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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Slovenská živnostenská komora 
si za roky svojej existencie vybu-
dovala postavenie zodpovedného 
profesijného reprezentanta slo-
venských živnostníkov a malých 
a stredných podnikateľov. Komo-
ra má vybudované krajské štruktú-
ry (KZK), má zastúpenie v rade do-
hody a solidarity, členovia komory 
sedia vo výboroch národnej rady 
a v ďalších poradných orgánoch. 

V súčasnosti je však potrebné ísť 
ďalej! Profesionalita je veľmi dôle-
žitá, treba ju rozvíjať, treba rozví-
jať Slovenskú živnostenskú komo-
ru ako profesijnú organizáciu. Na 
celoslovenskej úrovni je potreb-
né rozvíjať poradenskú činnosť vo 
všetkých oblastiach podnikateľ-
skej sféry. 

A na regionálnej úrovni etablovať 
a presadzovať zástupcov komory 
v príslušných regiónoch, v krajoch 
a okresoch. Samosprávne orgány 
v  regiónov musia vedieť o počet-
nom živnostenskom stave, o tom, 
že malí a strední podnikatelia pri-
spievajú výraznou mierou k tvor-
be hrubého domáceho produk-
tu, sú nositeľmi inovácii a hlavne 
rozhodujúcou mierou prispievajú 
k stabilite zamestnanosti. Súčasne 
sú slabí, zraniteľní a veľmi citliví na 
otrasy a zmeny v podnikateľskom 
prostredí. 

Splnenie náročných úloh v živ-
nostenskej komore je podmiene-
né výrazným rastom členskej zák-
ladne. Očakávame nielen plošné 
pokrytie, ale aj morálne, profesij-
né. Očakávame zvýšenie kvality 

v personálnej oblasti, čo vychádza 
zo širokej členskej základne.

Spájanie na profesijnom zákla-
de je prirodzené. V každej spo-
ločnosti vytvára predpoklady pre 
úspešne vyjednávanie podmie-
nok pre živnostníkov, pre malých 
a stredných podnikateľov, čo je, 
zrejme, dôležitá a veľmi potrebná 
úloha dnešnej doby. A ak chceme 
byť aj dobrými hospodármi, musí-
me vedieť, že dobrý hospodár sa 
zodpovedne stará o to, aby mal 
na podnikanie dobré podmienky, 
aby bol odborníkom v danej ob-
lasti a prinášal ovocie svoje práce 
– pre seba aj spoločnosť. Buďme 
preto profesionálmi!

Ing. Michal Mudrák,
predseda KZK Prešov 

CESTA SPÄŤ NIE JE 
MOŽNÁ!

MOŽNO V PRÍ-
PADE ŽIVNOSTI 

KOSTRBATÁ!
Len nedávno som si splnil je-

den môj dávny sen. Vďaka ko-
legovi v našej komore, Anto-
novi Dobešovi, som zdolal 
Gerlach! Po dvoch rokoch plá-
novania tejto cesty, spoločne 
s mojou dcérou, za krásneho 
počasia, v pohode, s výhľa-
dom na polovicu Slovenska. 
Tesne pod vrcholom mal však 
náš vodca pocit, že sa akosi 
vlečieme, zavelil, aby sme išli 
rýchlejšie. To ma trochu za-
skočilo, predsa nie som ho-
rolezec a neleziem na tatran-
ské končiare často. Oponoval 
som, že si chvíľu oddýchnem, 
prípadne, že počkám (aj keď 
tesne pod vrcholom) pokým 
sa ostatní budú vracať. „Ces-
ta späť je nemožná!“ konšta-
toval vodca. Aj keď som sprvu 
nechápal, musel som zmobili-
zovať svoje sily, výstup dokon-
čiť a vrátiť sa inou cestou. Stá-
lo to za to! Nádhera, krásne 
Slovensko, radosť zo splnené-
ho sna. Mysľou mi však vŕtala 
vyslovená veta Cesta späť ne-
možná!

V našej živnostenskej komo-
re sme viacerí, ktorí roky pod-
nikáme, často aj s ťažkosťami. 
Niekedy máme pocit, že by 
sme mali s podnikaním skon-
čiť. Uvedomujem si, že to nie 

BUĎME PROFESIONÁLMI!

ZVÝŠI SA OCHRANA 
SUBDODÁVATEĽOV VO 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ?  

(Pokračovanie na str. 2)

 Ochrana vo verejnom 

obstarávaní (1/3)

 Legislatívne zmeny, dotý-

kajúce sa živnostníkov 

a dohodárov (4-5)

 Monitor (6)

 Právna poradňa (6)

 Zmeny v adresári SŽK (7)

V čísle:

Úspech sa skladá z radu malých každodenných víťazstiev (Laddie F. Huter)

Slovenských juniorských barmanov bude reprezentovať v Paríži

Koncom septembra tohto roku 
sa v Trnave bojovalo o absolút-
ne víťazstvo a možnosť reprezen-
tovať Slovensko na súťaži Európ-
sky talent 2012 v Paríži. Najlepším 
juniorskym barmanom a abso-
lútnym víťazom sa stal Denis Ná-
daský, žiak štvrtého ročníka Súk-
romnej strednej odbornej školy 
GOS – SK Ferka Urbánka v Trna-
ve. Víťazstvo a postup na európ-
ske zápolenie si vybojoval v pr-
vom ročníku celoštátnej súťaže 
MONIN CUP 2012, ktorá sa ko-
nala v priestoroch SOŠ obcho-
du a služieb na Lomonosovej uli-
ci v Trnave. 

ŽIAK Z GOSKY 
NA SÚŤAŽI 

EURÓPSKY TALENT
(Dokončenie na str. 7)

Súťaž, plnú originálnych tipov na 
nápoje jedinečnej chuti, organi-
zovala Slovenská barmanská aso-
ciácia v spolupráci s firmami Zanzi 
bar Slovakia, s. r. o., IMPERATOR, 
s. r. o., a Mc Carter, a. s. Hlavnou 

Cieľom zavedenia zákona, kto-
rý by mal upraviť postavenie sub-
dodávateľov spolupodieľajúcich 
sa pri plnení zákaziek úspešných 
uchádzačov vo verejnom obsta-
rávaní, je zvýšenie ochrany sub-
dodávateľov, a to v zmysle zvýše-
nia platobnej disciplíny úspešných 
uchádzačov pri zákazkách z verej-

ného obstarávania. (Návrh tohto 
zákona dostala k pripomienkova-
niu aj Slovenská živnostenská ko-
mora.)

Základnou zmenou, ktorú by 
mal priniesť návrh, je legálne za-
kotvenie priameho prepojenia 
medzi obstarávateľom a subdo-
dávateľom úspešného uchádza-

ča o zákazku ponúkanú v rámci 
verejného obstarávania. V praxi 
to znamená, že subdodávateľ by 
mal na základe navrhovanej no-
vely vstúpiť do právnych vzťa-
hov medzi verejným obstaráva-
teľom a úspešným uchádzačom 
v rámci verejného obstarávania. 

(Pokračovanie na str. 3)
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Na výstavisku INCHEBA 
v Bratislave:

HODINY A KLENOTY
• 16. medzinárodná výstava 
hodín a šperkov
9. - 11. 11. 2012
MINERÁLY BRATISLAVA
• 1. výstava minerálov, dra-
hých kameňov a fosílií
9. - 11. 11. 2012
KATIE MELUA
• Prvý koncert britskej hu-
dobníčky na Slovensku
10. 11. 2012
BEÁNIA PRÁVNIKOV
• Beánia študentov právnic-
kej fakulty UK
16. 11. 2012
SEAL
Koncert soul-popového spe-
váka a muzikanta
29. 11. 2012
Na výstavisku v Nitre: 

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA 
PSOV
17. a 18. 11. 2012
Na výstavisku v Trenčíne:

JOB FORUM 2012
• 4. ročník medzinárod-
ného veľtrhu pracovných 
príležitostí a vzdelávania   
15. a 16. 11. 2012 
VINUM LAUGARICIO 2012
• 8. ročník medzinárodnej 
výstavy vína, vody a desti-
látov
29. a 30. 11. 2012 

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  SŽK na Dni Trnavského samo-
správneho kraja. Začiatkom ok-
tóbra sa zástupca Slovenskej živ-
nostenskej komory Ing. Robert 
Schmidt zúčastnil na podujatí Tr-
navského samosprávneho kraja, 
ktorého súčasťou bolo oceňova-
nie najvýznamnejších osobnos-
tí kraja. Zastupiteľstvo a predse-
da TTSK už po siedmykrát ocenili 
osobnosti spoločenského a kul-
túrneho života, najvýznamnej-
ších predstaviteľov vedy, výsku-
mu a umenia, tých, ktorí obohatili 
ľudské poznanie vynikajúcimi tvo-
rivými výkonmi a zaslúžili sa o roz-
voj a priateľstvo medzi národmi 
a regiónmi.  (sch)

  Zástupcovia komory na me-
dzinárodnej konferencii. Ôsme-
ho novembra budú medzi účas-
tníkmi medzinárodnej konferen-
cie pri príležitosti Európskeho roka 
aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami, ktorá sa koná 
v Bratislave pod záštitou predseda 
vlády SR, aj zástupcovia Sloven-
skej živnostenskej komory.   (tt) 

  Inovácie vo zváraní. Cech 
zváračských odborníkov v spolu-
práci so Slovenským zváračským 
spolkom a mestom Spišské Pod-
hradie, pod záštitou štátneho ta-
jomníka Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, orga-

nizujú v dňoch 6. až 9. novem-
bra, v Dome pôvodných remesiel 
v Spišskom Podhradí, konferenciu 
Inovácie vo zváraní. Konferencia 
sa koná pri príležitosti sto rokov 
od udelenia patentu na bodové 
odporové zváranie a je venovaná 
pamiatke Jána Harmattu. (jk)

  Komora v rade vlády. Člen 
predstavenstva SŽK a podpredse-
da predstavenstva pre vzdeláva-
nie a predseda KZK Trnava Ing. 
Robert Schmidt je členom Rady 
vlády pre zamestnávateľov, ktorá 
sa stretáva každý mesiac. Na os-
tatnom zasadnutí predstavenstva 
komory Ing. Schmidt informoval 
o príprave 21 vzorových škôl. Za 
Slovenskú živnostenskú komoru 
boli predložené tri školy - v Trna-
ve, Detve a Košiciach. Predbežne 
bola odsúhlasená škola v Koši-
ciach. V Trnave budú zlúčené dve 
školy do jednej.  (s)

  Akreditácia na vzdelávanie. 
Slovenská živnostenská komora 
požiadala v desiatich činnostiach 
o akreditáciu na vzdelávanie. Je to 
manikúra - pedikúra, kozmetické 
služby, pánske, dámske a detské 
kaderníctvo, výroba pekárskych 
a cukrárenských výrobkov, sto-
lárstvo, pohostinská činnosť, stre-
chárstvo, izolatérstvo, murárstvo 
a pokrývačstvo.  (z)

je jednoduché, že je to nieke-
dy priam nemožné. Napriek 
tomu, že živnostenské podni-
kanie má okrem tých strastí, 
nad ktorými často lamentuje-
me, aj rad výhod - ako slobo-
du, nezávislosť, samostatné 
rozhodovanie, či plnenie si 
svojich snov - nie je jednodu-
ché sa z tejto cesty vrátiť. Ak 
má živnostník niekoľko rokov 
zabehnutú živnosť, ak sa mu 
raz darí a inokedy nedarí, ak 
sa v ťažkom období, alebo aj 
z iných príčin, rozhodne skon-
čiť, čo má urobiť? Môže ho za-
skočiť konštatovanie, že cesta 
späť nie je možná? 

V praxi spoznáme termín 
„pozastavenie živnosti“, čo je 
oprávnený úkon napríklad pri 
sezónnom podnikaní alebo 
prechodných problémoch. Má 
svoje nevýhody, napríklad, že 
pozastavenie môže trvať mi-
nimálne šesť mesiacov a maxi-

CESTA SPÄŤ NIE JE MOŽNÁ!
MOŽNO V PRÍPADE ŽIVNOSTI KOSTRBATÁ!
(Pokračovanie zo str. 1)
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málne tri roky. Pri ukončení živ-
nosti je to trochu inak a ak je to 
skutočné rozhodnutie živnost-
níka, treba o ňom porozmýšľať. 
Nečakajú nás totiž iba „úrad-
nícke úkony“, ako návšte-
va živnostenského úradu, kde 
ukončenie treba nahlásiť a za-
platiť za to poplatok, do 8 dní 
nahlásenie zmeny platiteľa po-
istného v zdravotnej poisťovni, 
ďalej odhlásenie z platenia ne-
mocenského a dôchodkového 
poistenia v sociálnej poisťov-
ni, povinnosť vrátiť daňovému 
úradu osvedčenie o registrácii 
(kartičku s DIČ) a pod., ale aj 
fyzická likvidácia živnosti. Ak 
má napríklad podnikateľ v ob-
chodnej činnosti zásoby a ve-
die jednoduché účtovníctvo 
musí rátať s predajom zásob. 
Zásoby boli nakúpené a zapla-
tené v minulom období a teraz 
nastane iba predaj a z toho vy-
chádzajú zvýšené odvody. 

 Ing. Robert Schmidt

  Podpora ministra školstva. 
Minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky Du-
šan Čaplovič vyjadril plnú podpo-
ru zamestnávateľom tým, že bude 
presadzovať odborné vzdeláva-
nie na úkor všeobecného. V pro-
jekte vypracovanom na roky 2014 
až 2020 sú plánované prostriedky 
na odborné vzdelávanie a moder-
nizáciu vybratých škôl odborného 
vzdelávania.  (s)

  Zástupca SŽK v akreditačnej 
komisii ministerstva školstva. 
Člen predstavenstva SŽK a pod-
predseda predstavenstva pre 
ekonomiku a hospodárenie Er-
vín Boháčik sa začiatkom októbra 
prvýkrát zúčastnil rokovania akre-
ditačnej komisie pri ministerstve 
školstva. Materiály, ktoré vedenie 
komory predložilo na schválenie 
v akreditačnej komisii je potreb-
né doplniť v zmysle novely zákona 
o celoživotnom vzdelávaní, najmä 
čo sa týka lektorov a odborných 
garantov.  (z)

  SŽK na stretnutí honorár-
nych konzulov. V dňoch 29. – 
31. októbra sa v Bratislave, Trnave 
a Piešťanoch konalo 6. celosve-
tové stretnutie honorárnych kon-
zulov. Na stretnutí sa zúčastni-
lo vyše sto honorárnych konzulov 
z Afriky, Ázie, Austrálie, Európy aj 
z amerického kontinentu. Podu-
jatie bolo organizované v spolu-
práci s Trnavskou regionálnou ko-
morou SOPK, Trnavským samo-
správnym krajom a štátnymi agen-
túrami SARIO, SACR a NADSME. 
Na výjazdovej porade stretnutia 
30. októbra v Trnave sa zúčastni-
li aj zástupcovia trnavskej krajskej 
zložky SŽK. Živnostníci tu  infor-
movali o činnosti komory a využi-
li príležitosť prostredníctvom pria-
mych rokovaní s honorárnymi 
konzulmi vytvoriť podmienky pre 
rôzne obchodné aktivity.  (schm)

Čo možno ešte neviete

PROJEKT HAIR.NET
V minulom vydaní Živnos-

tenských novín sme priniesli 
hodnotenie projektu Hair.
Net, na realizácii ktorého sa 
významnou mierou podieľala 
Slovenská živnostenská komo-
ra. Dnes prinášame ešte nie-
koľko údajov.

Projekt Hair.Net (Kadernícke 
rady a inštruktáž internetových 
zdrojov pre národné a európ-
ske odborné vzdelávania) bol 
financovaný cez program Leo-
nardo da Vinci a bol zamera-
ný na prenos inovácie v oblas-

ti odborného vzdelávania pre 
profesiu kaderník/kaderníčka 
z Veľkej Británie na Slovensko, 
Rumunsko a Bulharsko. Vytvo-
ril základ pre zabezpečenie 
kvality odborného vzdelávania 
v sektore formou neformálne-
ho vzdelávania, ako aj predpo-
klad pre zavedenie princípov 
ECVET v praxi. 

Projekt začal v novembri 
2010 a ukončený bol 30. sep-
tembra 2012. Slovensko v pro-
jekte reprezentovala Regionál-

(Pokračovanie na str. 6)
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Verejné obstarávanie
Krátke správy

 • Zhoršovanie podnikateľské-
ho prostredia. Zväz chemické-
ho a farmaceutického priemys-
lu (ZCHFP) SR, spolu s ďalšími 
profesijnými zväzmi a organizá-
ciami, dlhodobo a, bohužiaľ, ne-
úspešne upozorňujú na neustá-
le zhoršovanie podnikateľského 
prostredia. Potvrdila to aj naj-
novšia Správa o globálnej konku-
rencieschopnosti 2012 - 2013, 
zverejnená Svetovým ekonomic-
kým fórom (WEF), ktorá prideli-
la Slovenskej republike v hodno-
tení konkurencieschopnosti 71. 
priečku v rebríčku 144 krajín, čo 
je historicky najhoršie umiest-
nenie. Pritom nižšie sa z krajín 
EÚ nachádzajú už len Rumun-
sko a Grécko. Informoval o tom 
prezident ZCHFP SR Ing. Roman 
Karlubík.  (pa)

 • Kampaň ZLATÉ DNO. Cie-
ľom kampane ZLATÉ DNO, ko-
nanej počas septembra a ok-
tóbra t. r., ktorej partnermi boli 
Združenie miest a obcí Sloven-
ska, Zväz obchodu a cestovného 
ruchu SR a viaceré obchodné re-
ťazce, pod záštitou Ministerstva 
hospodárska SR, bolo vybudo-
vať kladný vzťah občanov k vý-
robkom vyrobených a dopesto-
vaných na Slovensku. V rámci 
vzdelávacieho projektu na pod-
poru makroekonomiky Sloven-
ska Kvalita z našich regiónov 
boli zábavnou formou oslovení 
školáci otázkami a odpoveďami 
o tom ako funguje ekonomika, 
aké sú rôzne zaujímavé a potreb-
né povolania. Kampaň zdôrazni-
la okrem iného potrebu obnoviť 
a budovať stavovskú česť jednot-
livých povolaní, podnietiť hrdosť 
na výsledky svojej práce s cieľom 
presadiť sa na trhu práce.  (aa)

 • Nový závod v Leopoldove. 
Spoločnosť Esnasa Slovensko, 
ktorú založili tri španielske spo-
ločnosti,  otvorila nový závod na 
výrobu súčiastok pre automobi-
lový priemysel a bielu techniku. 
Vzniklo tu vyše 30 nových pra-
covných miest.  (t)

 • Na Slovensko dorazila zima. 
Vraj, predčasne a spôsobila riad-
nu paniku. Zimné pneumatiky 
išli doslova na dračku. Len naj-
širší slovenský e-shop zazname-
nal za jediný deň (29. 10.) viac 
ako 1000 (!) objednaných kusov 
zimných pneumatík.  (e)

 • Cesta (nielen) za vínom. 
Trojuholník Bratislava – Viedeň – 
Budapešť už po stáročia zohráva 
významnú úlohu v histórii regió-
nu. V jeho strede sa nachádza ti-
sícročné benediktínske opátstvo, 
ktoré sa dostalo do zoznamu sve-
tového kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva UNESCO a v ostat-
ných rokoch sa stáva aj cieľom 
mnohých návštevníkov (ročne až 
sto tisíc). Kláštor v Pannonhalme, 
obývaný mníchmi od čias Rím-

Krátke správy

(Pokračovanie zo str. 1)

(Pokračovanie na str. 4)

Tento zámer vyplýva zo základ-
ného princípu verejného obsta-
rávania, ktorým je napĺňanie ve-
rejného záujmu, prejavujúceho 
sa v povinnosti obstarávateľa dbať 
vo verejnom obstarávaní nielen 
o dodržiavanie záväzkov medzi 
priamymi účastníkmi zmluvného 
vzťahu, ale aj voči všetkým, kto-
rí sa podieľajú na úspešnom plne-
ní ponúkaných zákaziek. Neplne-
nie týchto povinností sa premieta 
do stále častejších problémov 
s platobnou neschopnosťou, do 
ktorých sa dostávajú najmä malí 
a strední podnikatelia, a to len 
preto, že im ich zmluvní partne-
ri nezaplatili za riadne vykonanú 
prácu. 

Navrhované znenie zákona chce 
nedobrej situácii zabrániť naj-
mä zakotvením viacerých princí-
pov a zásad v rámci subdodávok. 
V úvodných ustanoveniach je vy-
jadrená povinnosť dodržiavať pri 
zadávaní subdodávky princíp rov-
nakého zaobchádzania, nedis-
kriminácie a princíp transparent-
nosti. Tieto princípy sú rozvinuté 
v nasledujúcich ustanoveniach, 
a to uzákonením povinnosti 
úspešných uchádzačov stanoviť 
v zmluvných vzťahoch so subdo-
dávateľmi primerané platobné 
lehoty, pri ktorých zákon určuje 
maximálnu lehotu splatnosti, vy-
chádzajúcu z podmienok dohod-
nutých v zmluve medzi obstaráva-
teľom a úspešným uchádzačom. 
Tieto lehoty nesmú byť dlhšie ako 
dva mesiace po lehote alebo leho-
tách splatnosti platieb, ustanove-
ných zmluvou medzi obstaráva-
teľom a úspešným uchádzačom. 
V zmluve o subdodávke bude mu-
sieť byť taktiež uvedené, že sa ňou 
plní časť zákazky pochádzajúcej 
z verejného obstarávania, a tak-
tiež kontaktné údaje obstaráva-
teľa. 

Návrh zákona o subdodávate-
ľoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov ustanovuje 
základné práva a povinnosti sub-
dodávateľa - poskytnúť plnenie 
dohodnuté v zmluve o subdodáv-
ke, v takej lehote a kvalite, ako je 
ustanovené v zmluve a úspešného 
uchádzača, ktorý je povinný za-
platiť za poskytnuté plnenie v do-
hodnutej lehote neprekračujúcej 
zákonom ohraničenú časovú pe-
riódu. Okrem zakotvenia týchto 
základných povinností zmluvných 
strán, zákon ustanovuje aj sank-
cie za ich prípadné neplnenie. Pri 
uplatnení navrhovaných sankcií 
vstupuje do právneho vzťahu me-
dzi úspešným uchádzačom a sub-
dodávateľom verejný obstaráva-
teľ, a to na základe informačnej 
povinnosti obsiahnutej v záko-
ne v prospech oboch zmluvných 
strán. Ak si teda jedna zo strán 

ZVÝŠI SA OCHRANA 
SUBDODÁVATEĽOV VO 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ?
zmluvy o subdodávke nesplní 
svoje povinnosti, vyplývajúce zo 
zmluvy alebo zákona, druhá stra-
na o tom bezodkladne upovedo-
mí obstarávateľa. V takom prípade 
obstarávateľ najprv vyzve zmluv-
nú stranu na splnenie svojich zá-
väzkov, a to bezodkladne. Úspeš-
ný uchádzač, ktorý si nesplní svoju 
povinnosť zaplatiť za plnenie po-
skytnuté subdodávateľom, bude 
obstarávateľom vyzvaný na zapla-
tenie splatnej platby v prospech 
subdodávateľa, a to najneskôr 
v lehote troch mesiacov odo dňa, 
kedy prijal platbu od obstaráva-
teľa za úspešné splnenie zákazky 
alebo jej časti. Ak napriek tejto vý-
zve svoju platobnú povinnosť ne-
splní, a teda nepreukáže obstará-
vateľovi zaplatenie splatnej platby, 
obstarávateľ zablokuje všetky ďal-
šie platby, ktoré by mal poskytnúť 
úspešnému uchádzačovi podľa 
zmluvy, uzavretej na základe plat-
ných právnych predpisov o verej-
nom obstarávaní. Ak ani potom 
nedôjde k úspešnému uspoko-
jeniu peňažnej pohľadávky sub-
dodávateľa, obstarávateľ oznámi 

Úradu pre verejné obstarávanie, 
že úspešný uchádzač prestal spĺ-
ňať podmienky účasti na verej-
nom obstarávaní, čím stratí svoj 
osobný status vo verejnom obsta-
rávaní a Úrad pre verejné obsta-
rávanie ho vyškrtne zo zoznamu 
podnikateľov. Takýto subjekt stra-
tí akúkoľvek možnosť uchádzať 
sa o zákazku v akomkoľvek verej-
nom obstarávaní v Slovenskej re-
publike. Navrhuje sa, aby obstará-
vateľ zastával vo fáze plnenia tejto 
zmluvy i funkciu dohľadu nad ďal-
šími zmluvnými vzťahmi, ktorých 
predmetom budú čiastkové plne-
nia zákazky. V rámci tejto úpra-
vy sa definujú i nové povinnos-
ti obstarávateľa sankčnej povahy. 
Ich cieľom je zvýšenie platobnej 
disciplíny úspešných uchádzačov 
voči svojim subdodávateľom.

Po schválení v parlamente by 
mal zákon nadobudnúť účinnosť 
od januára 2013 a pri dôslednom 
dodržiavaní by mohol byť jedným 
z pilierov transparentného verej-
ného obstarávania v Slovenskej 
republike. (-ib- zo zdroja Verlag 
Dashöfer a návrh zákona)

OCHRANA 
VO VEREJNÝCH 
ZÁKAZKÁCH SA 

NEPOSILNÍ
Pod týmto titulkom bol uverejnená správa o tom, že poslanci NR SR 

neposlali návrh zákona z dielne opozičných poslancov za KDH Jána Hu-
dackého, Jána Figeľa a Júliusa Brocku o ochrane subdodávateľov pri ve-
rejnom obstarávaní do druhého čítania. 

Podľa KDH si veľké firmy často neplnia svoje záväzky voči subdodáva-
teľom. „Situácia sa rapídne zhoršila po prepuknutí krízy v roku 2008, 
keď sa výrazne predĺžila doba splatnosti faktúr,“ pridal k dôvodu ná-
vrhu jeden z predkladateľov zákona Ján Hudacký. KDH preto navrhu-
je, aby každej platbe medzi obstarávateľom, obyčajne verejnou inšti-
túciou, a generálnym dodávateľom predchádzalo splnenie záväzkov 
medzi generálnym dodávateľom a jeho subdodávateľmi. V prípade, že 
by generálny dodávateľ tieto záväzky neplnil, zastavili by sa mu platby 
z verejných zdrojov. Mohlo by to viesť až k úplnému ukončeniu zmluv-
ného vzťahu a spoločnosť by bola zaregistrovaná v zozname firiem, kto-
ré majú obmedzený prístup pre verejné obstarávanie tovarov a služieb. 
 (ekonomika.sme.sk)
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Krátke správy
Legislatívne zmeny

Krátke správy
skej ríše, obnovil v deväťdesiatych 
rokoch 20. storočia popretŕhané 
tradície, okrem iného tu došlo aj 
k obnove pestovania hrozna a vý-
roby vína. Rok 2010 bol rokom 
rozvoja služieb a infraštruktúry tej-
to oblasti, a tak zaujímavá archi-
tektúra láka aj tých, ktorí majú radi 
víno a gastronomické špeciality – 
návštevníkom ponúka zaujímavé 
zážitky.  (if)

 • Informácie o autách v exekú-
cii prístupné. Podvodov pri pre-
daji ojazdených áut by od nové-
ho roku mohlo byť menej. Od 1. 
januára 2013 má byť po podpísa-
ní prezidentom účinná novela zá-
kona o cestnej premávke. Právna 
norma umožní kupujúcemu zís-
kať z evidencie vozidiel informá-
ciu, či na kupovaný automobil nie 
je uvalená exekúcia. (dt)

 • Štát stopol zdraženie plynu. 
Plyn pre domácnosti od budúce-
ho roka výrazne nezdražie. Aspoň 
to, zatiaľ, vyplýva zo zasadnutia 
valného zhromaždenia Sloven-
ského plynárenského priemyslu, 
ktoré (v 44. týždni) zamietlo návr-
hy predstavenstva spoločnosti na 
zvýšenie cien plynu pre domác-
nosti na rok 2013. Predstaven-
stvo SPP, v ktorom majú väčšinu 
zahraniční akcionári, navrhovalo 
alternatívne zvýšenie cien plynu 
pre domácnosti o viac ako 18 % 
a o vyše 25 %. Zástupcovia štátu 
boli proti cenovým návrhom.  (dt)

 • Banky prispejú štátu na da-
niach najviac. Štát ukázal, ktoré 
firmy na budúci rok najviac dopla-
tia na zvýšenie daní z 19 na 23 %. 
Z čísiel Inštitútu finančnej politiky 
vyplýva, že nové sadzby najviac 
ukroja zo ziskov bankového sekto-
ra. V „rebríčku“ najväčších platcov 
dane sú hneď za bankami energe-
tici a veľkoobchod. Hoci tieto tri 
sektory predstavujú len šesť per-
cent slovenských firiem, do daňo-
vého balíka prispejú až tretinou 
sumy.  (s)

 • Slováci začali šetriť. Mie-
ra úspor dosiahla na Slovensku 
11,2 %, teda toľko sme v priemere 
odkladali zo svojho hrubého dis-
ponibilného príjmu. Bola to po-
dobná miera, ako napríklad v ČR 
(miera úspor na úrovni 11,3 %). 
O niečo viac si odložili susedia 
v Rakúsku, a to 15,6 %. Slováci 
si najviac odkladajú v poslednom 
štvrťroku, kedy sa ich miera úspor 
v posledných troch rokoch pohy-
buje okolo 18 až 21 percent. (t)

 • Európsky deň obchodu. 
Zväz obchodu a cestovného ru-
chu SR zorganizoval konferen-
ciu o obchode a marketingu 
INTRACO Special 2012, ktorej 
súčasťou bolo aj pripomenutie si 
Európskeho dňa obchodu. To, že 
je obchod významným odvetvím 
a motorom ekonomiky potvrdzu-
je vyhlásenie 6. novembra za Eu-
rópsky deň obchodu. (ib)

SÚHRN NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 
LEGISLATÍVNYCH ZMIEN, 

DOTÝKAJÚCICH SA ŽIVNOSTNÍKOV

Novela zákona o správnych 
poplatkoch

Parlament schválil novelu záko-
na o správnych poplatkoch, na 
základe ktorej sa zvýšia poplatky 
v oblasti verejnej správy, v rámci 
stavebnej činnosti či v oblasti do-
pravy. Účinnosť novely je 1. októ-
ber okrem troch výnimiek. 

Novela zákona o zdravot-
nom poistení

Od januára budúceho roku sa 
zvýši sadzba na zdravotné pois-
tenie zo súčasných 10 % na 14 
% u príjmov z dividend a podie-
lov na zisku obchodných spoloč-
ností. Na zdravotné odvody z di-
vidend a podielov na zisku sa má 
vzťahovať vyšší maximálny vy-
meriavací základ ako na ostat-
né príjmy. Pri ostatných príjmoch 
bude maximálny ročný vymeria-
vací základ 60-násobkom prie-
mernej mzdy, pri dividendách 
bude osobitný maximálny roč-
ný vymeriavací základ na úrovni 
120-násobku priemernej mzdy na 
Slovensku. Suma vyplatených di-
vidend sa pritom nemá započíta-
vať do celkových príjmov a preto 
sa nemôže stať, že by osoba zapla-
tila zdravotné odvody len z divi-
dend a vyhla sa plateniu odvodov 
z ostatných príjmov. Zdravotné 
odvody z dividend sa majú vybe-
rať formou zrážky pri ich výplate. 
Preddavok na poistné z dividend 
bude za osobu, ktorej boli vypla-
tené dividendy, vypočítavať a od-
vádzať platiteľ dividend.

Novela zákona o potravi-
nách

Ak výrobcovia alebo predajcovia 
potravín opakovane umiestnia ne-
kvalitné výrobky na predaj, môžu 
dostať pokutu až do výšky 5 milió-
nov eur. Návrh novely bol v sep-
tembri predložený do pripomien-
kového konania. Kontrolóri budú 
môcť nekvalitné výrobky chemic-
ky znehodnotiť a zabrániť tak ich 
ďalšiemu predaju prípadne uzav-
rieť prevádzku až do odstránenia 
nedostatku. Ďalšia právomoc sa 
týka polície, ktorá bude môcť za-
staviť vozidlo, ktoré nebude spĺňať 
podmienky na prevoz potravín, 
a odobrať vodičovi osvedčenie 
o evidencii.

Novela zákona o dani z príj-
mov

Vláda predložila návrh novely 
zákona, ktorej cieľom je aj konso-
lidácia verejných financií so záme-
rom zníženia deficitu verejných fi-
nancií pod 3 % HDP v roku 2013. 
Z tohto záväzku vlády SR vychá-
dzajú aj navrhované úpravy, ktoré 
sú zamerané najmä na:

ČO NÁS ČAKÁ A NEMINIE 
 • obmedzenie možnosti uplat-

nenia 40 %-ných paušálnych vý-
davkov v maximálnej výške 5040 
eur ročne, prípadne 420 eur me-
sačne; zrušenie možnosti uplatne-
nia paušálnych výdavkov pri pre-
nájme nehnuteľností

 • uplatnenie nezdaniteľnej časti 
základu dane na manželku (man-
žela), ktorá žije s daňovníkom 
v spoločnej domácnosti a stará sa 
o maloleté dieťa tiež žijúce s da-
ňovníkom v domácnosti do troch 
rokov (do šiestich rokov v prípade 
dieťaťa so zdravotným postihnu-
tím) dieťaťa, alebo ktorá poberala 
v zdaňovacom období príspevok 
na opatrovanie, alebo ktorá bola 
evidovaná na úrade práce,

 • obmedzenie možnosti uplat-
nenia daňového bonusu len za 
podmienky, že daňovník dosa-
huje zákonom ustanovenú mini-
málnu výšku len z tzv. „aktívnych 
príjmov“, t. j. príjmov zo závislej 
činnosti podľa § 5 zákona o dani 
z príjmov a príjmov z podnikania 
a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 záko-
na o dani z príjmov,

 • zavedenie progresívneho zda-

ňovania príjmov fyzických osôb 
s dvomi sadzbami dane, pričom 
vyššia z týchto sadzieb bude uplat-
ňovaná pre fyzické osoby s nad-
štandardnými príjmami,

 • zavedenie osobitnej sadzby 
dane vo výške 5 % pre vybraných 
ústavných činiteľov (poslanci, pre-
zident, členovia vlády, predse-
da a podpredseda NKÚ), pričom 
progresívne zdaňovanie týchto 
príjmov zostáva zachované,

 • zvýšenie sadzby dane pre práv-
nické osoby

 • úpravu zdanenia podielov na 
zisku vykázanom za zdaňovacie 
obdobia do 31. decembra 2003 
a vyplácanom po 31. decembri 
2012.

Od začiatku budúceho roka 
nastanú zmeny v oblasti da-
ňovej politiky.

 • ruší sa možnosť uplatniť paušál-
ne výdavky pri prenájme nehnu-
teľností,

 • 40-percentné paušálne výdav-
ky sa budú môcť uplatniť v ma-
ximálnej výške 5 040 eur ročne, 

Do pozornosti (nielen) členom SŽK

AKÉ ZMENY ČAKAJÚ 
ŽIVNOSTNÍKOV OD 

NOVÉHO ROKU
• paušálne výdavky sa od januára 2013 obmedzia
• ak patríte do skupiny živnostníkov, ktorých ročný úhrn príjmov pre-
siahne hranicu 176,8-násobku životného minima, to je zarobíte ročne 
viac ako 34 401 EUR, bude sa po novom na živnostníka vzťahovať vyššia 
25 %-tná sadzba dane
• zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre platenie odvodov
• zmena koeficientov pre výpočet sociálnych a zdravotných odvodov
• od základu dane sa už nebude dať odpočítať suma zaplatených 
odvodov
• faktúry budú musieť byť od februára 2013 uhradené do 60 dní
• od januára 2013 neprijímajte platby v hotovosti nad 5000 EUR, hro-
zí pokuta až do výšky 150 000 EUR
• meniť sa bude aj zákon o elektronických registračných pokladniciach
• zvýšia sa náklady na zamestnávanie dohodárov 

OD 1. 9. 2012 SA 
ZMENILI SUMY 
STRAVNÉHO

Sumy stravného pre časové pásma sú:
• 4,- eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín
• 6,- eur pre časové pásmo nad 12 až 18 hodín
• 9,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín
Minimálna hodnota stravného lístka predstavuje hodnotu 3,- eurá 

(75 % zo 4,- eur).

(Dokončenie na str. 7)
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Ľudia pracujúci na dohodu, 
budú od januára platiť odvody. 
Vďaka tomu získajú nárok na via-
ceré dávky.

Nemocenské poistenie
 • Z nemocenského poistenia 

budú môcť získať tieto dávky: ne-
mocenskú, materskú, ošetrovné, 
vyrovnávaciu dávka

 • Kto nebude platiť nemocenské 
poistenie a nebude mať ani nárok 
na nemocenské dávky: starobní 
dôchodcovia, ľudia s nepravidel-
ným príjmom, študenti, invalidní 
dôchodcovia

Nemocenské
 • Poskytuje sa poistencovi, ak 

bol pre chorobu alebo úraz uzna-
ný dočasne práceneschopným na 
výkon zárobkovej činnosti alebo 
mu bolo nariadené karanténne 
opatrenie.

 • Zamestnanec musí splniť tieto 
podmienky: 

 - vznik dočasnej pracovnej 
neschopnosti počas trvania 
nemocenského poistenia 
alebo v ochrannej lehote

 - absencia príjmu, ktorý sa 
považuje za vymeriavací zá-
klad, vyplateného za obdo-
bie dočasnej pracovnej ne-
schopnosti (rozhoduje, za 
aké obdobie je príjem vy-
platený, nie v akom období)

 • Nemocenské sa určuje z den-
ného vymeriavacieho základu ale-
bo pravdepodobného denného 
vymeriavacieho základu.

 • Od 1. do 3. dňa dočasnej prá-
ceneschopnosti je výška nemo-
cenského 25 percent denného vy-
meriavacieho základu a od 4. dňa 
55 percent denného vymeriava-
cieho základu.

 • Nemocenské sa vypláca za ka-
lendárne dni až do ukončenia do-
časnej pracovnej neschopnosti. 
Najdlhšie ho možno poberať 52 
týždňov.

Ošetrovné
 • Je určené pre ľudí, ktorí ne-

môžu chodiť do práce z dôvodu 
osobného a celodenného ošetro-
vania chorého dieťaťa, chorého 
manžela, chorej manželky, cho-
rého rodiča alebo chorého rodiča 
manžela (manželky) alebo z dôvo-
du osobnej a celodennej starostli-
vosti o zdravé dieťa do desiatich 
rokov veku.

Materské
 • Predstavuje nemocenskú dáv-

ku z dôvodu tehotenstva alebo 
starostlivosti o narodené dieťa.

 • Začína sa poskytovať spravidla 
šesť týždňov pred očakávaným 
dňom pôrodu určeným lekárom 
(najskôr osem týždňov), prípad-
ne v deň pôrodu, ak pôrod nastal 
skôr.

 • Podmienkou na získanie ma-

terského je minimálne 270 dní 
nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch pred 
pôrodom. Nárok na materské 
môže vzniknúť buď počas trva-
nia nemocenského poistenia ale-
bo v ochrannej lehote, ktorá trvá 
osem mesiacov po zániku nemo-
cenského poistenia.

 • Materské sa poskytuje vo výške 
65 percent denného alebo prav-
depodobného denného vymeria-
vacieho základu od 1. dňa.

 • Materské sa vypláca za kalen-
dárne dni. Nárok zaniká spravidla 
uplynutím 34 týždňov od vzniku 
nároku, v prípade, že je poisten-
kyňa osamelá, môže poberať ma-
terské 37 týždňov a ak sa jej naro-
dia minimálne dve deti naraz, je 
dĺžka poberania materského 43 
týždňov.

Vyrovnávacia dávka
 • Je určená pre ženy, ak sú z dô-

vodu tehotenstva preradené na 
inú prácu, pretože práca, ktorú 
predtým vykonávali, je zakázaná 
tehotným ženám alebo podľa le-
kárskeho posudku ohrozuje ich 
tehotenstvo, a pri práci, na ktorú 
sú preradené, dosahujú bez svoj-
ho zavinenia nižší príjem ako pri 
práci, ktorú vykonávali pred pre-
radením.

Starobné poistenie
 • Zo starobného poistenia môžu 
ľudia pracujúci na dohodu zís-
kať starobný dôchodok, predčas-
ný dôchodok, vdovský a vdovecký 
dôchodok a invalidný dôchodok.

 • Starobné poistenie budú platiť 
všetci dohodári s výnimkou stre-
doškolákov do 18 rokov, ktorí me-
sačne nezarobia viac ako 66 eur.

Starobný dôchodok
 • Nárok na starobný dôcho-

dok má človek, ktorý má aspoň 
15 rokov dôchodkového poiste-
nia a dovŕšil dôchodkový vek. Dô-
chodkový vek je 62 rokov jed-
notne u mužov aj žien. Začne sa 
však uplatňovať až u mužov naro-
dených v období počnúc rokom 
1946 a u žien narodených v ob-
dobí počnúc rokom 1962 (u nie-

ktorých žien aj skôr, závisí to od 
počtu detí, ktoré žena vychovala).

Predčasný starobný dôcho-
dok

 • • Nárok na predčasný sta-
robný dôchodok má poistenec, ak 
získal najmenej 15 rokov obdobia 
dôchodkového poistenia, chýbajú 
mu najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku a suma pred-
časného starobného dôchodku ku 
dňu, od ktorého požiadal o jeho 
priznanie, je vyššia ako 1,2-ná-
sobok sumy životného minima. 
V prípade, že je výška vypočítanej 
penzie nižšia, Sociálna poisťovňa 
žiadosť o predčasný dôchodok za-
mietne. Ak žiada o predčasný dô-
chodok človek, ktorý je v druhom 
pilieri aspoň päť rokov, musí byť 
vypočítaná suma minimálne vo 
výške 0,6-násobku životného mi-
nima. Ak je v druhom pilieri krat-
šie, musí byť predčasný dôchodok 
aspoň v sume 1,2-násobku život-
ného minima.

Vdovský a vdovecký dôcho-
dok

 • Vdovský dôchodok zabezpe-
čuje vdove príjem po úmrtí man-
žela a vdovecký dôchodok zase 
vdovcovi po úmrtí manželky.

 • Nárok na vdovský dôchodok 
má vdova po manželovi, ktorý ku 
dňu smrti poberal starobný dô-
chodok, predčasný starobný dô-
chodok alebo invalidný dôchodok 
alebo ku dňu smrti splnil pod-
mienky nároku na starobný dô-
chodok alebo ku dňu smrti získal 
počet rokov dôchodkového pois-
tenia potrebný na vznik nároku na 
invalidný dôchodok alebo zomrel 
v dôsledku pracovného úrazu ale-
bo choroby z povolania.

Sirotský dôchodok
 • Nárok na sirotský dôchodok 

má nezaopatrené dieťa po zomre-
tom rodičovi alebo osvojiteľovi, 
ktorý 

 - ku dňu smrti poberal sta-
robný dôchodok, predčas-
ný dôchodok alebo invalid-
ný dôchodok alebo

 - ku dňu smrti nepoberal nie-
ktorý z týchto dôchodkov, 
ale získal počet rokov dô-
chodkového poistenia po-
trebný na nárok na invalid-
ný dôchodok, alebo

 - ku dňu smrti nepoberal nie-
ktorý z týchto dôchodkov, 
ale splnil podmienky náro-
ku na starobný dôchodok, 
alebo

 - zomrel v dôsledku pracov-
ného úrazu alebo choroby 
z povolania

 • Suma sirotského dôchodku je 
40 % 

 - starobného dôchodku ale-
bo invalidného dôchodku, 
na ktorý mal alebo by mal 

nárok zomretý rodič alebo 
osvojiteľ dieťaťa,

 - invalidného dôchodku, ak 
zomretý rodič alebo osvoji-
teľ dieťaťa bol poberateľom 
invalidného dôchodku a ku 
dňu smrti nesplnil podmien-
ky nároku na starobný dô-
chodok alebo nezískal počet 
rokov dôchodkového pois-
tenia potrebný na vznik ná-
roku na invalidný dôcho-
dok,

 - predčasného starobné-
ho dôchodku priznaného 
zomretému rodičovi alebo 
osvojiteľovi.

Invalidné poistenie
 • Z invalidného poistenia môže 

poistenec získať invalidný dôcho-
dok a pozostalí vdovský, vdovecký 
a sirotský dôchodok.

 • Kto ho nebude platiť: starobní 
dôchodcovia.

Invalidný dôchodok
 • Účelom invalidného dôchod-

ku je zabezpečiť príjem v prípade 
poklesu schopnosti vykonávať zá-
robkovú činnosť v dôsledku dlho-
dobo nepriaznivého zdravotného 
stavu.

 • Nárok na invalidný dôchodok 
má človek, ktorý je invalidný, zís-
kal potrebný počet rokov obdobia 
dôchodkového poistenia a ku dňu 
vzniku invalidity nesplnil pod-
mienky nároku na starobný dô-
chodok alebo mu nebol priznaný 
predčasný dôchodok.

Poistenie v nezamestnanosti
 • Z poistenia v nezamestnanosti 

budú môcť aj dohodári po novom 
získať dávku v nezamestnanosti.

 • Základnou podmienkou ná-
roku na dávku v nezamestnanos-
ti je, že poistenec v posledných 
troch rokoch pred zaradením do 
evidencie uchádzačov o zamest-
nanie bol poistený v nezamestna-
nosti najmenej dva roky (730 dní).

 • Výška dávky v nezamestnanos-
ti predstavuje 50 percent z denné-
ho vymeriavacieho základu. Dáv-
ka sa poskytuje za kalendárne dni.

 • Doba poberania dávky v ne-
zamestnanosti závisí od toho, ako 
dlho bol uchádzač o zamestnanie 
poistený v nezamestnanosti. Ak 
v posledných štyroch rokoch zís-
kal minimálne 730 dní dôchodko-
vého poistenia, môže ju poberať 
štyri mesiace. V prípade, že 730 
dní dôchodkového poistenia zís-
kal za posledné štyri roky, má ná-
rok na dávku v nezamestnanosti 
počas štyroch mesiacov.

 • Kto nebude platiť poistenie 
v nezamestnanosti: starobní dô-
chodcovia, ľudia s nepravidelným 
príjmom, študenti, invalidní dô-
chodcovia.

 (Zdroj: Sociálna poisťovňa,
 redakčne krátené)

ČO PO NOVOM ZÍSKAJÚ DOHODÁRI 
ZO SOCIÁLNEHO POISTENIA

Zdroj: profesia.sk
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PRÁVNA PORADŇA

Nakoľko sa mnohí z vás ocita-
jú v pozícií veriteľa, mali by ste si 
uvedomiť, že pri uplatňovaní svoj-
ho práva proti subjektu, ktorý je 
v konkurze, musíte byť aktívnejší 
než ako ste zvyknutí pri uplatňova-
ní si práv proti subjektom so štan-
dardným režimom. 

Na účely zistenia stanovísk ve-
riteľov prihlásených pohľadávok, 
voľby a odvolávanie členov veriteľ-
ského výboru a výmeny správcu sa 
počas konkurzu zvolávajú schôdze 
veriteľov. Prvú schôdzu veriteľov 
zvoláva správca do 55 dní od vy-
hlásenia konkurzu tak, aby sa ko-
nala nie skôr ako pätnásty a nie 
neskôr ako dvadsiaty deň odkedy 
uplynie lehota na popieranie po-
hľadávok. Ďalšie schôdze veriteľov 
môže zvolať správca z vlastného 
podnetu, z podnetu veriteľského 
výboru alebo jedného, či viacerých 
veriteľov, ktorí však musia mať viac 
ako desať percent všetkých hlaso-
vacích práv. Títo veritelia sa mu-

sia na správcu obrátiť so žiadosťou 
o zvolanie schôdze veriteľov, v kto-
rej uvedú predmet rokovania, inak 
správca na takúto žiadosť nebude 
prihliadať. Správca následne zvolá 
schôdzu veriteľov tak, aby sa kona-
la nie skôr ako 20 dní a nie neskôr 
ako 30 dní od doručenia žiadosti 
o zvolanie schôdze veriteľov. V prí-
pade, že by správca napriek riadnej 
žiadosti schôdzu veriteľov nezvolal 
alebo by sa takejto schôdze verite-
ľov nezúčastnil, schôdzu veriteľov 
zvolá namiesto správcu súd.

Schôdza veriteľov v konkurze 
sa zvoláva uverejnením oznáme-
nia o zvolaní schôdze v Obchod-
nom vestníku, pričom lehota me-
dzi zvolaním a konaním schôdze 
nesmie byť kratšia ako 15 dní. 
V oznámení o konaní schôdze veri-
teľov musí zvolávateľ uviesť miesto, 
čas a predmet rokovania veriteľ-
skej schôdze.

Ak schôdzu veriteľov zvolal kon-
kurzný správca, schôdzi veriteľov 

Monitor
Právna poradňa

VERITEĽSKÉ ORGÁNY VERITEĽSKÉ ORGÁNY 
V KONKURZEV KONKURZE

predsedá správca. Ak schôdzu ve-
riteľov zvolal súd, schôdzi veriteľov 
predsedá sudca alebo ním povere-
ný vyšší súdny úradník.

Právo, nie však povinnosť zú-
častniť sa schôdze veriteľov majú 
všetci veritelia prihlásených po-
hľadávok. Úpadca, štatutárny or-
gán alebo člen štatutárneho orgá-
nu, prípadne zákonný zástupca sa 
môže schôdze veriteľov zúčastniť 
len so súhlasom predsedajúceho 
schôdzi. Ak predsedajúci schôdzi 
požiada o to, aby sa úpadca, jeho 
štatutárny orgán alebo člen štatu-
tárneho orgánu,prípadne zákon-
ný zástupca zúčastnil schôdze ve-
riteľov, je tento povinný sa schôdze 
zúčastniť.

Uznášania schopnosť schôdze 
veriteľov je limitovaná prítomnos-
ťou na schôdzi aspoň jedného veri-
teľa, ktorý je oprávnený na schôdzi 
veriteľov hlasovať, teda má prihlá-
senú pohľadávku a jeho pohľadáv-
ky bola v čase konania schôdze 
zistená čo do právneho dôvodu 
a vymáhateľnosti. 

Na každé jedno celé euro patrí 
veriteľovi jeden hlas. Schôdza ve-
riteľov sa uznáša nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných veri-
teľov. 

Predmetom rokovania a hlasova-
nia prvej schôdze veriteľov je vždy 
voľba veriteľského výboru, ktorý 
zastupuje záujmy všetkých verite-
ľov, ktorí majú zistené, nezabez-
pečené pohľadávky. Predmetom 
prvej schôdze veriteľov je vždy 
aj hlasovanie o výmene správcu. 
O inej záležitosti ako bola uvede-
ná na pozvánke smie schôdza ve-
riteľov hlasovať len za prítomnos-
ti a so súhlasom všetkých veriteľov, 
oprávnených na schôdzi hlasovať.

O priebehu schôdze sa spisu-
je zápisnica, do ktorej smie veriteľ 
prihlásenej pohľadávky v kancelá-
rií správcu nahliadať, prípadne žia-
dať odpisy tejto zápisnice.

Každý veriteľ, ktorý je opráv-
nený na schôdzi veriteľov hlaso-
vať a uplatnil si do zápisnice na 
schôdzi veriteľov odôvodnenú 
námietku, sa môže do päť dní od 
skončenia schôdze veriteľov do-
máhať, aby súd zrušil uznesenie 
schôdze. O tomto zrušení uznese-
nia súdom rozhodne súd do sied-
mych dní od doručenia návrhu.

 JUDr. Erik Bilský 

(Čaplovičove zmeny nikomu nepomôžu, Hospodárske novi-
ny, 26. septembra 2012, autor Martin Fronc)

Prijaté novely školských záko-
nov ostali v tieni štrajku učiteľov. 
Minister školstva Dušan Čaplo-
vič nespí a navrhuje zmeny škol-
skej legislatívy. Za činorodosť ho 
treba pochváliť. Ale cesta, ktorú si 
vybral, ktorá oberá školu, žiakov 
a rodičov o slobody, cesta, ktorá 
smeruje k modelu školy pred ro-
kom 1989, je cesta zlá. 

Problematický priemer
Priemerná známka dva, resp. 

2,75 z posledných ročníkov zák-
ladnej školy rozhodne o tom, či sa 
žiak vôbec môže uchádzať o pri-
jatie na gymnázium, resp. stred-
nú odbornú školu. Nuž napríklad 
nádejný „Rembrandt“, ktorý má 
z matematiky štvorky, nemá šan-
cu dostať sa na vysnívanú umelec-
kú školu. Očakávam, že sa v dô-
sledku prijatých noviel školských 
zákonov začnú zlepšovať známky 
žiakov základných škôl, ale záro-
veň vzrastie korupcia, lebo ľudia 
so širokými lakťami si nájdu spô-
sob, ako zabezpečiť dobré znám-
ky svojim deťom. 

Kvalite to však rozhodne nepo-
môže. Mimochodom, tento mo-
del ministra Čaploviča sme v slo-
venskom školstve už mali – pred 
rokom 1989. Nedá mi v tejto sú-
vislosti si nespomenúť na starú 
múdrosť, ktorá hovorí, že nie pre 
školu a známky sa učíme, ale pre 
život. Som presvedčený, že táto 
stará múdrosť poriadne utrpí. 

Rozhodnutie celku
Veľké bude prekvapenie rodi-

čov, keď zistia, že dobrá stredná 
škola otvára len jednu triedu prvé-
ho ročníka a pre ich deti „nie je 
miesto“. Počty tried prvých roč-
níkov bude totiž všeobecne zá-
väzným nariadením určovať vyšší 
územný celok. A to všetkým stred-
ným školám v kraji, nielen svojim. 
Teda aj súkromným a cirkevným. 

Rodičom a žiakom sa značne 
obmedzí možnosť výberu ško-
ly a školám ich pôsobnosť. Ďal-
šia sloboda má pristrihnuté kríd-
la. Často som počul argument, že 
vzdelávanie je spolopčný záujem 
a vlastne všetky školy sú na jednej 

lodi. Niekto si asi naivne myslí, že 
všetky školy v kraji sa v akejsi do-
jemnej zhode dohodnú na poč-
toch tried prvých ročníkov. Nuž, 
ak sú naozaj na jednej lodi, tak 
prijatou novelou zákona je vyš-
ší územný celok na kapitánskom 
mostíku a súkromné a cirkevné 
školy sa ocitli v podpalubí. 

Financovanie centier
Osobitnou kapitolou noviel škol-

ských je novela zákona o financo-
vaní škôl a školských zariadení. 
Dôvodom jeho zmien bolo, že cez 
niektoré školské zariadenia unika-
li financie zo školstva. „Šikovnej-
ší“ si na zlepšenie príjmu pre svo-
je školské zariadenie – išlo najmä 
o centrá voľného času – vytvori-
li obdobu „mŕtvych duší“. Minis-
ter sa rozhodol rýchlo konať. To je 
v poriadku. No riešenie, ktoré na-
vrhol, chváliť nemožno. Naopak, 
navrhnuté zmeny vyvolali búrku 
protestov. 

Nedajú sa komentovať všetky vý-
hrady k novele, ktorú minister Du-
šan Čaplovič presadil. Jednu však 
nemožno nespomenúť. Zjedno-
dušene povedané, financie na 
školské zariadenie (centrum voľ-
ného času, materskú školu a po-
dobne) išli podľa počtu detí – teda 
na základe výkonov. 

Po novom obec dostane peniaze 
podľa toho, koľko detí býva v obci. 
A to bez ohľadu na to, či obec  má 
centrum voľného času, či mater-
skú školu. 
Čo sa stane? Rodič, ktorý vodí 

svoje dieťa do školského zariade-
nia inde než v miesteč svojho trva-
lého bydliska, bude jedného dňa 
nemilo prekvapený, keď dieťa od-
mietnu. Dôvod: nedostali naň pe-
niaze. 

K TÉME ŠKOLSKÝCH ZÁKONOV 

na rozvojová agentúra Senec 
– Pezinok a Slovenská živnos-
tenská komora. Cieľom pro-
jektu bol prenos vzdelávacích 
učebných materiálov, ktoré vo 
veľkej miere využívajú moder-
né informačné technológie 
Facebooku či YouTube. Pre-
nášané vzdelávacie materiály 
boli prispôsobené tak, aby boli 
ľahko použiteľné, prehľadné 
a interaktívne. SŽK materiály, 
prevzaté z Anglicka prekladala 
a spracovávala do dokumen-
tačnej formy pre cieľové sku-
piny. Výstup bol spracovaný 
v elektronickej forme, zave-
sený je aj na webovej stránke. 

Partneri projektu
MIMAS

 http://mimas.ac.uk/ (univer-
zita v Manchestri, UK)

RDA SP
www.rrasenec-pezinok.sk 

(Regionálna rozvojová agen-
túra Senec-Pezinok, SK)

SŽK
www.szk.sk (Slovenská živ-

nostenská komora, SK)
BASD
www.balkanagency.org/con-

takt (Balkánska agentúra pre 
trvalo udržateľný rozvoj, BG)

IFES
www.ifes.ro (Inštitút pre 

ekonomické a sociálne vzde-
lávanie, RO) (i)

Čo možno ešte neviete

PROJEKT 
HAIR.NET

(Dokončenie zo str. 2)
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314, e-mail: predseda@szk.sk

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

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

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

Krajská zložka Banská Bystrica
Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Tel.: 0905 310 587, e-mail: kzkbbystrica@szk.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
Dočasne spojená s Krajskou zložkou SŽK Trnava. 

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 0908 991 481
Ing. Michal Mudrák, predseda
e-mail: kzkpresov@szk.sk
Ing. Vladimír Fedor, kontaktná osoba

Krajská zložka Trenčín
Rastislavova 1298/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 0905 671 568, 0905 305 344
e-mail: kzktrencin@szk.sk
Bohumil Miko, predseda

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
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Tel./fax ako na Úrad komory, to je 041/764 51 95,
e-mail: uradkomory@szk.sk, pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda

Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komoryresp. 420 eur mesačne 

 • zvyšuje sa sadzba dane z príj-
mov pre právnické osoby na 23 %

 • u prípade fyzických osôb sa 
má uplatňovať 19-percentná 
sadzba zo základu dane do výš-
ky 176,8-násobku platného život-
ného minima, a pri základe dane 
presahujúcom túto hranicu už 
25-percentná sadzba dane. Bude 
sa to týkať ľudí, ktorých mesačný 
príjem presahuje 3 300 eur. 

 • navrhuje sa aj sprísniť pod-
mienky na uplatňovanie nezdani-
teľnej časti základu dane na man-
želku, resp. manžela.

Novela zákona o správe 
daní

Podľa novely o správe daní by 
malo Finančné riaditeľstvo zve-
rejňovať zoznamy daňových sub-
jektov, ktoré neplnia zákonné po-
vinnosti, teda na svojej webovej 
stránke zverejňovať aktualizovaný 
zoznam platiteľov dane z pridanej 
hodnoty, u ktorých nastali dôvody 
na zrušenie registrácie. 

Novela zákona o orgánoch 
štátnej správy v oblasti daní

Sídlo Finančného riaditeľstva 
SR by sa malo presunúť do Ban-
skej Bystrice. Rezort financií chce 
zrušiť aj Kompetenčné centrum fi-
nančných operácií a jeho kompe-
tencie presunúť na finančné riadi-
teľstvo. Účinnosť novely by mala 
byť 31. december 2012, okrem 
niektorých ustanovení, ktorých 
účinnosť je stanovená od 1. janu-
ára 2013.

Zákon o obmedzení platieb 
v hotovosti

Platby podnikateľov a firiem pre-
vyšujúce 5 tisíc eur by sa už od 
budúceho roka mali vykonávať 
len bezhotovostne. Teda nebu-
de možné prijať alebo odovzdať 
platbu v hotovosti, ktorej hodno-
ta prevyšuje 5 tisíc eur. V prípade 
fyzických osôb, ktoré nie  sú pod-

nikateľmi, vláda stanovila toto ob-
medzenie na 15 tisíc eur. Týmto 
by sa malo zabrániť fiktívnemu vy-
stavovaniu príjmových a výdavko-
vých dokladov bez reálneho toku 
finančných prostriedkov, 

Novela zákona o sociálnom 
poistení

Navrhuje sa, aby študenti pracu-
júci na základe dohôd o prácach, 
vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru, od začiatku budúce-
ho roka neplatili žiadne odvody. 
(Viac o podmienkach zamestná-
vania dohodárov v samostatnom 
príspevku. Poznámka redakcie.)

Novela Obchodného zá-
konníka

Návrh novely vychádza z eu-
rópskej smernice o boji proti one-
skoreným platbám v obchodných 
transakciách. V novele ide najmä 
o tieto zmeny:

 • ustanovenie paušálnej náhrady 
nákladov spojených s uplatnením 
pohľadávky 

 • pre orgány verejnej moci sa 
stanovuje maximálna lehota splat-
nosti peňažného záväzku v trva-
ní 30 dní, od ktorej je možné sa 
zmluvne odchýliť len pod pod-
mienkou, že takáto dlhšia lehota 
nie je v hrubom nepomere k prá-
vam a povinnostiam vyplývajúcim 
zo záväzkového vzťahu pre veri-
teľa, takéto osobitné dojednanie 
odôvodňuje povaha predmetu pl-
nenia záväzku a dohodnutá leho-
ta splatnosti nepresiahne 60 dní 

 • pre záväzkové vzťahy medzi 
podnikateľmi sa definuje maxi-
málna lehota splatnosti, ktorú je 
možné zmluvne dohodnúť v trva-
ní 60 dní, s možnosťou individu-
álneho dojednania aj dlhšej leho-
ty splatnosti peňažného záväzku 
dlžníka, ktorá však je podmienená 
tým, že takéto dojednanie nebu-
de značne nevýhodné pre veriteľa 

 • zavádza sa inštitút „nekalých 
zmluvných podmienok a nekalej 
obchodnej praxe“.

ČO NÁS ČAKÁ A NEMINIE

ŽIAK Z GOSKY 
NA SÚŤAŽI 

EURÓPSKY TALENT

(Dokončenie zo str. 4)

súťažnou disciplínou v kategórii 
long drink bola príprava originál-
nych miešaných nápojov na báze 
výrobkov MONIN. V tejto kategó-
rii súťažilo 24 žiakov zo 14 stred-
ných odborných škôl z celého Slo-
venska. Kritériami hodnotenia 
bola technika, chuť nápoja, prejav 
a celkový dojem.

Celá súťaž sa niesla v duchu 
zdravej ctižiadostivosti, zaniete-
nosti, úsilia presadiť sa, ale aj zod-
povednosti za výsledok svojej prá-
ce. Účastníci - súťažiaci aj široká 
verejnosť mali jedinečnú príleži-
tosť hodnotiť krásu a vkus namie-
šaných nápojov a šikovné ruky 
barmanov. Víťazovi gratulujeme 
a prajeme úspešný návrat z Paríža. 
 (sch)

Slovenských juniorských barmanov
bude reprezentovať v Paríži

(Dokončenie zo str. 1)
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Zoberte si Flexipôži ku 
a získajte dar ek až do 200 eur

alšie skvelé výhody:
    ešte stále bez poplatkov za poskytnutie a vedenie úverového ú tu
    š astný mesiac = môžete si vybra  jeden kalendárny mesiac, po as ktorého nebudete až do konca splatnosti plati  splátku
    získate ju rýchlo, jednoducho a bez zbyto ných dokladov    

Výška viano ného dar eka sa odvíja od výšky vášho úveru. Peniaze vám budú vyplatené na váš ú et po vy erpaní úveru. V prípade, ak si zoberiete Flexipôži ku v hodnote 
od 490 do 1 500 eur, získate dar ek 15 eur / v prípade úveru od 1 501 do 3 000 eur získate dar ek 30 eur / v prípade úveru od 3 001 do 5 000 eur získate dar ek 50 eur /      
v prípade úveru od 5 001 do 10 000 eur získate dar ek 70 eur / v prípade úveru od 10 001 do 15 000 eur získate dar ek 100 eur / v prípade úveru od 15 001 do 20 000 eur 
získate dar ek 150 eur / v prípade úveru od 20 001 eur získate dar ek 200 eur. Uvedená ponuka sa nevz ahuje na klientov s osobnou úverovou linkou.

Reprezentatívny príklad: Mesa ná anuitná splátka Flexipôži ky vo výške 5 000 eur s úrokovou sadzbou 10,90 % p. a. a so splatnos ou 120 mesiacov predstavuje 68,59 eura. 
Celková iastka, ktorú bude musie  klient zaplati , predstavuje 8 230,80 eura. Ro ná percentuálna miera nákladov dosahuje 11,47 %, po et splátok 120. Za poskytnutie 
úveru a vedenie úverového ú tu nie je ú tovaný žiadny poplatok. 
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