť podmienky na podnika-
nie. Autodopravcovia upozorňu-
jú napríklad na to, že u nás nie 
sú zvýhodňované ekologické vo-
zidlá v mýtnom a ani v daňovom 
systéme. Najviac ich trápia ceny 
pohonných látok.  (p)

 • Spoločnosť ZSE Energia 
vstúpila na trh s plynom. ZSE 
Energia od jesene minulého roku 
ponúka okrem elektriny veľkým 
firemným zákazníkom (s obje-
mom spotreby nad 633 MWh) 
aj dodávku zemného plynu. Od 
1. apríla 2012 sa ponuka rozšírila 
na všetky trhové segmenty, vrá-
tane malých podnikov a domác-
ností.  (t)

 • Jediná na Slovensku. V areá-
li bývalej betonárne v Šelpiciach 
pri Trnave otvorili novú prevádz-
ku, v ktorej sa – v jedinej v Slo-
venskej republike – spracováva 
špeciálne odpadové sklo (sklá 
s drôtenou vložkou, bezpečnost-
né a tvrdené sklá, sklá z automo-
bilov a elektrozariadení). Otvo-
renie tejto prevádzky podporil 
Recyklačný fond. Zatiaľ sa bude 
sklo spracovávať na surovinu pre 
sklárne, do budúcnosti spoloč-
nosť Auto Glass Recikling plánuje 
vyrábať penové sklo, použiteľné 
ako stavebný materiál (tepelná 
izolácia).  (i)

 • Spolu dokážeme viac. Hlav-
ným ťažiskom medzinárodnej 
konferencie o obchode a marke-
tingu Slovak Retail Summit 2012, 
ktorá sa konala nedávno v Brati-
slave, bola analýza výsledkov ob-
chodu v roku 2011 a prvom štvrť-
roku 2012 a najmä zamyslenie sa 
nad stratégiou budovania a do-
siahnutia spoločného cieľa, kto-
rým je zabezpečenie trvalej udr-
žateľnosti rozvoja trhu. Názov 
konferencie Spolu dokážeme 
viac naznačuje, že tou starou, 
avšak overenou cestou je spolu-
práca jednotlivých odvetví hos-
podárstva. Centrom pozornosti 
obchodu – osobitne v komodi-
tách potravinárskeho tovaru, je 
orientovať pozornosť na domácu 
produkciu.  (a)

Krátke správy
PRACOVNÝ TÍM 

HAIR.NET 
V MANCHESTRI

Zvyšovanie kvality vzdelávania kaderníkov

V dňoch 25. a 26. marca 2012 sa vo Viedni konali pod 
názvom OMC EUROPEN HAIRDRESSING  CHAMPION-
SHIP 2012 majstrovstvá Európy v účesovej tvorbe. Sloven-
sko v súťaži juniorov reprezentoval Lukáš Očenáš, žiak 
SOŠ, Gemerská 1 v Košiciach. Po absolvovaní dvoch súťaž-
ných disciplín- „Junior Ladies -test 1- Creative“ a“Junior La-
dies -test 2 - Hair by Night“ - bol vyhlásený už druhý rok po 
sebe za Majstra Európy. Odbornú pomoc a morálnu opo-
ru mu poskytovala priamo na súťaži Mária Sedláková, maj-
sterka odbornej výchovy, ktorá u Lukáša už od prvého roč-
níka strednej školy podporuje rozvíjanie talentu, kreativity 
a technickej zručnosti.  (Fotyo a text: -ke-)

Od spustenia veľkolepého projektu HairNet nás delí pár týždňov. Tento honosný 
názov sme si nezapožičali z prehnaného pocitu megalomanstva, ale z pocitu, kto-
rý vyviera z pokory voči tým, ktorí stáli pri zrode projektu a voči tým, ktorí pracova-
lo na tom, aby projekt na Slovensku uzrel svetlo sveta.

Prostredníctvom štyridsiatich videonahrávok môžete nazrieť do útrob kaderníc-
kych salónov, nadčasovej účesovej tvorby z dielne popredných anglických kaderní-
kov. Nenechajte si ujsť možnosť získať nové informácie, ktoré vás obohacujú o po-
znatky, o ďalšie zručnosti, ktoré vytvárajú šancu byť konkurencieschopným na trhu 
práce. Stačí tak málo – chuť vzdelávať sa pomocou počítača, ktorý je napojený na 
internet a kliknúť si na našu webovú stránku www.hairnet.sk.

Posledné marcové dni náš pracovný tím informoval v Manchestri ostatných pro-
jektových partnerov o tom, že sa blíži deň D, keď sa širokej verejnosti dostane do 
povedomia nový produkt – didaktická pomôcka, ktorá doteraz na Slovensku v ta-
kej komplexnej a logickej náväznosti chýbala. Hlavní partneri (MIMAS, Veľká Bri-
tánia) poverili projektový tím Slovenskej živnostenskej komory tým, aby urobili vy-
hodnotenie ponúknutých materiálov z pohľadu ich využiteľnosti v praxi za všetky 
zúčastnené partnerské krajiny (Bulharsko, Rumunsko, Slovensko).

 Dr. Katarína Babulíková, Ľubomír Babulík

LUKÁŠ OBHÁJIL MAJSTRA

ČO BY STE MALI VEDIEŤ 
O PROJEKTE Hair.Net

Slovenská živnostenská komo-
ra, spolu s regionálnou rozvojo-
vou agentúrou Senec - Pezinok, 
je partnerom v projekte Hair.Net 
a zastupuje Slovenskú repub-
liku. Projekt je realizovaný cez 
program Leonardo da Vinci a za-
meriava sa na inovácie v oblasti 
odborného vzdelávania pre pro-
fesiu kaderník  kaderníčka z Veľ-
kej Británie na Slovensko, Rumun-
sko, Bulharsko.

Projekt by mal vytvoriť základ 
pre zabezpečenie kvality odbor-
ného vzdelávania v sektore for-
mou neformálneho vzdelávania 
ako aj predpoklad pre zavádzanie 
ECVET v praxi.

Vzdelávanie kaderníkov na 
najvyššej úrovni

Kliknutím na stránku www.ha-
irnet.sk sa dozviete tajomstvá 
profesionálov o účesovej tvor-
be pomocou on-line vzdelávania 
kaderníkov. Cieľom je naučiť ľudí 
ako si dopomôcť k širokej škále 
profesionálnych účesov a tiež po-
radiť ako presne porozumieť ich 
zhodnoteniu.

Prečo práve on-line vzdeláva-
nie?

Je to moderný spôsob vzdeláva-
nia, ktorý prináša nové informácie 
zo sveta účesovej tvorby. On-line 
vzdelávanie rešpektuje potreby 

jednotlivca, bez diskriminácie po-
hlavia, veku a vzdelania. Umož-
ňuje zvoliť si štýl vyučovania, určiť 
vlastné tempo učenia.
Čo ponúka projekt Hair.Net 

prostredníctvom on-line vzde-
lávania?

 • Najrôznejšie účesy, od jedno-
duchého vrkoča po najvypra-
covanejšie chvosty

 • Starostlivosť o vlasy a vlaso-
vú pokožku (stavbu vlasovej 
pokožky, fyzikálne vlastnosti 
vlasu, problémy vypadávania 
vlasov, ...)

 • Strihanie vlasov (tvorba úče-
(Dokončenie na str. 7)
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delegátov SŽK

SNEMOVALI SME NA GEMERI

HOSTIA NA ZD SŽK
V ROŽŇAVE

tov veľkými firmami, najmä v ob-
lasti plnenia záväzkov. Predseda 
komory konštatoval, že predčas-
né voľby ovplyvnili aj činnosť ko-
mory. Dotkol sa problému legis-
latívnych zmien, najmä v oblasti 
vzdelávania a realizovania skúšok. 
Okrem iného v správe bolo zhod-
notené uplynulé volebné obdobie 
komorových orgánov, vyhodnote-
ná účasť a činnosť členov predsta-
venstva a stav členskej základne. 

Predseda komory otvorene ho-
voril o tom, čo všetko strpču-
je každodenný život podnikate-
ľov. Napríklad legislatívny proces, 
v ktorom sa chaoticky novelizu-
je, bez toho, aby sa návrhy kon-
zultovali s tými, ktorých sa dotýka-
jú. Spomenul aj aktivity zástupcov 
komory, ktorí okolo návrhu záko-
na chodili na ministerstvo škol-
stva, návrh bol však napokon mi-
nisterstvom stiahnutý. Lobizmus 
bol síce dobrý, ale výsledok ostal 
v nedohľadne. Na druhej strane sa 
komore podarilo presadiť zruše-
nie lízingových odpisov. SŽK bola 
hlavnou hybnou silou v presved-
čovaní zákonodarcov, aby sa živ-
nostníkmi využívaný nástroj za-
choval. 

Predseda SŽK doslova povedal: 
„Živnostníci potrebujú dobré 
a nemenné zákony, ktoré nebu-

dú podliehať častým novelám.“
Podnety pre Programové vy-

hlásenie vlády
V správe bolo poukázané na to, 

že v krízovom období vyšlo na po-
vrch všetko, čo denne ovplyvňuje 
živnostenský stav. Preto výstupom 
z rožňavského snemovania je vý-
zva pre vládu, aby zakompono-
vala do programového vyhlásenia 
riešenia rozhodujúcich problé-
mov, ovplyvňujúcich živnostenské 
podnikanie.

Vnútrokomorová diskusia
Po voľbách do orgánov komo-

ry v krátkej vnútrokomorovej dis-
kusii hovorili delegáti o rôznych 
problémoch, hlavne však o sta-
ve členskej základne. Rezonovalo 
konštatovanie, že komora starne, 
že z radov členov aj funkcionárov 
odchádza veľa ľudí do dôchod-
ku. Aktivity v nábore nových čle-
nov naštartovala nedávno prešov-
ská krajská zložka. Na podnety vo 
výzve jej predsedu Michala Mud-
ráka reagoval predseda KZK Bra-
tislava Vladimír Mička. Spome-
nul poznatok, že aktivity a pomoc 
komory využíva viac živnostníkov, 
avšak nečlenov. Svedčia o tom te-
lefonické dopyty priamo na pra-
covníkov krajských zložiek a aj vy-
soká návštevnosť webovej stránky. 
Úlohu tu hrajú aj Živnostenské 

Oto Sabo riaditeľ Kancelárie prezidenta SR v Košiciach
Ing. Ján Hudacký predseda výboru NR SR pre hospod. záležitosti 
Ing. Ján Babič poslanec NR SR (za SMER)
Ing. Pavol Zajac poslanec NR SR (za KDH)
Ing. Ján Dutko riaditeľ odboru živnost. podnikania MV SR 
Ing. Marián Galan pracovník odboru stredných škôl a jazyko-

vých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR

Ing. Ján Szöllös podpredseda Košického samosprávneho kraja 
Darina Repaská prednostka Mestského úradu Rožňava
Ing. Richard Varga vedúci oddelenia riadenie prémiového seg-

mentu VÚB, a. s.,
Ing. Ján Štefan vedúci odboru živnostenského podnikania 

obvodného úradu v Rožňave 
Ing. Juraj Petruš člen predstavenstva Slovenskej poľnohospo-

dárskej a potravinárskej komory
Ing. Vladimír Krivjaník predseda Strany živnostníkov Slovenska

noviny, ku ktorým sa dostane veľa 
nečlenov cestou webovej stránky, 
niektorí aj reagujú na články, av-
šak – ako povedal predseda KZK 
Bratislava, ktorý je predsedom re-
dakčnej rady novín – reagovať 
a prispievať do novín by mali všet-
ci členovia. 

Delegát Ing. Ján Plesník z ban-
skobystrickej krajskej zložky ho-
voril o problematike financovania 
podnikateľských aktivít, kritizoval 
prístup ministerstiev a konštatoval, 
že v spoločnosti, avšak aj na pôde 
komory, je v súčasnosti skôr mo-
rálna kríza ako ekonomická. Vy-
zval predstavenstvo komory, aby 
permanentne rokovalo s predsta-
viteľmi národnej rady a politikmi 
o zmenách zákonov. 

Pozvaní hostia
Diskusia pokračovala po pre-

stávke, počas ktorej medzi delegá-
tov prišli pozvaní hostia – zástup-
covia politických strán, poslanci, 
pracovníci z kooperujúcich mi-
nisterstiev. Oto Sabo z Kancelárie 
prezidenta Slovenskej republiky 
poďakoval za pozvanie a pozdra-
vil delegátov. Ospravedlnil ne-
účasť prezidenta republiky. Ing. 
Ján Dutko poďakoval za pozva-
nie, konštatoval, že na zhromaž-
dení delegátov živnostenskej ko-
mory sa zúčastňuje už po štrnásty 
raz a dobre pozná problematiku 
živnostenského stavu. Spoluprá-
cu so SŽK hodnotí pozitívne, aj 
keď za tie roky nie vždy obe strany 
nachádzali spoločné styčné body. 
Hovoril o príprave nového progra-
mového vyhlásenia vlády a vyjad-
ril presvedčenie, že sa toto progra-
mové vyhlásenie bude dotýkať aj 
živnostníkov. Ing. Ján Hudacký, 
predseda výboru NR SR pre hos-
podárske záležitosti, sa prihovo-
ril delegátom ako človek, ktorý sa 
pohybuje v oblasti živnostenské-
ho podnikania. Dotkol sa prob-
lematiky finančných zdrojov pre 
podnikanie, ich hľadania a reál-
neho uplatňovania. Ing. Marián 
Galan, pracovník odboru stred-

ných škôl a jazykových škôl mi-
nisterstva školstva, pozdravil roko-
vanie v mene ministra a uviedol, 
že ministerstvo má pred sebou 
veľmi dôležitú úlohu, a to zme-
ny v odbornom vzdelávaní. Po-
vedal, že začala príprava zmien 
zákonov a prisľúbil, že je ochot-
ný posunúť všetky pripomienky 
SŽK do návrhov zákonov. Ing. Ján 
Babič, poslanec NR SR, tlmočil 
pozdrav podpredsedníčky národ-
nej rady Jany Laššákovej a konšta-
toval, že pripravované programo-
vé vyhlásenie vlády má tendenciu 
zlepšovať podnikateľské prostre-
die, má záujem počúvať živnos-
tníkov a prijímať opatrenia na 
zlepšenie súčasnej situácie. Ing. 
Pavol Zajac, poslanec NR SR pri-
znal, že vie o problémoch živnost-
níkov, lebo bol živnostníkom a len 
nedávno ukončil živnosť. Kritic-
ky sa dotkol neprepojenia jednot-
ných kontaktných miest s daňový-
mi úradmi a poisťovňami. Navrhol 
riešenie pre zamestnávanie od-
borníkov živnostníkmi, a to s pod-
mienkou zníženia daňového za-
ťaženia. Ing. Vladimír Krivjaník, 
predseda Strany živnostníkov Slo-
venska, uviedol niektoré pohľa-
dy na podnikanie a dôvod vzniku 
strany. Stotožnil sa s Výzvou SŽK, 
ktorú zhromaždenie adresuje vlá-
de. Prednostka Obvodného úradu 
Rožňava Darina Repaská vyjadri-
la postreh, že rokovanie bolo pre 
ňu dôležité, že sa poučila, nachá-
dzajúc cestu pri riešení problémov 
absolventov škôl. Podporila návrh 
na užšiu spoluprácu mesta s or-
gánmi komory. Povedala: „Sme si 
vedomí, že sú to práve drobní živ-
nostníci, ktorí zabezpečujú základ-
né druhy služieb aj u nás a budete 
so mnou iste súhlasiť, keď poviem, 
že v tomto období je to niekedy až 
hrdinstvo. Vážime si to.“ Poďako-
vala sa organizátorom, že aj pro-
stredníctvom tohto zhromaždenia 
dostane mesto Rožňava a jeho re-
gión, ktorý má vysokú mieru neza-
mestnanosti, do povedomia ľudí. 

 Iva Bukvová

OCENENIE 
MA POTEŠILO

Na zhromaždenie delegátov do 
Rožňavy som bola pozvaná ako 
hosť. Patrím medzi tú generá-
ciu živnostníkov, ktorú začiatkom 
90. rokov „prehodili“ cez palubu 
a musela začať podnikať bez akej-
koľvek pomoci. Nikto nás neučil 
čo máme v rôznych situáciach ro-
biť, avšak jedno je isté, že slušnosť 
a férovosť mi vždy otvárala dvere. 
Pred desiatimi rokmi mi naši živ-
nostníci zverili post predsedníčky 
okresnej zložky SŽK v Trebišove. 
Neodmietla som. Až neskôr, keď 
bolo potrebné riešiť zložité vzťahy, 
si človek uvedomil, že to nie je zá-
videniahodná funkcia. Rok 2004, 
keď v Trebišove padli prví živnos-
tníci a ich prevádzky za obeť rabo-

vaniu Rómov, si iste každý dobre 
pamätá dodnes. Našťastie neskôr 
sa nič podobné už nestalo, avšak 
mnohokrát boli hektické situácie, 
ktoré sme zvládli, riešili. Nuž, ne-
čudujte sa, že keď mi v piatok Ing. 
Ján Dutko, riaditeľ odboru živnos-
tenského podnikania ministrer-
stva vnútra odovzdal ďakovný list 
a Ing. Vojtech Gottschall, predse-
da komory, krásnu kyticu kvetov, 
ma to veľmi potešilo. Vážim si to. 
Veď dnes sme už skúpi na oceňo-
vania verejne činných osôb a živ-
nostníkov poteší každé dobré slo-
vo, úsmev, či slovo chvály. Aj preto 
ďakujem. 

 Magda Haburová, 
 čestná členka SŽK 

(Pokračovanie zo str. 1)
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K PROGRAMOVÉMU 
VYHLÁSENIU 

VLÁDY SR 
PRE OBDOBIE 2012 AŽ 2016

Uznesenie č. 1/ZD/2012
K bodu programu č. 2 - Schválenie programu
Zhromaždenie delegátov SŽK schválilo: Program rokovania zhro-

maždenia delegátov s doplnením o bod 7.1 Úprava Štatútu SŽK.
Uznesenie č. 2/ZD/2012 
K bodu programu č. 2.1 - Voľba zapisovateľa a overovateľov zá-

pisnice
Zhromaždenie delegátov SŽK zvolilo za zapisovateľa Mgr. Ivu Bukvo-

vú, za overovateľov zápisnice Máriu Ondriašovú a Juraja Lalíka. 
K bodu programu č. 2.2 - Voľba návrhovej komisie
Zhromaždenie delegátov SŽK zvolilo návrhovú komisiu v zložení 

JUDr. Ján Sitarčík – predseda, Mária Ondriašová, Ing. Tomáš Novotný. 
K bodu programu č. 2.3 - Voľba mandátovej komisie
Zhromaždenie delegátov SŽK zvolilo mandátovú komisiu v zlože-

ní Ing. Jozef Jasenák – predseda, Ing. Miloš Šegeda, Marián Hanusek. 
K bodu programu č. 2.4 - Voľba volebnej komisie
Zhromaždenie delegátov SŽK zvolilo volebnú komisiu v zložení Ing. 

Vladimír Holečko - predseda, Ing. Igor Krajči, JUDr. Erik Bilský, Ing. Ján 
Plesník, Daniel Habala. 

K bodu programu č. 2.5 - Voľba skrutátorov
Zhromaždenie delegátov SŽK zvolilo za skrutátorov Ing. Michala 

Mudráka, Vladimíra Mičku, Annu Andrášiovú. 
Uznesenie č. 3/ZD/2012
K bodu programu č. 3 - Správa mandátovej komisie
Zhromaždenie delegátov SŽK berie na vedomie správu mandátovej 

komisie, podľa ktorej sa na zhromaždení zúčastnilo 52 zo 60 pozva-

ných delegátov, čo predstavuje 86,66 percentú účasť. 
Uznesenie č. 4/ZD/2012
K bodu programu č. 4 - Správa o činnosti SŽK v roku 2011
Zhromaždenie delegátov SŽK berie na vedomie Správu o činnosti 

SŽK v roku 2011, prednesenú Ing. Vojtechom Gottschallom bez pri-
pomienok.

Uznesenie č. 5/ZD/2012
K bodu programu č. 5 - Správa Dozornej rady SŽK o činnosti 

v roku 2011 
Zhromaždenie delegátov SŽK berie na vedomie Správu Dozornej 

rady SŽK o činnosti v roku 2011, prednesenú jej predsedom Milanom 
Velčickým bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/ZD/2012
K bodu programu č. 6 - Schválenie overenej účtovnej závierky 

SŽK za rok 2011
Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje overenú účtovnú závierku 

SŽK a správu nezávislého audítora za rok 2009 bez pripomienok.
Uznesenie č. 7/ZD/2012
K bodu programu č. 7 - Schválenie rozpočtu SŽK na rok 2012
Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje predložený návrh rozpočtu 

SŽK na rok 2012 bez pripomienok.
Uznesenie č. 8/ZD/2012
K bodu programu č. 7.1 – Úprava Štatútu SŽK
Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje úpravu Štatútu SŽK v článku 

4, ods. 2 v tomto znení:
Právnickú osobu zastupuje pri činnosti v rámci komory jej štatutárny 

zástupca, spoločník alebo nimi poverená fyzická osoba, ktorá je u tejto 
právnickej osoby v pracovnom pomere. Poverená fyzická osoba môže 
zastupovať v komore iba jednu právnickú osobu.

Uznesenie č. 9/ZD/2012
K bodu programu č. 8.1 - Voľba predsedu SŽK
Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje návrh na vykonanie voľby 

predsedu SŽK verejným hlasovaním.
Uznesenie č. 10/ZD/2012
K bodu programu č. 8.2 - Voľba členov Predstavenstva SŽK
Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje návrh na vykonanie voľby 

členov Predstavenstva SŽK verejným hlasovaním.
Uznesenie č.11/ZD/2012
K bodu programu č. 8.3 - Voľba členov Dozornej rady SŽK
Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje návrh na vykonanie voľby 

členov Dozornej rady SŽK verejným hlasovaním.

prijaté na Zhromaždení delegátov SŽK 20. apríla 2012 v Rožňave

pre podnikateľov všetkých seg-
mentov s nízkou administratív-
nou záťažou.

Zhromaždenie delegátov SŽK 
považuje za rozhodujúce prob-
lémy, ktoré ovplyvňujú prostre-
die živnostenského podnikania, 
mikropodnikov a malých pod-
nikov, a ktoré treba riešiť, naj-
mä tieto:
1. Žiada zapojiť zástupcov živ-

nostníkov a drobných pod-
nikateľov do priameho za-
stupovania v poradných 
orgánoch Vlády SR, ako aj vo 
výboroch NR SR.

2. Navrhuje vytvorenie samo-
statného špecializovaného 
úradu pri Úrade vlády SR pre 
záležitosti živnostenského, 
malého a stredného podnika-
nia. 

3. Navrhuje zamerať legislatívne 
opatrenia do oblasti ochrany 
a vymáhateľnosti práv, najmä

 • povinnosť uhrádzať faktú-
ry za dodávku tovaru, prác 
a služieb v lehotách stano-
vených zákonom (navrhuje 
14 dní)

 • nezaplatenie faktúry podni-
kateľskými subjektmi, ale aj 
verejným sektorom považo-
vať za trestný čin s násled-
nou zodpovednosťou

 • výrazne skrátiť lehoty súd-
nych konaní v závislosti na 
objeme záväzku dlžníka 
voči veriteľovi 

 • dôsledne vyvodzovať trest-
noprávnu zodpovednosť za 
podvodné úpadky a pre-
daje, ako aj za tunelovanie 
spoločností.

4. Pristúpiť k reštrukturalizácii 
zákona o odbornom školstve, 
ako i zákona o celoživotnom 
vzdelávaní v prospech po-
žiadaviek trhu práce, hlav-
ne pre remeselné a odbor-
né profesie u absolventov 
stredných škôl. Určovať v do-
statočnom časovom hori-
zonte preferenčné učebné 
odbory. Cez štátnu podpo-
ru vo verejnoprávnych mé-
diách zabezpečiť propagáciu 
remesiel a v spoločnosti ob-
jektívne hodnotiť situáciu na 
trhu. Podporovať všetky for-
my domácich súťaží v reme-
selných odboroch. Zmenou 
legislatívy motivovať a vytvá-
rať podmienky pre zapojenie 
sa malých a stredných firiem 
do procesu praktickej výuč-

by študentov u budúcich od-
berateľov. Podporiť vybudo-
vanie stredísk praktického 
vzdelávania pre remeselné 
činnosti prostredníctvom sa-
mosprávnych organizácií (ko-
môr, cechov, zväzov), ako 
stredísk na doškoľovanie, re-
kvalifikácie, neformálne a ce-
loživotné vzdelávanie, ako aj 
overovacích stredísk pre od-
bornú prípravu študentov zo 
SOŠ, ale aj majstrov odbor-
ného výcviku SOŠ. 

5. Zníženie byrokracie a admi-
nistratívneho zaťaženia:

 • Racionalizovanie štatistic-
kých miest, prehodnotenie 
potrieb hlásení bez spätnej 
väzby, duplicitné mesač-
né a ročné hlásenia pre po-
isťovne, tiež prehľady na fi-
nančné správy atď.

 • Nevyžadovať duplicitné 
predkladanie dokladov, kto-
ré vydávajú štátne orgány 
a štátne orgány ich zároveň 
žiadajú.  

 • Činnosť kontrolných orgá-
nov usmerniť v prospech 
odborného výkonu, za-
meraného na dodržiava-
nie zákonov, ochranu zdra-
via spotrebiteľov, prípadne 
zamestnancov, bez prvkov 
šikanovania a znakov ko-
rupcie, s prihliadnutím na 
veľkosť subjektu a závažnosť 
porušenia predpisu vo vzťa-
hu k ohrozenie zdravia ale-
bo života. 

6. Pokračovať v odvodovej re-
forme s cieľom znížiť odvodo-
vé zaťaženie u SZČO a u za-
mestnancov, s cieľom znížiť 
cenu práce. Pre naplnenie 
daňových povinností u nízko 
zarábajúcich SZČO stanoviť 
inštitúty účtovnej evidencie 
a splnenia daňovo–odvodo-
vých povinností s čo najmen-
šou administratívnou záťažou 
a jednoduchou formou, napr. 
paušálnymi výdavkami - al-
ternatívou jednoročnej licen-
cie.

7. Výzvy riadiacich orgánov na 
čerpanie nenávratných prí-
spevkov EÚ v programoch de 
minimis na dynamické spo-
lufinancovanie malých pro-
jektov živnostníkov vyhlaso-
vať v krátkych termínoch, za 
dodržania minimalizovaných 
legislatívnych a formálnych 
náležitostí.

  Rožňava, 20. apríla 2012

ODPORÚČANIA

(Pokračovanie zo str. 1)

UZNESENIE

(Pokrač. na str. 7)
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Legislatíva
Právna poradňa

PRÁVNA PORADŇAKONKURZ PODNIKATEĽSKÝCH KONKURZ PODNIKATEĽSKÝCH 
SUBJEKTOV IISUBJEKTOV II

V minulom vydaní Právnej po-
radne som avizoval, že sa budem 
opäť venovať nepríjemnej pod-
nikateľskej téme - konkurzu. Po-
jednal som o tom kto a kedy je 
oprávnený, prípadne povinný 
podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu. Dnes priblížim problema-
tiku náležitostí týchto návrhov 
a platenie preddavkov pri podaní 
návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Návrh na vyhlásenie konkurzu 
je oprávnený podať dlžník, ve-
riteľ dlžníka a v mene dlžníka aj 
likvidátor, štatutárny orgán, člen 
štatutárneho orgánu alebo zá-
konný zástupca. Návrh na vy-
hlásenie konkurzu sa podáva na 
príslušnom súde. Príslušným sú-
dom vecne i miestne je okresný 
súd v sídle krajského súdu, v ob-
vode ktorého má dlžník sídlo, 
alebo miesto podnikania. Z návr-
hu na vyhlásenie konkurzu musí 
byť zjavné, ktorému súdu je urče-
ný, kto ho robí, ktorej veci sa týka 
a čo sleduje. Návrh musí byť pod-
písaný úradne osvedčeným pod-
pisom a datovaný. Návrh sa po-
dáva v dvoch rovnopisoch.

Ak návrh na vyhlásenie kon-
kurzu podáva veriteľ, je povin-

tovníctve v súlade s účtovnými 
predpismi (v prípade, že ide o po-
hľadávku nadobudnutú prevo-
dom alebo prechodom aj potvr-
dením audítora, správcu alebo 
súdneho znalca, že pohľadávka 
účtovaná v účtovníctve navrhova-
teľa má doložený dôvod vzniku)

- potvrdenie Ministerstva finan-
cií Slovenskej republiku o existen-
cií pohľadávky štátu z príspevku 
poskytnutého dlžníkovi z pros-
triedkov Európskej únie, schvále-
ného a účtovaného certifikačným 
úradom. 

Ak návrh na vyhlásenie konkur-
zu podáva dlžník – podnikateľ, 
má za povinnosť k návrhu pripojiť 
zoznam svojho majetku, zoznam 
svojich záväzkov a zoznam svo-
jich spriaznených osôb, poslednú 
riadnu účtovnú závierku, prípad-
ne mimoriadnu účtovnú závier-
ku, ak bola vyhotovená neskôr 
ako posledná riadna závierka. Ak 
bola účtovná závierka predme-
tom overovania audítorom, je dlž-
ník povinný k návrhu na vyhlá-
senie konkurzu pripojiť aj správu 
audítora.

S podaním návrhu na vyhlásenie 
konkurzu nie je spojená povinnosť 
zaplatenia súdneho poplatku. Tre-
ba však uhradiť (na účet súdu) 

preddavok na úhradu odmeny 
a výdavkov predbežného správ-
cu. Zaplatenie tohto preddavku 
je povinný navrhovateľ v návrhu 
na vyhlásenie konkurzu doložiť 
dokladom, ktorý preukazuje jeho 
uhradenie. V zmysle platnej práv-
nej úpravy je preddavok vo veci 
vyhlásenia konkurzu na majetok 
fyzickej osoby 663,88 EUR a vo 
veci vyhlásenia konkurzu na ma-
jetok právnickej osoby 1659,70 
EUR. V prípade, že sa konkurzné 
konanie zastaví pred vyhlásením 
konkurzu, nespotrebovaná časť 
preddavku sa jeho zložiteľovi vrá-
ti. Veriteľ, ktorý preddavok zapla-
til, si ho v konkurze uplatňuje ako 
pohľadávku proti podstate. 

Žiaľ, nová právna úprava záko-
na o konkurze a reštrukturalizá-
cii zaradila vrátenie preddavku 
až na posledné miesto v uspoko-
jovaní pohľadávok proti podsta-
te a tak sa môže veľmi ľahko stať, 
že navrhovateľ zaplatí predda-
vok, konkurz bude vyhlásený, av-
šak na vrátenie zloženého pred-
davku už v konkurze nezostanú 
peniaze a tak veriteľ - navrhova-
teľ bude škodný dvakrát.

 JUDr. Erik Bilský

(Redakcia uvíta otázky čitateľov, 
na ktoré v Právnej poradni odpo-

vie renomovaný právnik.)

ný okrem iného v návrhu uviesť 
aj skutočnosti, z ktorých možno 
odôvodnene predpokladať pla-
tobnú neschopnosť dlžníka a musí 
tiež označiť svoju pohľadávku 30 
dní po lehote splatnosti a ozna-
čiť aj ďalšieho veriteľa s pohľadáv-
kou 30 dní po lehote splatnosti. 
Pohľadávku ďalšieho veriteľa teda 
stačí označiť, netreba ju ničím do-
kladať. Označiť sa dá napríklad aj 
odkazom na príslušný verejný re-
gister dlžníkov sociálnej poisťov-
ne a podobne. S týmito registrami 
však treba pracovať opatrne, na-
koľko ich aktuálnosť je často veľ-
mi sporná a zodpovednosť za ne-
oprávnený návrh je na pleciach 
navrhovateľa. Veriteľ k svojmu ná-
vrhu pripája listiny, ktoré dokla-
dujú jeho pohľadávku označenú 
v návrhu. Takými to listinami sú:

- písomné uznanie dlžníka 
s úradne overeným podpisom dlž-
níka

- vykonateľné rozhodnutie ale-
bo iný podklad, na základe ktoré-
ho možno nariadiť výkon rozhod-
nutia alebo vykonať exekúciu

- potvrdenie audítora, správ-
cu alebo súdneho znalca, že na-
vrhovateľ pohľadávku účtuje v úč-

„BONZÁCKY“ PARAGRAF JE V DAŇOVEJ
LEGISLATÍVE AJ V ROKU 2012

Podnikatelia mali v minulosti 
povinnosť do 30 dní po uplynu-
tí kalendárneho roka oznamovať 
správcovi dane hotovostné plat-
by fyzickým osobám. Táto po-
vinnosť im vyplývala zo zákona 
č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov. V novom daňovom 
poriadku už táto povinnosť nie je, 
avšak z daňovej legislatívy nezmi-
zla. Napriek zmene niektorých 
parametrov si aj tento rok bude 
treba povinnosti vyplývajúce s tzv. 
„bonzáckeho“ paragrafu splniť.

Súčinnosť tretích osôb pri odha-
ľovaní nezdanených príjmov sa 
presunula do zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov znení ne-
skorších predpisov. Ten v § 49a 
v odseku 8 hovorí:

„Fyzickej osobe a právnickej 
osobe, ktorá má príjmy z podni-
kateľskej činnosti, z inej samostat-
nej zárobkovej činnosti a z prenáj-
mu a ktorá v rámci tejto činnosti 
uskutočnila úhradu zdaniteľného 
príjmu v hotovosti fyzickej osobe, 
neevidovanú v elektronickej re-
gistračnej pokladnici tejto fyzickej 
osoby a z úhrady nezrazila alebo 
nevybrala preddavok na daň ale-
bo daň, vzniká oznamovacia po-
vinnosť, ak celková suma takýchto 
úhrad tej istej fyzickej osobe pre-
siahne za kalendárny rok sumu 
5 000 eur. Oznámenie správcovi 
dane je povinná fyzická osoba ale-
bo právnická osoba zaslať v lehote 
do 31. marca roka nasledujúceho 
po roku, v ktorom takúto úhradu 

v hotovosti uskutočnila. Oznáme-
nie obsahuje okrem výšky úhrady 
v hotovosti, dátumu a dôvodu ta-
kejto úhrady, aj identifikačné úda-
je fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorá úhradu uskutočni-
la a identifikačné údaje prijímate-
ľa takejto úhrady. Identifikačnými 
údajmi na účely tohto oznáme-
nia sú meno, priezvisko, titul, ob-
chodné meno, adresa trvalého 
pobytu alebo adresa bydliska, ak 
ide o daňovníka, ktorý sa na úze-
mí Slovenskej republiky obvykle 
zdržiava, miesto podnikania, da-
ňové identifikačné číslo, identifi-
kačné číslo organizácie, sídlo or-
ganizácie.“

Podnikatelia, ktorí vyplatia fy-
zickej osobe viac ako 5000 eur za 
kalendárny rok, majú po splnení 
uvedených podmienok povinnosť 
ohlásiť túto skutočnosť správcovi 
dane. Oznamujú sa iba platby fy-
zickým osobám, vykonané v rám-
ci podnikateľskej činnosti. Oproti 
roku 2011 je od roku 2012 zme-
na v:

 • sume (suma sa zvyšuje 
z 3319,39 eura na 5000 eur)

 • lehote na zaslanie oznámenia 
 • zákone, ktorý túto povinnosť 

ukladá
 • rozsahu oznamovaných úda-

jov
S účinnosťou od 1. 1. 2012 je 

registračná a oznamovacia po-
vinnosť daňových subjektov 
upravená v novelizovanom usta-

Údaje v oznámení v roku 2011 Údaje v oznámení v roku 2012

 • meno a priezvisko fyzickej 
osoby

 • trvalý pobyt fyzickej osoby
 • daňové identifikačné číslo 

(DIČ), ak bolo pridelené
 • príp. miesto podnikania fy-

zickej osoby
 • vyplatená suma vrátane zrá-

žok
 • deň platby
 • dôvod platby

 • výška úhrady
 • dátum a dôvod úhrady
 • identifikačné údaje fyzickej 

osoby alebo právnickej oso-
by, ktorá úhradu uskutočni-
la a identifikačné údaje prijí-
mateľa takejto úhrady

 • Identifikačnými údajmi na 
účely tohto oznámenia sú:

 • meno, priezvisko, titul, ob-
chodné meno

 • adresa trvalého pobytu alebo 
adresa bydliska, ak ide o da-
ňovníka, ktorý sa na území 
Slovenskej republiky obvykle 
zdržiava

 • miesto podnikania
 • daňové identifikačné číslo 

(DIČ)
 • identifikačné číslo organizá-

cie (IČO)
 • sídlo organizácie

novení § 49a zákona č.595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov. Keďže zá-
kon č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) účinný 

od 1. 1. 2012 neupravuje prob-
lematiku registračnej a ani ozna-
movacej povinnosti daňových 
subjektov, tak daňovník pri pl-
není si svojej oznamovacej po-

vinnosti uplatní postup podľa 
§ 49a, ods. 8 Zákona o dani z príj-
mov, čiže oznámenie o vykonaní 
úhrady zdaniteľného príjmu v ho-
tovosti za rok 2011 bol povinný 
zaslať správcovi dane v lehote do 
31. marca 2012. Nesplnenie si tej-
to povinnosti je podľa nového da-
ňového poriadku (§ 154, odst.1, 

písmeno c) správnym deliktom, za 
ktorý podľa daňového poriadku 
(§155) správca dane uloží pokutu 
od 30 eur do 3 000 eur .

Plnenie tejto povinnosti v minu-
losti patrilo k často kontrolovaným 
povinnostiam v rámci daňových 
kontrol. (r)
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(Dokončenie zo str. 5)

Uznesenie
Adresár

Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314, e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad SŽK v Žiline
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/76 45 195, e-mail: szkuk@zanet.sk
Anna Sklenárová

Kancelária úradu komory v Bratislave
Račianska 71, 832 59 Bratislava 
Tel./fax: 02/44 46 14 00, e-mail: szkriaditel@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 

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

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

(Dokončenie zo str. 3)

Uznesenie č. 12/ZD/2012
Zhromaždenie SŽK berie na vedomie správu volebnej komisie a kon-

štatuje, že za predsedu SŽK bol zvolený Ing. Vojtech Gottschall. 

Za členov Predstavenstva SŽK boli zvolení:
Vladimír Mička, Ing. Marek Horinka - KZK Bratislava
Juraj Lalík, JUDr. Ján Sitarčík – KZK Banská Bystrica
Ervín Boháčik, Ing. Tomáš Novotný – KZK Košice
PhDr. Katarína Babulíková, Mária Ondriašová – KZK Nitra
Ing. Michal Mudrák, Ing. Cyril Klobušovský – KZK Prešov
Bc. Jaroslav Križan – KZK Trenčín
Ing. Róbert Schmidt, Ing. Jozef Jasenák – KZK Trnava
Ing. Pavol Višňovský, Ján Martiniak – KZK Žilina

Za členov Dozornej rady SŽK boli zvolení:
Marián Hanusek – KZKBratislava
Ing. Vladimír Holečko – KZK Košice
Helena Dubayová – KZK Nitra
Juraj Drál – KZK Prešov
Ján Ihriský– KZK Trenčín
Ing. Tibor Iró – KZK Trnava
Peter Voštinár – KZK Žilina

Za náhradníkov za členov Dozornej rady SŽK boli zvolení:
Mgr. Iva Bukvová – KZK Bratislava
PhDr. Iveta Takáčová – KZK Košice
Ing. Miloš Šegeda – KZK

Uznesenie č. 13/ZD/2012
Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje Vyhlásenie Zhromaždenia 

delegátov SŽK k Programového vyhláseniu vlády SR pre obdobie rokov 
2012 – 2016 a ukladá odovzdať tento materiál príslušným predstavite-
ľom vlády SR. Zodpovedný: predseda SŽK, termín: bezodkladne. 

Uznesenie č. 14/ZD/2012
Zhromaždenie delegátov SŽK ukladá:
a) Krajskej zložke SŽK v Trenčíne zvoliť si predsedu a nominovať druhé-

ho člena na kooptovanie do Predstavenstva SŽK.
b) Krajskej zložke SŽK v Banskej Bystrici nominovať zástupcu na koop-

tovanie do DR SŽK. 
Rožňava 20. apríl 2012 (Redakčne upravené)

UZNESENIE

su, nástroje a pomôcky, zák-
ladné znalosti v strihoch, ...)

 • Pánske strihy (od A po Z)
 • Dámske strihy (A-bob, Bob, 

vrstvenie, graduovaný strih, 
tupý strih, uniformný strih, 
strihanie britvou, strihanie cez 
hrebeň, strihanie cez prsty, ...)

 • Farbenie (zosvetľovanie, svet-
lý melír, tmavý melír, mód-
ne farby, mosadzné tóny, prí-
pravky používané pre zmenu 
farby, ...)

 • Natáčanie vlasov (praktické 
prevedenie dočasného tvaro-
vania, techniky vodovej on-
dulácie, techniky natáčania, 
techniky fúkania, ...)

 • Zmeny textúry (chemická 
preparácia vlasov, diagnóza 
a poradenstvo, japonský ke-
ratín, brazílsky keratín, ...)

 • Kadernícke prípravky (fixačné 
produkty, šampóny, ...)

 • Efektivitu práce (poradenstvo, 
vnímanie zákazníka, sprá-

vanie sa zákazníka, riešenie 
problémových situácií, ...)

Výhody on-line vzdelávania
Všetky uvedené poznatky sú sú-

časťou vyučovacích lekcií, ktoré 
sú doplnené praktickými ukážka-
mi zručnosti z tréningových cviče-
ní (vznikli priamo v kaderníckych 
salónoch).

Komu je on - line vzdelávanie 
určené?

Všetkým , ktorí sa rozhodli zvý-
šiť si svoj osobný štýl, majú radi 
spontánne kroky, všetkým roz-
vážnym pozorovateľom, logickým 
mysliteľom, experimentátorom, 
všetkým, ktorí povýšili remeslo na 
celoživotné poslanie.

Chcete vedieť viac?
Sme tu pre vás, pýtajte sa!
Naša adresa:
Slovenská živnostenská komora, 

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
RRA Senec – Pezinok, 
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
Telefón: 0915 259 257 (dr. Katarína 

Babulíková a projektový tím Hair.Net)

O PROJEKTE Hair.Net
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Znížte si splátky a môžete zaplati  menej až o 350 eur
S Flexipôži kou sa ahšie vojdete do svojho rozpo tu a navyše získate skvelé výhody:
 nízke splátky
 neplatíte poplatok za poskytnutie úveru
 š astný mesiac = pri podpise žiadosti si môžete zvoli  jeden kalendárny mesiac, po as ktorého nebudete až do konca splatnosti 

 plati  splátku ani poplatok za vedenie úverového ú tu
   
Reprezentatívny príklad: 350 eur teraz môže klient ušetri  pri Flexipôži ke vo výške 1 600 eur so zníženou úrokovou sadzbou 8,9 % p. a., so splatnos ou 
120 mesiacov a nulovým poplatkom za poskytnutie úveru. Mesa ná anuitná splátka v tomto prípade predstavuje 20,18 eura a mesa ný poplatok za vedenie 
úverového ú tu je vo výške 2,99 eura. Celková iastka, ktorú bude musie  klient zaplati , predstavuje 2 780,40 eura. Ro ná percentuálna miera nákladov 
dosahuje 12,94 %, po et splátok je 120.
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