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Každoročne, väčšinou v mar-
cových a aprílových týždňoch, 
sa stretávajú živnostníci, členo-
via Slovenskej živnostenskej ko-
mory, na výročných zasadnutiach, 
na ktorých hodnotia uplynulé roč-
né obdobie. Nie inak tomu bolo 
aj v tomto roku. Od Bratislavy po 
Prešov sa hodnotilo a konštatova-
lo, že nás neustále obchádzajú dl-
hodobo nevyriešené problémy, že 
potrebujeme zvyšovať členskú zá-
kladňu a že sa komora musí zvi-
diteľňovať a pritiahnuť do svojich 
radov najmä mladých ľudí. Avšak 
v  nedávnom období, ktoré pred-
chádzalo týmto rokovaniam sa na 
pôde komory udiali veci, ktoré 
ako-tak „pohli ľady“ našich prob-
lémov. Zavŕšili sa temer dvojročné 
rokovania v oblasti daňovo-odvo-
dovej reformy, obnovilo sa pôso-
benie komory v oblasti rekvali-
fikačných skúšok a iba nedávno 
sme zaznamenali posun vo zvidi-
teľňovaní – živnostníci boli účas-
tníkmi otvoreného Diskusného 
fóra so zástupcami vlády. Na tie-
to, ale aj ďalšie udalosti, dotýkajú-

ce sa živnostenského stavu a jeho 
podnikania, neboli síce iba kladné 
ohlasy, avšak – aspoň ako to vyplý-
va z mnohých diskusných príspev-
kov na zhromaždeniach delegá-
tov krajských zložiek – živnostníci 
si uvedomili v akej sú situácii, chá-
pu iniciatívy a podporu predsta-
venstva živnostenskej komory a aj 
keď sú niekedy nespokojní, sú od-
hodlaní v obhajovaní si svojich 
práv a potrieb pokračovať. Z tých 
negatívnych postrehov možno vy-
brať konštatovanie, že živnosten-
ský stav je rozdrobený vo viace-
rých združeniach, asociáciách 
a organizáciách a nie vždy čias-
tkové rokovania s kompetentnými 
vyústia v úspešné závery. Jedno-
duchšie by bolo spojiť sily a hľadať 
podporu jednotne. 

Podnetom ako skoordinovať 
snahy jednotlivých zoskupení 
a ako jednotne postupovať v roz-
hodujúcich programoch, a aj na 
rokovaniach so štátnymi orgán-
mi a politickými zoskupeniami, 
je počin zamestnávateľov, ktorí 
pracujú v Rade vlády pre odbor-

né vzdelávanie a prípravu a ktorí 
sa rozhodli spoločne riešiť trans-
formovanie stredného odborné-
ho školstva. (O tejto transformá-
cií a o záveroch Diskusného fóra 
sa dočítate vo vnútri Živnosten-
ských novín.) 

Vyvrcholením spomínaných 
stretnutí na pôde krajských zlo-
žiek aj zasadnutí vedenia Slo-
venskej živnostenskej komory 
navonok, je rokovanie celoslo-
venského zhromaždenia delegá-
tov. Tento raz sa už o niekoľko dní 
bude konať v Trnave. Očakáva sa, 
že delegáti budú vystupovať kri-
tickejšie a konštruktívnejšie ako 
v minulých rokoch. Očakávajú sa 
závery, ktoré by mali riešiť prob-
lémy nielen v samotnom komoro-
vom živote, ale aj na vnútornom 
trhu, v riešení sociálneho zabez-
pečenia živnostníkov a v riešení 
budúcnosti prípravy mladých od-
borníkov a zamestnanosti. 

Želajme si úspešné snemovanie! 
(O záveroch zhromaždenia de-
legátov SŽK budeme informovať 
v budúcom vydaní ŽN.)  (red)

HURÁ! HURÁ!
Nedávno premiér Róbert 

Fico vyhlásil, že vláda našla 11 
miliónov eur na opravu ciest, 
čo potvrdil aj štátny tajomník 
ministerstva financií Peter Pel-
legrini na Diskusnom fóre so 
živnostníkmi a malými pod-
nikateľmi 14. marca v Brati-
slave. Pred pár dňami vláda 
oznámila, že dáva samosprá-
ve 8 miliónov eur na opra-
vu. Predpokladám, že navyše 
tých jedenástich. Hurá!

Z takýchto hrdých vlád-
nych vyhlásení ma ide tra-
fiť šľak. Pýtam sa kompeten-
tných kde je vyše sto miliónov 
eur, ktoré od nás vybrali vúc-
ky na cestnej dani? Podľa vy-
jadrenia hovorkyne Košické-
ho samosprávneho kraja išli 
do rozpočtu a nie na cesty. 
Teraz môžu „hurá!“ volať za-
mestnanci a poslanci vyšších 
územných celkov - predstavi-
telia štátu cestou zákona (ro-
zumného, alebo klasického?) 
zabezpečili, že sa im mimo 
podielových daní aj takou-
to formou skladáme na mzdy 
a odmeny. A pritom si ničíme 
autá na rozbitých cestách!

Pýtam sa živnostníkov a ma-
lých podnikateľov dokedy bu-
deme trpieť praktiky, že tí, čo 
živnostníkov naháňajú a kri-
minalizujú za pár centov, nás 
nútia prispievať na nalievanie 
miliónov do bezodnej „čier-
nej diery“? 

 Ervín Boháčik,
 predseda KZK Košice  

PRED VÝROČNÝM ROKOVANÍM

JEDEN MINISTER, TRAJA 
ŠTÁTNI TAJOMNÍCI VERZUS 
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V čísle:

Skutočnou chybou je chybu nenapraviť. (Konfucius)

Diskusné fórum o živnostenskom a malom podnikaní

Ján Richter: „Význam živnostníkov a malých a stredných podnikov 
na Slovensku rastie.“

Slovenská živnostenská komo-
ra a Slovenský živnostenský zväz 
zorganizovali v polovici mar-
ca v Bratislave podujatie, kto-
rého cieľom bolo vytvoriť plat-
formu pre diskusiu živnostníkov 
a malých podnikateľov s predsta-
viteľmi živnostenských organizá-

cií a s predstaviteľmi kľúčových 
rezortov o aktuálnych témach, 
ovplyvňujúcich v súčasnosti pod-
mienky podnikania. 

Na podujatie Diskusné fórum 
o živnostníkoch a malom pod-
nikaní na Slovensku zástupco-
via živnostníkov pozvali ministrov 

a štátnych tajomníkov rezortov 
práce, sociálnych vecí a rodiny, 
hospodárstva, financií a spravod-
livosti. Pozvanie prijali: Ján Rich-
ter, minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny, Jozef Burian, štát-
ny tajomník ministerstva práce, 
za ministerstvo hospodárstva štát-
ny tajomník Dušan Petrík a za mi-
nisterstvo financií štátny tajom-
ník Peter Pellegrini. Prítomní 
boli aj ďalší zástupcovia minister-
stiev (riaditelia odborov a iní). Po 
úvodných príhovoroch predsta-
viteľov SŽK a SŽZ predsedu Ing. 
Vojtecha Gottschalla a preziden-
ta Stanislava Čižmárika hovorili 
a na otázky k odvodovej reforme, 
daňovej politike, podpore malé-
ho a stredného podnikania a spra-
vodlivého prostredia na podnika-
nia živnostníkom a podnikateľom 
postupne odpovedali zástupcovia 
ministerstiev. V diskusii z pléna re-
zonovali názory k odvodovej a da-
ňovej reforme a zvyšovaniu odvo-
dov a k oživeniu vnútorného trhu.

(Pokračovanie na str. 4)
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Na výstavisku INCHEBA 
v Bratislave:
FLÓRA Bratislava
34. ročník kontraktačno-pre-
dajného medzinárodného 
veľtrhu kvetín a záhradníctva
2. – 5. 5. 2012
PRVÁ CELOSLOVENSKÁ 
VINÁRSKA VÝSTAVA
Jedinečná prezentačno-pre-
dajná akcia
10. - 11. 5. 2013
Na výstavisku v Nitre: 
MEDZINÁRODNÝ STRO-
JÁRSKY VEĽTRH
20. medzinárodný veľtrh 
strojov, nástrojov, zariadení 
a technológií
EUROWELDING
19. medzinárodná výstava 
zvárania a zváracej techniky 
CAST-EX
19. medzinárodná výstava 
zlievania a hutníctva
CHEMPLAST
17. medzinárodná výstava 
plastov a chémie pre stro-
járstvo 
EMA
13. medzinárodná výstava 
elektrotechniky, merania, 
automatizácie a regulácie
ELECTRON
Kontraktačná výstava vý-
robkov elektrických prvkov 
a zariadení 
TECHFÓRUM 2013
1. ročník prezentácie výstu-
pov vysokých škôl a univerzít 
technického zamerania 
21. - 24. 5. 2013
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA 
PSOV
1. - 2. 6. 2013
Na výstavisku v Trenčíne:
UNIPROTECH
Výstava ochranných pracov-
ných prostriedkov, zariadení 
a technológií pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci
2. - 4. 5. 2013
REGION TOUR EXPO
Výstava cezhraničného 
cestovného ruchu regiónov 
SR a ČR
17. – 19. 5. 2013
Na výstavisku v Brne:
IDET
Medzinárodný veľtrh 
obrannej a bezpečnostnej 
techniky 
22. – 24. 5. 2013

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

Zo zhromaždenia delegátov KZK Trnava (foto -ib-)

  Zhromaždenie delegátov 
Prešove. V pondelok 18. mar-
ca sa uskutočnilo zhromaž-
denie členov krajskej zlož-
ky Prešov. Medzi hosťami boli 
podpredseda VÚC PSK a pri-
mátor Vranova nad Topľou Ing. 
Ján Ragan, riaditeľka ÚPSVaR 
Prešov PhDr. Alena Krištofí-
ková, vedúci odboru školstva 
VÚC Ing. Karol Lacko, PhD., 
regionálny manažér VÚB, 
a. s., pobočka Prešov Ing. Ing. 
Šuhajda. Stretnutie bolo pra-
covné, delegáti hovorili o ďal-
šom smerovaní krajskej zložky, 
o prírastku členskej základne, 
ale aj o problémoch, s ktorými 
sa v živnostenskom podnikaní 
pasujú.  (p)

  Zhromaždenie delegátov 
v Bratislave. Na zhromažde-
ní zástupcov členskej základ-
ne Krajskej zložky Bratislava 
privítali delegáti 11. apríla Ing. 
Jána Dutku, riaditeľa Odbo-
ru živnostenského podnika-
nia ministerstva vnútra. V sprá-
ve o činnosti krajskej zložky 
jej predseda Vladimír Mička 
zhodnotil uplynulý rok, po-
ukázal na pretrvávajúce ne-

Úprava právnych vzťahov pri pozastavených živnostiach
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dostatky. Hovoril o aktivitách 
krajskej zložky a zapájaní sa 
členov do činnosti a o pripra-
vovanom valnom zhromaž-
dení, na ktoré boli zvolení de-
legáti. Na niektoré podnety 
z diskusie, týkajúce sa najmä 
legislatívnych nedostatkov, re-
agoval Ing. Vojtech Gottschall, 
člen krajskej zložky a predse-
da SŽK. Rovnako hosť z Od-
boru živnostenského podnika-
nia Ing. Ján Dutko reagoval na 
podnet – k  úrovni a priebehu 
kvalifikačných skúšok a upo-
zornil živnostníkov na úpravu 
právnych vzťahov pri pozasta-
vených živnostiach.  (b)

  Trnavčania s dobrým záze-
mím a zdravou nespokojnos-
ťou. Na zhromaždení trnavskej 
krajskej zložky 17. 4. v Hrnčia-
rovciach predseda Robert Sch-
midt zhodnotil rok usilovnej 
práce a vymenoval podujatia, 
na ktorých sa zúčastnili zástup-
covia krajskej zložky. V diskusii 
sa viacerí prítomní vracali po-
známkami k podujatiu Diskus-
né fórum, na ktorom odzne-
lo veľa podnetov, ale aj kritiky 
na spoluprácu a riešenie prob-

BLÍŽI SA TERMÍN UPLYNUTIA 
TROCH ROKOV

lémov živnostenského stavu. 
Ďalej sa diskutovalo o kvalifi-
kačných skúškach a s tým sú-
visiacich problémoch po-
vinného členstva v komore 
a následne o aktivitách, ktorý-
mi by komora pritiahla do svo-
jich radov nových členov. Na-
pokon prítomní konštatovali, 
že trnavská krajská zložka pra-
cuje dobre, má výsledky aj fi-
nančné zázemie a členov, kto-
rí chcú veci riešiť.  (b)

  Zhromaždenie delegátov 
v Žiline. Žilinská krajská zlož-
ka mala zhromaždenie 9. aprí-
la. Predseda KZK Ing. Pavol 
Višňovský zhodnotil v správe 
činnosť za uplynulý rok. Pred-
seda dozornej rady Peter Vošti-
nár oboznámil prítomných 
o hospodárení zložky. Delegáti 
schválili návrh rozpočtu na rok 
2013.  (s)

  Zhromaždenie delegátov 
v Košiciach. Delegáti košic-
kej krajskej zložky sa zišli na 
výročné rokovanie 11. apríla. 
Predseda Ervín Boháčik v sprá-
ve o činnosti zhodnotil prácu 
v uplynulom období a oboz-
námil členov s nedostatka-
mi, ktoré treba počas roka 
2013 odstrániť. Diskutovalo sa 
o problémoch, na ktoré chcú 
členovia upozorniť aj na zhro-
maždení SŽK v Trnave. (m)

UŽITOČNÝ KONTAKT
JUDr. Ján SITARČÍK, advokát

Advokátska kancelária 
Ul. Dr. Herza 20, Lučenec

Tel./fax: 047/4325396, 
e-mail: aksitarcik@stonline.sk

ČLENSKÉ DO KONCA APRÍLA!
Úrad komory upozorňuje

na povinnosť každého člena 
komory – uhradiť členský 
príspevok na rok 2013 do 

konca apríla tohto roku. (ba)

Odbor živnostenského podnika-
nia sekcie verejnej správy MV SR 
upozorňuje podnikateľskú obec 
na úpravu dĺžky obdobia  pozasta-
venia prevádzkovania živnosti (zá-
kon č. 136/2010 Z. z. o službách 
na vnútornom trhu novelizoval 
zákon č. 455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní - § 57 ods. 6 
a  §80s ods. 3).

Podnikatelia, u ktorých bolo do 

31. mája 2010 rozhodnuté o po-
zastavení prevádzkovania živnosti 
si upravia dĺžku obdobia pozasta-
venia živnosti na zákonom určené 
maximálne 3 roky, inak im uply-
nutím tejto doby pozastavené živ-
nostenské oprávnenie zanikne. 

„Týmto chceme pripomenúť sa-
mostatne zárobkovo činným oso-
bám s pozastavenou živnosťou, 
že sa blíži termín uplynutia troch 

rokov stanovených novelou živ-
nostenského zákona, dokedy je 
možné túto úpravu vykonať,“  
upozorňuje Ing. Ján Dutko, riadi-
teľ odboru živnostenského podni-
kania Sekcie verejnej správy.

Na túto skutočnosť bude podni-
kateľská obec upozornená aj pro-
stredníctvom jednotlivých obvod-
ných (živnostenských) úradov.  (d)



3
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - APRÍL 2013

Zo života komory
Krátke správy

Zo zhromaždenia delegátov KZK Nitra (foto -ib-)

Novozvolená predsedníčka v diskusii s jedným z členov KZK

 • Nové pravidlá verejného ob-
starávania. Prezident Ivan Gaš-
parovič 11. apríla 2013 podpí-
sal novelu zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní, ktorú 
Národná rada Slovenskej repub-
liky schválila. Legislatívne úpra-
vy vypracované ministerstvom 
vnútra prinesú  pozitívne zme-
ny do procesu verejného obsta-
rávania. V spojení s tzv. malou 
novelou, účinnou od 18. febru-
ára 2013, dôjde k  zefektívne-
niu a zrýchleniu procesu, rovna-
ko k zvýšeniu transparentnosti 
verejného obstarávania. Nove-
lizovaný zákon bude účinný od 
1. júla 2013. (b)

 • Fico chce viac peňazí pre ne-
zamestnaných. Na pomoc ne-
zamestnaným by mohlo ísť o 40 
miliónov eur viac. „Peniaze z mi-
nisterstva školstva by mohol re-
zort práce použiť napríklad na 
aktivačné práce, vzdelávanie 
nezamestnaných, program za-
mestnávania mladých,“ pove-
dal premiér Robert Fico. O tom-
to a iných presunoch eurofondov 
medzi operačnými programami 
bude Fico rokovať na najbližšom 
rokovaní Európskej komisie.  (té)

 • Slovensku hrozí nevyčerpa-
nie eurofondov. Slovensku hro-
zí, že tento rok nevyčerpá 250 až 
600 mil. eur. Ohrozené sú predo-
všetkým operačné programy In-
formatizácia spoločnosti, Životné 
prostredie, Doprava, Vzdeláva-
nie či Výskum a vývoj.                (é)

 • Zvolenský ForDom sa pre-
sadil v Rakúsku kvalitou. Vý-
znamný podiel na obchodných 
výsledkoch dosahuje spoločnosť 
ForDom, s. r. o., na rakúskom 
trhu. Pre rakúskeho partnera re-
alizovala za posledné štyri roky 
viac ako 30 stavieb rodinných 
domov. Mimoriadne obľúbené 
v Rakúsku sú energeticky pasív-
ne domy ECOCUBE, ktoré majú 
potvrdenú nízku energetickú ná-
ročnosť. Mesačné náklady na 
vykurovanie, chladenie, ohrev 
vody a spotrebiče v domácnosti 
v nich dosahujú iba 40 až 60 eur 
mesačne.  (y)

 • Podľa šrotovaných áut sa dá 
poznať ekonomická situácia re-
giónu. V Žilinskom kraji je naj-
častejšie zošrotovaným starým 
autom Škoda Favorit, za ním je 
Škoda 120 a ďalšie škodovky, 
ktoré tvoria až polovicu spraco-
vaných autovrakov. Po škodov-
kách nasledujú lady a medzi 
zvyšnými spracovanými starý-
mi autami sa nájdu aj trabanty, 
wartburgy, fiaty a ostatné značky, 
známe z čias socializmu. väčšinu 
zošrotovaných áut tvoria vozidlá 
staršie ako dvadsať rokov. Svedčí 
to aj o tom, že ekonomická situá-
cia obyvateľov regiónu ešte stále 
nie je dostatočná na to, aby autá 
obmieňali častejšie.  (pp)

Krátke správy

Prítomných na zhromaždení pri-
vítal podpredseda predstavenstva 
SŽK Ing. Robert Schmidt (pove-
rený predstavenstvom prípravou 
obnovenia činnosti KZK). Privítal 
hostí – riaditeľku Úradu Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Ing. 
Helenu Psotovú a zástupcu ge-
nerálneho partnera SŽK VÚB, a. 
s., Ivetu Madalovú. (Ešte pred 
začiatkom rokovania pozdravil 
zhromaždenie aj primátor Nit-
ry Ing. Jozef Dvonč, ktorý inicia-
tívne podporoval prípravne prá-
ce zástupcov komory a poskytol 
priestory na rokovania na pôde 
mestského úradu.)

Najdôležitejším bodom progra-
mu zhromaždenia bola voľba 
predsedu obnovenej krajskej zlož-
ky. Predstavenstvo SŽK navrhlo za 

ZAČÍNA S MLADÝMI ĽUĎMI
Obnovená činnosť nitrianskej krajskej zložky

kandidáta Tibora Íru, dlhoročné-
ho člena komory, ktorý má skú-
senosti ako predseda a člen do-
zornej rady. Prítomní živnostníci 
navrhli protikandidátku Ing. Beá-
tu Gajdošíkovú, ktorá pracuje na 
Strednej odbornej škole obchodu 

a služieb ako zástupkyňa riadite-
ľa pre praktické vyučovanie a je 
konateľkou CENTRA odborného 
vzdelávania SLARE, s. r. o. Je dlho-
ročnou členkou Slovenskej živ-
nostenskej komory, pracovala 
v rôznych komisiách v SOPK aj 
SŽK. 

Vo voľbách z 12 riadnych členov 
krajskej zložky bola nová pred-
sedníčka deviatimi hlasmi zvole-
ná. Novozvolená predsedníčka 
KZK Nitra sa poďakovala prítom-
ným za dôveru. Vyslovila presved-
čenie, že noví členovia (aj staro-
noví) tejto krajskej zložky urobia 
kus práce a zaradia sa na špičku 
na Slovensku. „Pre mňa je to veľ-
ká výzva a osobná pocta zároveň. 
Dúfam, že vás nesklamem“, podo-
tkla na záver.

V nasledujúcej diskusii zástup-
kyňa generálneho partnera SŽK 
VÚB, a.s., Iveta Madalová vyslo-
vila presvedčenie, že spoluprá-
ca s novým vedením KZK v Nitre 
bude obojstranne užitočná. Vše-
obecná úverová banka privíta na- (Pokračovanie na str. 4)

smerovanie klientov z radov kraj-
skej zložky do pobočiek banky, 
napríklad za účelom získania pod-
nikateľských úverov, avšak aj opač-
ne, banka môže odporučiť svojmu 
klientovi stať sa členom SŽK, pre-
tože členovia komory majú v ban-
ke výhody, vyplývajúce z dohody 
VÚB, a. s., a SŽK, napríklad pre 
žiadateľa o úver. Nevypoveda-
nou otázkou bolo konštatovanie 
zástupkyne generálneho partne-
ra, že Nitriansky kraj je na Sloven-
sku na druhom mieste čo do počtu 
klientov (po Prešovskom kraji), av-
šak členovia komory z tohto kraja 
výhodné služby banky málo vyu-
žívajú. 

Riaditeľka Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Helena 
Psotová konštatovala, že je smut-
né, že živnostníci tvoria polovicu 
zamestnanosti, a pritom Sloven-
ská živnostenská komora zastrešu-
je živnostníkov iba v nepatrných 
percentách. Vyslovila želanie, že 
o rok bude obnovená činnosť nit-
rianskej krajskej zložky žať úspe-
chy a konkurovať ostatným kraj-
ských zložkám. 

Po oficiálnom ukončení zhro-
maždenia prítomní konštatova-
li, že začína ďalšia etapa práce 
živnostníkov v Nitrianskom kraji. 
Väčšinu prítomných tvorili mladí 
podnikatelia, ktorí môžu byť oži-
vením aj celoslovenskej činnosti 
Slovenskej živnostenskej komory. 

Zhromaždenie delegátov KZK 
Nitra si zvolilo zástupcov jednot-
livých orgánov, ako krajských, tak 
aj celoslovenských, a delegátov 
na valné zhromaždenie, ktoré sa 
bude konať 26. apríla v Trnave. (b)

Ing. Beáta Gajdošíková, naro-
dená v roku 1954, bytom Nitra, 
absolventka VŠT, v rokoch 1991 
– 2012 riaditeľka Strediska prak-
tického vyučovania, Ďurčanského 
2, Nitra, od roku 2012 zástupky-
ňa riaditeľa pre praktickú výchovu 
na Strednej odbornej škole obcho-
du a služieb, Topoľčany a konateľ-
ka CENTRA odborného vzdeláva-
nia SLARE, s. r. o., Nitra

Je tomu už niekoľko mesiacov, čo sme aj na stránkach Živnosten-
ských novín informovali členskú základňu o stretnutiach zástupcov 
SŽK s členmi aj nečlenmi komory z Nitrianskeho kraja za účelom ob-
novenia činnosti KZK Nitra. Prípravných stretnutí, na ktorých sa hľa-
dali možnosti obnovenia činnosti krajskej zložky a podnietenia mno-
hých živnostníkov z tohto kraja do činnosti komory, bolo niekoľko. 
Vyvrcholením bolo zhromaždenie delegátov 15. apríla v zasadačke 
Mestského úradu v Nitre. 
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Diskusné fórum
Krátke správy

Minister Ján Richter vyzdvihol 
význam živnostníkov a  malých 
a stredných podnikov na Sloven-
sku. Uviedol, že „pre národné 
hospodárstvo predstavujú znač-
ný potenciál, pretože plnia hneď 
niekoľko dôležitých funkcií, ako 
napríklad spoločenskú, hos-
podársku, exportno–importnú 
a ďalšie.“ Aj z tohto dôvodu pri-
stúpilo ministerstvo k nedávnym 
zmenám v politike sociálneho za-
bezpečenia. Ako to potvrdil minis-
ter, tieto o týchto zmenách sa na 
ministerstve podrobne diskutova-
lo so všetkými partnermi, najmä 
s vedením živnostenskej komory 
a živnostenského zväzu. Realizo-

 • THERMO|SOLAR dodá do 
Poľska takmer 2000 kolekto-
rov. Najväčší slovenský výrob-
ca slnečných kolektorov - firma 
THERMO|SOLAR Žiar získal 
významnú zákazku v poľskom 
Sliezsku. Pre poľského partne-
ra dodá slnečné kolektory na 
takmer 650 rodinných domov. 
Táto dodávka pomôže čiastočne 
vykryť výpadok predaja na slo-
venskom trhu, ktorý nastal pred 
rokom - po zastavení dotácií na 
slnečné kolektory pre obyvateľ-
stvo.  (pp)

 • Na mýte štát zarobil menej. 
Štát na mýte zarobil menej ako 
vlani. Elektronické mýto prinies-
lo za prvé tri mesiace roka do 
štátnej kasy o 1,5 percenta me-
nej peňazí ako minulý rok. Len 
v marci to bolo v porovnaní s vla-
ňajškom menej o 7,3 percen-
ta. Aj napriek vysokému pokle-
su bol marec z hľadiska príjmov 
najúspešnejším mesiacom.  (h)

 • Na východe pribudnú stov-
ky pracovných miest. Vláda 
Roberta Fica pripravuje pred-
stavenie radu konkrétnych opat-
rení, ktoré na Slovensku umož-
nia vznik väčšieho množstva 
nových pracovných miest. Vlá-
da o nich bude rokovať so svoj-
imi partnermi v rámci Rady so-
lidarity. Odhady potvrdzujú, že 
rad prorastových opatrení by mal 
viesť k vytvoreniu ďalších 60 tisíc 
pracovných miest na Slovensku. 
Nové pracovné miesta chce vlá-
da vytvoriť prostredníctvom pro-
rastových opatrení, ktoré sú jed-
nou z jej priorít na tento a budúci 
rok. Pritom nepôjde len o aktivi-
ty na domácej, ale aj medziná-
rodnej úrovni.  (hn)

 • Prievidzské deti udržiavajú 
tradíciu tvorby z odpadu a sta-
rajú sa o ekológiu. Jubilejný 10. 
ročník EKOROKU S NESTLÉ vy-
vrcholil v piatok 19. apríla 2013 
na Námestí slobody v Prievidzi 
galaprogramom ku Dňu Zeme. 
Žiaci siedmych základných škôl 
z Prievidze sa verejnosti pred-
stavili so svojimi výtvormi z pa-
pierových obalov, PET fliaš, tet-
rapakov a ďalších odpadových 
materiálov. Do EKOROKU sa za-
pojilo do 3200 detí, ktoré spo-
lu vyzbierali 120550 kilogramov 
papiera a tak zachránili 964 stro-
mov. V zbere papiera zvíťazila 
Základná škola Energetikov s  vy-
zbieranými takmer 84 kg papie-
ra na žiaka.  (pa)

 • Verejný dlh pod kontrolu. 
Dlh našej verejnej správy prevýšil 
vlani 50 percent ročného výkonu 
ekonomiky, čo sa aj čakalo. Je to 
už hranica, pri ktorej bude vlá-
da podľa zákona o dlhovej brzde 
čeliť prvým sankciám. (e)

Krátke správy
(Pokračovanie zo str. 3)

JEDEN MINISTER, TRAJA 
ŠTÁTNI TAJOMNÍCI VERZUS 

140 ŽIVNOSTNÍKOV

Diskusné fórum o živnostenskom a malom podnikaní

vané zmeny by mali samostatne 
zárobkovo činným osobám pri 40 
rokoch dôchodkového poistenia 
v novom systéme zabezpečiť vyš-
šiu sumu novopriznaného starob-
ného dôchodku o 14,7 percent. 
Minister spomenul aj pripravova-
né zmeny v zákone o službách za-
mestnanosti. V ňom sa upravujú 
základné nástroje aktívnej politi-
ky trhu práce tak, aby sa prostred-
níctvom úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny podporili nielen ľu-
dia bez zamestnania, ale aj začí-
najúci živnostníci a podnikatelia, 
najmä na regionálnom trhu práce.

Štátny tajomník Jozef Burian 
predstavil živnostníkom a malým 
podnikateľom zmeny v sociál-
nom poistení  a úpravy týkajúce sa 
predčasných starobných dôchod-
kov. Týmito zmenami chce vláda 
zabezpečiť, aby živnostníci mali 
nárok na porovnateľný dôchodok 
ako zamestnanci. Mal by byť mini-
málne na úrovni 25 percent z prie-
mernej mzdy v Slovenskej repub-
like, čo v súčasnosti predstavuje 
približne 200 až 250 eur. Štátny 
tajomník zároveň zdôraznil, že 
zavedením platenia poistného na 
sociálne a verejné zdravotné po-
istenie  z dohôd sa zrovnoprávni-
lo postavenie „dohodárov“ s kla-
sickými zamestnancami. „Tým, že 
si budú platiť odvody, budú mať 

nárok na vybrané dávky v systé-
me sociálneho poistenia, naprí-
klad na dôchodok, nemocenské 
dávky či dávku v nezamestna-
nosti,“ dodal Burian.

Štátny tajomník minister-
stva hospodárstva Dušan Petrík 
v úvodnom príhovore pripome-
nul, že Ministerstvo hospodárstva 
SR vždy považovalo živnostenský 
stav a malých a stredných podni-
kateľov za mimoriadne dôležitý. 
Preto mu aj v minulosti venovalo 
pozornosť. Plénum ubezpečil, že 
v podpore živnostníkov a malých 
a stredných podnikateľov bude 
ministerstvo pokračovať aj v bu-
dúcnosti. Dodal, že vláda už pri-
jala niekoľko opatrení napríklad 

na zníženie administratívnej zá-
ťaže živnostníkov. Uviedol, že mi-
nisterstvo „v súčasnosti realizu-
je tretiu etapu - pilotný projekt, 
ktorého cieľom je zmapovanie 
legislatívy v pôsobnosti minis-
terstva hospodárstva a vyčísle-
nie administratívnych nákladov 
a administratívnej záťaže vyplý-
vajúcej z týchto právnych pred-
pisov.“ Nie všetky legislatívne 
predpisy, ovplyvňujúce podnika-
nie však patria do pôsobnosti re-
zortu hospodárstva. Preto chce re-
zort realizovať tento projekt aj na 
ostatných ústredných orgánoch 
štátnej správy s cieľom zmapo-
vať celý právny poriadok, vyčísliť 
celkové administratívne náklady 
a administratívnu záťaž a navrh-
núť ďalšie opatrenia na jej odbúra-
nie.

V inštitucionálnej oblasti zohrá-
va najvýznamnejšiu úlohu predo-
všetkým Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného pod-
nikania. Jej zámerom je zabez-
pečovať kompletné poradenstvo 
a podporu pre malých podnikate-
ľov, mikropodnikateľov a živnost-
níkov. Svojou aktivitou má prispieť 
k eliminácii prekážok v podnika-
ní. Do budúcnosti by agentúra 
mala realizovať podporné opat-
renia zamerané na pomoc malým 
a stredným podnikom, na činnosti 

ktorých sa prejavilo zlyhanie trhu. 
Opatrenia by mali nadväzovať 
na z minulosti úspešné finančné 
a poradenské programy, pričom 
by mali byť kombináciou finanč-
nej podpory s individuálnym po-
radenstvom a so zameraným na 
rozvoj podnikateľských. 

Budúcnosť podnikania na Slo-
vensku je v nových progresívnych 
technológiách, ktoré prinášajú 
zvýšenie pridanej hodnoty, znižo-
vanie surovinovej a energetickej 
závislosti a vo väčšom využívaním 
domáceho vedecko-technického 
potenciálu. Štátny tajomník minis-
terstva hospodárstva vyhlásil, že 
„si uvedomuje, že malý a stredný 
podnikatelia majú v tomto sme-
re obmedzené finančné možnos-
ti. Sú tu však otvorené možnosti 
využívania zdrojov zo štrukturál-
nych fondov. Úsilie ministerstva 
bude sústredené na dve kľúčové 
oblasti, a to dočerpanie alokácie 
v rámci prebiehajúceho progra-
mového obdobia a príprava no-
vého programového obdobia 
na roky 2014 – 2020. Pôjde naj-
mä o oblasti podpory malého 
a stredného podnikania, inová-
cií, výskumu a vývoja, energeti-
ky a prechodu na nízkouhlíko-
vé hospodárstvo. Nevyhnutnou 
podmienkou je zlepšenie prístu-
pu k financiám pre malé a stred-
né podniky s pridanou hodno-
tou, ktoré sa zameriavajú na 
vývoj nových produktov, efektív-
nu výrobu alebo efektívnu distri-
búciu.“ 

Ohlasy sa diskusné fórum
Následne na mnohých stretnu-

tiach živnostníkov (na zhromažde-
niach delegátov a ďalších akciách) 
sa hovorilo o vydarenom podujatí. 
Neraz bolo konštatované, že túto 
užitočnú akciu by bolo potreb-
né organizovať častejšie. Diskusia 
bola miestami búrlivá, avšak v kaž-
dom prípade pre obe strany prí-
nosná. Zazneli aj slová kritiky na 
legislatívne postupy vlády, na roz-
hodnutia, ktoré brzdia prácu živ-
nostníkov. Avšak aj konštatovania 
o tom, čo sa zlepšilo, prípadne, čo 
sa mohlo zlepšiť, avšak predčasné 
voľby niektoré načaté rokovania 
s vládou prerušili. 
Členovia Slovenskej živnosten-

skej komory hovorili o svojich 
problémoch v oblasti legislatívy, 
o problémoch poľnohospodárskej 
a potravinárskej výroby, nejeden 
účastník navrhoval, aby sa také-
to akcie opakovali, aby tí najkom-
petentnejší počuli o všetkom, čo 
živnostenský stav zužuje a aby sa 
aspoň raz za rok mohol urobiť od-
počet sľubov.  (b)

(Pokračovanie zo str. 1)
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„Dostali sme sa do štádia, keď sa systém buď zmení alebo o pár rokov nebudeme mať s kým robiť,“ hovorí Jaroslav Holeček 
zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Navrhované zmeny
v školskom systéme

MENÍME SYSTÉM ŠKOLSTVA, 
ABY SME ZNÍŽILI NEZAMESTNANOSŤ

DUÁLNY SYSTÉM 
VZDELÁVANIA

AKÝCH UČŇOV 
TREBA, BUDE 
JASNÉ V MÁJI

Situácia v strednom odbornom 
školstve na Slovensku je alarmujú-
ca. Týka sa to samotného procesu 
vzdelávania, odbornej praxe, kva-
lifikácie absolventov, s čím úzko 
súvisí problém ich uplatniteľnos-
ti na trhu práce. Podľa kvalifiko-
vaných odhadov zamestnávateľov 
z celkového počtu 60 tisíc absol-
ventov stredných odborných škôl 
nájde uplatnenie v praxi len niečo 
vyše 6 percent. Ešte v roku 1991 
bolo Slovensko na prvom mieste 
v rámci krajín OECD v priprave-
nosti a uplatniteľnosti absolventov 
v praxi, dnes je na treťom od kon-
ca. Počet študentov stredných od-
borných škôl technického zame-
rania má v porovnaní s náborom 
na SOŠ netechnického smeru, 
či gymnáziá klesajúci trend. Vý-
razne zaostáva praktická výučba. 
Výsledkom je fakt, že takmer vo 
všetkých profesiách chýbajú kva-
lifikovaní odborníci.

Zamestnávatelia Slovenska zdru-
žení pri Rade vlády pre odbor-
né vzdelávanie a prípravu sa pre-
to rozhodli situáciu riešiť a prichá-
dzajú s programom transformácie 
stredného odborného školstva. 
Ich hlavnou víziou je dosiahnuť, 
aby každý absolvent mal svoje 
uplatnenie. 

Transformácia odborného vzde-
lávania a prípravy je postavená na 
piatich základných pilieroch: Po-
treby trhu práce, Nastavenie vý-
konov škôl, Kariérne poradenstvo, 
Modernizácia a špecializácia škôl, 
Overovanie kvality a uplatniteľ-
nosti absolventov. Východiskovým 
krokom v rámci reformy je defi-
novanie potrieb trhu práce – teda 
zamestnávateľov. V rámci tohto 
kroku bude stanovený potrebný 
počet absolventov v konkrétnych 
profesiách v jednotlivých regió-
noch. V rámci druhého kroku dôj-
de k tzv. nastaveniu výkonov škôl. 

Znamená to, že na základe reálnej 
potreby zamestnávateľov budú 
nastavené počty tried prvých roč-
níkov jednotlivých odborných 
škôl podľa regiónov.

Zamestnávatelia si uvedomu-
jú aj potrebu aktívneho vplývania 
nielen na študentov, ale aj na ro-
dičov, či výchovných poradcov, už 
v procese rozhodovania o budú-
com povolaní. Preto súčasťou re-
formy je aj systém kariérneho po-
radenstva, ktorý by mal fungovať 
nielen na školách, ale aj pri úra-
doch práce. Jeho súčasťou je aj 
znovu zavedenie polytechnickej 
výchovy na základných školách 
a nevyhnutá propagácia potreb-
ných povolaní v médiách.

Ďalším krokom je už konkrétna 
modernizácia a špecializácia škôl 
podľa odvetví. Tu je potrebné za-
definovať spôsob, ako zlepšiť ma-
teriálne, obsahové a pedagogické 
zabezpečenie výučby na stred-
ných školách. Pomôcť pri výcho-
ve odborníkov a pedagógov by 
mali centrá odborného vzdeláva-
nia a prípravy s regionálnou a ce-
loštátnou pôsobnosťou. Súčas-
ťou prípravy bude aj pasportizácia 
škôl. Odborná komisia bude po-
sudzovať a hodnotiť odborné ško-
ly z viacerých hľadísk (odbornosť 
pedagógov, moderné zariadenie 
a vybavenie, odborná príprava 
žiakov, stav budovy, uplatniteľnosť 
absolventov a spolupráca).  (b)

Projekt transformácie stredného odborného školstva predstavili noviná-
rom Ing. J. Holeček, predseda sekcie vzdelávania SOPK a J. Hron, vice-
prezident ZAP SR a predseda Cechu automobilových predajcov

 (Foto: L. Bašťovanská)

ZAMESTNÁVATELIA 
ZDRUŽENÍ V RADE VLÁDY 
PRE ODBORNÉ VZDELÁVA-

NIE A PRÍPRAVU SR
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

 Ing. Ján ŽAČKO, viceprezident 
Republiková únia zamestnávateľov

 Ing. Igor PATRÁŠ, člen prezídia
Slovenská živnostenská komora
 Ing. Robert SCHMIDT, podpredseda predstavenstva
Slovenská obchodná a priemyselná komora
 Ing. Jaroslav HOLEČEK, predseda sekcie vzdelávania
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 Ing. Miroslav MAXON, člen predstavenstva 
Slovenská banská komora 
 Ing. Fedor BOROŠKA, riaditeľ úradu 
Slovenská lesnícka komora 
 Ing. Rudolf VALOVIČ, CSc., člen predstavenstva
Koordinátor 
 Július HRON, viceprezident ZAP SR

Zvláštnosťou vzdelávacieho systému v niektorých európskych kra-
jinách (Švajčiarsko, Rakúsko) je úzke prepojenie medzi hospodár-
stvom a vzdelávaním. Z tohto praktického vzdelávania neprofitujú 
iba učni, ale aj absolventi vyšších škôl, odborných učilíšť a univerzít. 

Duálny systém – kombinácia 
teórie a praxe - sa uplatňuje tak 
v učebných odboroch, ako aj v od-
borných učilištiach. Učebné plány 
alebo ťažiská vzdelávania sa pri-
spôsobujú požiadavkám hospo-
dárstva, učni sú odborne vzdelá-
vaní v podnikoch alebo absolvujú 
praktikum. V spoločných projek-
toch medzi školami a hospodár-
stvom, napríklad formou diplomo-
vých projektov v rámci cvičebných 
firemných prác, sa presadzujú vý-

sledky výskumu a vývoja, ktoré sú-
visia s praxou. Táto kombinácia sa 
vo viacerých európskych štátoch 
podkladá za vzor a je kľúčovým 
faktorom pre úspech hospodár-
stva. Zahraniční investori oceňujú 
predovšetkým odborne špecifické 
schopnosti a fundované základ-
né poznatky zamestnancov. Spo-
lu s orientáciou na prax sa kladie 
vo vzdelávacom systéme dôraz 
na špecializáciu.  (é)

(PRAVDA, autorka Daniela Balá-
žová, 14. 4. 2013)

Triedy v stredných odborných 
školách sa majú od septembra bu-
dúceho roka otvárať podľa odha-
dov toho, akých odborníkov bude 
v danom regióne treba. Odhady 
potrieb pracovného trhu na päť 
rokov majú firmy zverejniť v máji. 

Na stredných odborných ško-
lách by mali študovať žiaci len v ta-
kých odboroch, o ktoré majú fir-
my v regióne záujem. Odborníci, 
zamestnávatelia v Rade vlády pre 
odborné vzdelávanie a prípravu aj 
ministerstvo školstva sa zhodujú 
v tom, že odborným školám chýba 
prepojenie s praxou a trhom prá-
ce. Podľa zamestnávateľov odbor-
né školy vychovávajú absolven-
tov v takých odboroch, v ktorých 
sa mladí ľudia ťažko uplatnia, kým 
napríklad v automobilkách tre-
ba na zváračských linkách zaúčať 
aj vyučených kuchárov a čašní-

kov. Zamestnávatelia na začiatok 
v rámci chystaných zmien pripra-
vujú odhad toho, aké povolania 
budú na Slovensku potrebné na 
najbližších päť rokov. „Pripravuje-
me zhromažďovanie potrieb trhu 
práce, v ktorom regióne aké po-
volania potrebujeme, na päť rokov 
dopredu,“ hovorí viceprezident 
Zväzu automobilového priemys-
lu Július Hron. Podľa týchto úda-
jov by sa mali podľa novely zákona 
o odbornom vzdelávaní od budú-
ceho roka otvárať triedy v jednot-
livých stredných odborných ško-
lách.

Na dvadsiatke stredných škôl 
v siedmich odvetviach sa má od 
septembra začať aj s testovaním 
niektorých prvkov tzv. duálne-
ho systému odborného vzdeláva-
nia, v rámci ktorého majú študen-
ti absolvovať viac praxe priamo 
v podnikoch. Predpokladá sa, že 

(Pokračovanie na str. 11)
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SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB NA 
LOMONOSOVOVEJ V TRNAVE

Stredné odborné školy

CASSOVIA CUP 2012
V dňoch 18.- 20. marca 2013 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Košiciach konal VII. roč-

ník barmanskej súťaže CASSOVIA CUP 2013 pod záštitou predsedu Košického samosprávne-
ho kraja JUDr. Zdenka TREBUĽU. Organizátormi súťaže boli Hotelová akadémia a Slovenská 
barmanská asociácia. Hlavnými sponzormi súťaže boli IMPERATOR, s.r.o., PEPSI-COLA SR, 
s.r.o., Zanzi bar Slovakia, s.r.o., CARTER, a.s.  

Súťaže sa zúčastnilo dvadsaťdva 
škôl zo Slovenska a jedna škola zo 
susedného Maďarska. Za každú 
školu súťažili dvaja odvážlivci. Sú-
ťažiaci museli absolvovať písom-
ný test o poznatkoch nielen z bar-
manstva a tovaroznalectva, ale 
vedomostiach z geografie, športu, 
kultúry či politiky. Zaznela aj vý-
sostne aktuálna otázka: Kto  sa stal  
nedávno Svätým Otcom. Na vypl-
nenie odpovedí v testoch museli 
žiaci reagovať skutočne pohotovo, 
časový limit bol iba pätnásť minút. 
Na druhý deň sa už o deviatej za-

čala slávnostným otvorením súťaž. 
Za pripravenými barmi sa mieša-
li nápoje, šikovné ruky študentov 
sa venovali kúzelným kreáciám 
a z obyčajného ovocia, zeleniny 
a byliniek tvorili nádherné deko-
rácie, ktorými sa neskôr pýšili ich 
poháre s namiešanými drinkami.

Praktická časť súťaže bola 
v dvoch  kategóriách - Soft drink 
a Long drink. Soft drink je nealko-
holický miešaný nápoj, na ktorého 
prípravu sa používajú ingredien-
cie bez alkoholu (sirupy, ovocné 
a zeleninové šťavy, mlieko, zmrzli-

Z histórie
V roku 1966 podnik Pozem-

né stavby, Trnava dal do užívania 
nový areál výchovno-vzdelávacie-
ho zariadenia spolu so zariade-
ním odborného učilišťa za účelom 
pripravovať mládež pre robotníc-
ke povolania v stavebných pro-
fesiách. Zriadením strednej školy 
pre pracujúcich v roku 1976 sa k 
1. 9. 1978 uskutočnila zmena ná-
zvu odborného učilišťa na Stredné 
odborné učilište stavebné v Trna-

ve, ako organizačná zložka mater-
ského podniku. V zmysle zákona 
o štátnom podniku bolo 1. janu-
ára 1991 rozhodnuté o vyčlenení 
SOU zo štátneho podniku a zria-
denie príspevkovej organizácie 
s právnou subjektivitou. 

Od vzniku SOU pre potreby za-
kladajúcej organizácie boli žia-
ci pripravovaní žiaci v profesiách 
murár, tesár, maliar, stolár, podla-
hár, stavebný zámočník, inštalatér, 
automechanik. Legislatívne zme-

na). Long dring je alkoholický mie-
šaný nápoj, obsahujúci maximál-
ne 7cl alkoholických produktov. 
Časový limit na namiešanie ná-

pojov bol dvanásť minút a za tento 
pomerne krátky čas sa žiaci usilo-
vali, aby svoje drinky čo najlepšie 
pripravili a ozdobili. Nad postu-
pom ich práce dozeralo starostli-
vé oko hodnotiteľa, ktorý overoval 
správnosť receptúry a technic-
ké prevedenie. Z každého drinku 
museli súťažiaci urobiť štyri por-
cie. Jednu vystavili na vopred pri-
pravený stôl, kde si ich mohol kto-
koľvek zo súťažiacich poprezerať 
a odfotografovať, zvyšné porcie 
putovali do chuťovej komisie, kto-
rá nehodnotila techniku prípravy, 
ale drinky degustovala a posudzo-
vala ich vzhľad. 

Po juniorských barmanoch na-
stúpili do priateľského boja aj 
o niečo starší a skúsenejší barma-
ni. 

Výsledky
Tretie miesto si vybojovala Ta-

tiana Maximovičová zo SOŠ Vra-
nov nad Topľou, na druhom mies-
te sa umiestnila Jana Puškelová  
z Hotelovej akadémie v Košiciach 
a prvé miesto získal Jakub Spišák 
z Hotelovej akadémie v Liptov-
skom Mikuláši.  (ee, foto -a-) 

V stánku Strednej odbornej školy obchodu a služieb na výstave MLADÝ 
TVORCA v Nitre prezentovali žiaci rôzne oblasti. Na snímke Lukáš Varga 
a Martin Záhončík, ktorí prezentovali svoj nábytkársky výrobok. Barmanka na Dni otvorených dverí (foto -ib-)

ny, avšak aj záujem žiakov zmeni-
li štruktúru učebných a študijných 
odborov. 

Súčasnosť
V roku 2008 sa zmenil názov 

na Strednú odbornú školu ob-
chodu a služieb. Škola pripra-
vuje žiakov najmä v stavebných 
odboroch a v odboroch služieb 
(kuchár, cukrár, kaderník a pod.). 
Podmienkou prijatia žiakov na 
4-ročné a 3-ročné a následne na 
nadstavbové štúdium v rôznych 

odboroch je úspešné ukončenie 
9. ročníka základnej školy a zdra-
votne spôsobilý stav pre zvolený 
učebný odbor. Študijné odbory 
nadstavbového štúdia sú staveb-
níctvo, drevárska a nábytkárska 
výroba, vlasová kozmetika, spo-
ločné stravovanie a podnikanie 
v remeslách a službách. 

Aktivity školy
V závere minulého roka mala 

škola DEŇ OTVORENÝCH DVE-
(Dokončenie na str. 10)
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Výstava MLADÝ TVORCA

MLADÝ TVORCA 
s rekordnou účasťou

Stánok Strednej odbornej školy, Kravany nad Dunajom, na ktorej sa žia-
ci pripravujú na prácu záhradníka, viazača – aranžéra kvetí a pracovníka 
pre záhradnú tvorbu a zeleň. Dvojročné študijné odbory sú pre záujem-
cov o podnikanie v remeslách a službách a 4-ročné pre prácu v oblas-
ti záhradníctva. 

Zaujímavý výrobok Farmárov sen – kreatívna práca žiakov Strednej od-
bornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou

TOP VÝROBOK v kategórii Umelecké spracovanie výrobkov pod ná-
zvom Replika barokového koča so štvorzáprahom (Stredná odborná 
škola, Šaľa) (Text a foto -ib-)

Torta pod názvom 
Cesta životom zís-
kala na výstave oce-
nenie. Jej autorka-
mi sú žiačky Strednej 
odbornej školy, Kru-
šovská, Topoľčany 
– druháčky Barbo-
ra Šišková a Nicole 
Husárová. 

Žiačka tretej triedy, odboru cukrár, Strednej odbornej školy v Pruskom, 
Erika Pecháčková zdobí medovníkové pečivo. 

Škola má 62-ročnú tradíciu, sídli v budove renesančného kaštieľa zo 
16. storočia s priľahlými novými budovami a rozľahlým areálom s histo-
rickým parkom. Pripravuje odborníkov pre prax v oblasti poľnohospodár-
stva, potravinárstva, rozvoja vidieka, krajinárstva, ochrany a tvorby život-
ného prostredia a ďalších.

V dňoch 18. až 20. apríla hostila časť nitrianskeho výstaviska žiakov 
a pedagógov stredných odborných škôl zo Slovenska a partnerských 
škôl z Českej republiky. Tento – 21. ročník prezentačnej výstavy výrob-
kov žiakov odborných škôl mal rekordnú účasť. Žiaci predstavili výrob-
ky v oblasti strojárstva, elektrotechniky a energetiky, drevospracujúcej 
výroby, farmácie a chemickej výroby, sklárstva, polygrafie a papiernictva 
aj umelecko-dizajnového spracovania remeselných výrobkov. Návštev-
níci si mnohé výrobky mohli aj kúpiť, napríklad kováčske a zámočníc-
ke, či cukrárske a pekárenské. Pastvou pre oči boli aj praktické ukážky, 
napríklad umeleckého kovania, rytecké a zlatnícke práce a podobne. 

Spoluorganizátormi zaujímavého podujatia, ktoré priťahuje do výstav-
ného areálu najmä mladých ľudí, je Ministerstvo dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenie pre 
rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania a Nitriansky samospráv-
ny kraj. 

Súčasťou podujatia bola aj súťaž žiakov pod názvom TOP VÝROBOK. 
Najvyššie ohodnotený TOP výrobok je ocenený Cenou ministra hospo-
dárstva Slovenskej republiky. Pedagógom je určená súťaž Cena za ino-
váciu a technickú tvorivosť. 

V rámci výstavy sa konal 17. ročník súťažnej prehliadky stavebných 
remesiel SUSO 2013.



SHIFT_
LIMITOVANÁ EDÍCIA
ZÁRUČNÝ SERVIS ZDARMA

AUTO-IMPEX, s. r. o. – Rožňavská 28/A, 821 04 Bratislava – Tel: +421 248 208 730
 – Trstínska 28, 917 01 Trnava – Tel: +421 333 242 311
www.auto-impex.sk
Akcia sa vzťahuje na vybrané modely Nissan. V rámci záruky poskytujeme opravy a prehliadky zdarma. Použité fotografi e sú ilustračné. 
Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. 

AKCIA NA
SKLADOVÉ 
VOZIDLÁ

OPRAVY 
A PREHLIADKY 
V RÁMCI ZÁRUKY 

ZDARMA

LEN NA 
VYBRANÉ 
MODELY
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16 999

16 000

16 777

16 016

16 333

16 322

16 100

16 222

INFORMÁCIE CECHU TAXI BRATISLAVA

TAXIKÁRI SO STARONOVÝMI 
PROBLÉMAMI

NÁVRH NA ZMENY V ZÁKONE

V polovici apríla sa zišli delegá-
ti Cechu Taxi Bratislava na výroč-
nom rokovaní. Predseda cechu 
Milan VELČICKÝ zhodnotil celo-
ročnú prácu cechu a a zdôraznil 
najnaliehavejšie úlohy, ktoré boli 
aj neboli celkom splnené. Zdô-
raznil sústavnú spoluprácu s vyš-
ším územným celkom Bratisla-
va, s magistrátom hlavného mesta 
a s jednotlivými mestskými časťa-
mi. Ide najmä o neustále vytvára-
nie čo najlepších podmienok pre 
výkon taxislužby. V magistrátom 
zástupcovia cechu rokovali viac-
krát o všeobecne záväznom na-
riadení o taxislužbe, cenovej re-
gulácií a stanovištiach TAXI. Návrh 
všeobecného záväzného naria-
denia, ktorý predložil magistrát, 
nezodpovedal predstavám taxi-
károv, združených v cechu. Z ro-
kovaní vyplynulo, že právomoci 
magistrátu sú stále obmedzené. 
Cech Taxi Bratislava navrhol mi-
nisterstvu dopravy, aby v rámci 
novelizácie zákona o cestnej do-
prave boli upravené aj právomoci 
príslušných obcí. Konkrétne zne-
nie všeobecného záväzného na-
riadenia sa odkladá až do doby, 
kedy bude novelizovaný zákon 
o cestnej doprave.

Predstavenstvo cechu sa pravi-
delne zaoberá riešením stanovíšť. 
Cech Taxi nedokázal odstrániť 
všetky problémy, ktoré so stano-
višťami súvisia. Niektorí členovia 
sa nechcú podriadiť dohodnutým 
pravidlám a zneužívajú nedostat-
ky kontrolnej činnosti zo strany  
cechu. Vznikajú spory, ktoré vy-
úsťujú do hádok a fyzického kon-
taktu. Opätovne predseda cechu 
v správe o činnosti zdôraznil, že 
„ak chceme mať na stanovištiach 
poriadok, musí sa o to pričiniť čo 
najviacej členov, veď oni sú na tých 
stanovištiach a musí byť v ich zá-
ujme, aby tam ten poriadok bol.“ 
Pretrvávajú aj problémy s plate-
ním za stanovištia a stanovištia zo-
stávajú naďalej jedným z hlavných 
problémov cechu. 

Ako zo strany vedenia cechu aj 
z pléna na zhromaždení zaznela 
kritika, že aktivita členskej základ-
ne je veľmi nízka, že väčšina iba 
kritizuje a vyslovuje požiadavky, 
ale málokto predloží reálny návrh 
a ani nepresadzuje prijaté opat-
renia. Kladne hodnotí vedenie 
cechu činnosť zástupcov spolo-
čenstva- Milana KOTVASA a To-
máša FUKSU - v skúšobnej komi-
sii pri obecnom úrade dopravy. Za 

CTB informuje

Rokovanie na ministerstve 
dopravy

Zástupcovia CECHu TAXI Bra-
tislava rokovali na ministerstve 
dopravy o návrhoch do novely 
zákona o cestnej doprave. 

Rokovanie s viceprimátorom 
Bratislavy

O problémoch poskytovania 
taxislužieb na území hlavného 
mesta a o budúcnosti riešenia 
problémov v tejto súvislosti roku-
jú zástupcovia CECHu TAXI s vi-
ceprimátorom Jánom Budajom. 
Okrem iného sa hovorí o zapo-
jení taxislužby do integrované-
ho systému dopravy v hlavnom 
meste.

CECH
TAXI
BRATISLAVA

hodnotené obdobie sa zúčastnili 
ôsmich skúšok, z ktorých päť bolo 
zameraných na odbornú spôsobi-
losť na výkon taxislužby. 

V búrlivej diskusii sa akoby na-
plnili slová predsedu cechu, že 
sa každoročne hovorí o tých is-
tých problémoch, ktoré si v mno-
hých prípadoch „vyrábajú“ samot-
ní taxikári, samozrejme, nielen tí 
cechoví. Diskutovalo sa však aj 
o problémoch, ktoré vzhľadom 
na súčasnú legislatívu nemôžu vy-
riešiť samotní taxikári. Hovorilo sa 
fair play v návrhu všeobecného 
záväzného nariadenia pre výkon 
bratislavskej taxislužby ohľadne 
minimálnych cien, o pripravova-
nom integrovanom systéme do-
pravy v hlavnom meste a s tým 
súvisiacimi novovznikajúcimi 
problémami pre taxikárov.  (b)

Cech Taxi Bratislava predložil, 
v súvislosti v pripravovanou nove-
lizáciou zákona č. 56/2012 Z. z. 
o cestnej doprave ministerstvu do-
pravy návrhy na základe poznat-
kov s aplikáciou predmetného zá-
kona. 

Návrh zrušiť ustanovenie § 30 
ods. 2, písm. c) zdôvodňujú zá-
stupcovia taxikárov tým, že pred-
metný zákon neurčuje maximálny 
vek vozidla, ktoré sa môže použí-
vať na podnikanie v cestnej dopra-
ve (autobus, nákladné auto, taxík), 
avšak v predmetnom ustanove-
ní určuje vek vozidla a maximál-
ny počet kilometrov pre vozidlo 
taxislužby, ktoré môže byť zaevi-
dované do koncesie. Toto ustano-
venie sa v praxi ukázalo ako veľmi 
diskriminačné voči podnikateľom 
v taxislužbe, ktorí už podnikali na 
základe predpisov platných pred 
účinnosťou zákona č. 56/2012 
(živnostenské koncesie vydané do 
30. 6. 2010 a povolenia vydané 
krajským úradom dopravy). Ako 
príklady sa v návrhu uvádzajú: 
1. Taxikár začal podnikať v roku 
2007 v novým autom s naftovým 
motorom a ročne najazdil cca 
30 000 km. V zmysle zákona č. 
56/2012 je povinný najneskôr 3. 
12. 2013 požiadať o novú konce-
siu, avšak auto, ktorým t. č. jazdí, 

už nemôže používať, lebo nespĺňa 
podmienky § 30 ods. 2 písm. c). 
Má už šesť rokov a najazdených 
má 180 000 km. 2. Občan chce 
začať podnikať ako taxikár, má sú-
kromné auto s naftovým motorom 
z roku 2002, na ktorom má najaz-
dených 145 000 km. Požiada 
o koncesiu a nakoľko auto vyho-
vuje podmienkam, uvedeným v § 
30 ods. 2 písm. c), auto bude zapí-
sané do koncesie, ktorá mu bude 
vydaná na desať rokov. 3. Občan 
začne ako taxikár podnikať s no-
vým autom, dostane koncesiu na 
desať rokov, po ich uplynutí požia-
da o predĺženie platnosti konce-
sie, avšak auto už nemôže použí-
vať lebo nevyhovuje podmienkam 
§ 30 ods. 2 písm. c).

Šesťročné auto nemôže byť po-
užívané ako taxík, v druhom prí-
pade auto môže byť používané 
na výkon taxislužby dvadsať ro-
kov a v treťom prípade iba desať 
rokov!!!!

V návrhu cech žiada o vyrieše-
nie spôsob a umiestnenie identi-
fikačných údajov, ktoré majú byť 
viditeľné pre cestujúcich v taxíku. 
Podľa § 29 ods. 1 písm. h) je vodič 
taxislužby povinný „mať vo vozid-
le taxislužby na mieste viditeľnom 
pre cestujúceho preukaz vodiča“. 

Podľa § 30 ods. 1 písm. a) musí 
byť vo vozidle na mieste viditeľ-
nom pre cestujúceho umiestne-
né evidenčné číslo vozidla, ktoré 
má pridelené v koncesii. Podľa § 8 
ods. 10 vyhlášky č. 124/2012, kto-
rou sa vykonáva zákon č. 56/2012 
Z. z. má mať preukaz vodiča ta-
xislužby rozmery 8,56 x 5,398 
cm. Vyhláška určuje i miesto, kde 
má byť preukaz vodiča umiestne-
ný. Vzor preukazu vodiča vozidla 
taxislužby určuje údaje, ktoré na 
ňom majú byť.

Podľa názoru taxikárskeho ce-
chu by mali byť pre cestujúceho 
k dispozícii v jednom informač-
nom bloku a v čitateľnej veľkos-
ti nasledujúce údaje: fotografia, 
meno vodiča, evidenčné číslo 
vozidla taxislužby, prípadne čís-
lo koncesie. Preukaz vodiča obsa-
huje aj dátum narodenia vodiča. 
Taxikári sú toho názoru, že tento 
údaj podlieha pod ochranu osob-
ných údajov a nie je pre cestujú-
ceho dôležitý, naopak môže byť 
voči vodičovi zneužitý. Cech Taxi 
Bratislava je pripravený s tvor-
com novelizácie zákona osob-
ne tento bod zákona konzulto-
vať a hľadať optimálne riešenie. 
Ako vzor môžu slúžiť skúsenos-
ti s krajín Európskej únie.  (ve)
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KVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY V TRENČÍNE
Hoci boli druhého apríla na všet-

kých školách ešte veľkonočné 
prázdniny, na Strednej odbornej 
škole obchodu a služieb v Tren-
číne panoval čulý ruch. A možno 
bolo cítiť nervozitu pred skúška-
mi. Tento raz však školské lavice 
v učebni a na odborných praco-
viskách obsadili starší posluchá-
či. Absolventi akreditovaných kur-
zov so zameraním na podnikanie 
v remeselných činnostiach sa po 
viac ako jeden a pol roku koneč-
ne dočkali. Slovenská živnosten-
ská komora získala po úspešnom 
akreditačnom konaní oprávne-
nie na vykonávanie kvalifikačných 
skúšok, a práve na spomínanej 
škole sa stretli siedmi záujemcovia 
z odborov kozmetik (1), kaderník 
(1) a cukrár (5). 

Celkový priebeh skúšok, kto-
rých prípravu zabezpečila krajská 
zložka komory v Trenčíne, zodpo-
vedne riadili štvorčlenné komisie. 
V nich mali zastúpenie členovia 
komory, zamestnávatelia a kva-

lifikovaní pedagógovia. Skúša-
ní preukázali svoje vedomosti zo 
všeobecných vedomosti z podni-
kania i z odboru činnosti, ktorý si 
vybrali. V prvej časti bol písomný 
test, ktorí pozostával z 30 otázok, 
v druhej časti praktické ukážky 
toho, čo skúšaní dokážu a ako sú 
pripravení na začatie podnikania. 
V odborných učebniach prebehla 
prezentácia úpravy vlasov a spô-
sob strihania muža, nové spôsoby 
líčenia a úpravy obočia v kozme-
tike. Najzaujímavejšou bola časť 
ukážok práce piatich cukrárok, 
ktoré prezentovali svoje produkty. 
Poslednou časťou skúšky bola úst-
na skúška, v ktorej nielen formou 
odpovedí, ale i formou výmeny 
názorov, sme mali možnosť počuť 
o nových trendoch a riešeniach 
v uvedených činnostiach. Skutoč-
ne sa bolo na čo pozerať a na záver 
predsedovia jednotlivých skúšob-
ných komisií prítomným poďako-
vali za dobrú a zodpovednú prí-
pravu na skúšky. 

Priebeh kvalifikačnej skúšky v odbore kaderník 

Predseda KZK Bohumil Miko a predseda skúšobnej komisie Ing. Jozef 
Gerliczy odovzdávajú osvedčenie kaderníčke Jarmile Čuhákovej 

Celkový pohľad na účastníkov kvalifikačných skúšok v Trenčíne

RÍ, na ktorom sa predstavili všet-
ky učebné a študijné odbory v čin-
nostiach, ktoré vykonávali žiaci 
pod vedením majstrov a učite-
ľov. Návštevníci Dňa otvorených 
dverí mali možnosť vidieť manu-
álne zručnosti a vedomosti v tom 
ktorom odbore. Murári murova-
li a osádzali zárubne. Stolári pri-
pravili ukážku výroby drevených 

výrobkov. V kozmetickom a ka-
derníckom salóne sa dievčatá ve-
novali skrášľovaniu a vytváraniu 
nových účesov. Návštevníci mohli 
vidieť výsledky práce cukrárov, či 
kuchárov a navštíviť štýlovú čajov-
ňu a ázijskú izbu. Jedáleň bola vy-
zdobená v tradičnom slovenskom 
štýle.

Škola žije svojim životom a mno-

hými akciami počas celého škol-
ského roka, nielen v Deň otvo-
rených dverí. Vedenie školy 
organizuje pre žiakov rôzne súťa-
že, kurzy, športové podujatia. 

V januári zorganizovali na škole 
po prvýkrát someliersky kurz, ur-
čený žiakov študijného a učebné-
ho odboru čašník. Kurz viedla ge-
nerálna manažérka ASOCIÁCIE 
SOMELIEROV SR Beáta Vlnková. 
Žiaci sa oboznámili s povinnosťa-
mi a činnosťou someliera, s požia-
davkami pri výbere a nákupe vín, 
mohli sa naučiť všetko o pestovaní 
a spracovaní hrozna. 

Na medzinárodnom veľtr-
hu gastronómie DANUBIUS 
GASTRO 2013 sa konali súťa-
že v rôznych odboroch z oblas-
ti gastronómie. Súťažili seniori aj 
juniori. Z trnavskej odbornej ško-
ly v kategórii juniorov súťažili žia-
ci Jaroslav Burian a Marek Lopat-
ka v súťaži Kuchár-junior. Získali 
bronzové medaile. V barmanskej 
súťaži školu reprezentovali Filip 
Kubiš a Lucia Harmanová, kto-
rá vybojovala pre školu prven-

stvo. Žiaci Martin Repka a Nina 
Vargová v carvingovej súťaži zís-
kali bronzovú medailu (Nina Var-
gová). 
Ďalším zaujímavým podujatím 

školy bol baristický kurz pre žia-
kov učebného a študijného od-
boru čašník, ktorého cieľom bolo 
odovzdať žiakom teoretické ve-
domosti o pestovaní, spracova-
ní, dovoze, kvalite a hlavne prí-
prave kávy. Odborným lektorom 
bol Stanislav Cibuľa, majster sve-
ta v príprave kávy z roku 2007 
v Tokiu. 

Žiaci SOŠ obchodu a služieb 
nechýbali ani na nedávno kona-
nom stavebnom veľtrhu CONE-
CO 2013.

Pred týždňom sa konala na vý-
stavisku v Nitre prezentácia stred-
ných odborných škôl (prinášame 
riport na inom mieste dnešné-
ho vydania ŽN), kde sme v stán-
ku SOŠ obchodu a služieb našli 
žiačky pri úprave účesu a chlap-
cov, ktorí už vedia vyrobiť pekný 
nábytok.  (ib)

(Dokončenie zo str. 6)

SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB NA 
LOMONOSOVOVEJ V TRNAVE

Na základe získaného hodnote-
nia možno konštatovať, že všet-
ci skúšaní prospeli. Dostali osved-
čenia Slovenskej živnostenskej 
komory o vykonaní skúšky, na 

základe ktorých im odbory živ-
nostenského podnikania vydajú 
osvedčenia na živnostenské pod-
nikanie.  Bohumil Miko

 (foto -a-)

Zo života komory

Kozmetický salón počas Dňa otvorených dverí (foto -ib-)
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NA CESTY NEJDÚ VŠETKY 
EURÁ Z NÁLEPIEK A MÝTA 

ZAMESTNÁVATELIA VARUJÚ

 (Ilustračné foto. Zdroj internet)

(PRAVDA, 18. 4. 2013, autorka Eva Bullová)
Peniaze idú aj na platy diaľni-

čiarov, školenia či konferencie. Je 
otázne, či by z pohľadu efektív-
nosti využitia financií od vodičov 
nebolo lepšie, aby prevádzka Ná-
rodnej diaľničnej spoločnosti bola 
platená výlučne zo štátneho roz-
počtu a peniaze vodičov išli len na 
cesty.

Diaľničiarov v minulosti sprevá-
dzali kauzy drahých školení, či vy-
sokého odstupného. V tomto roku 
má Národná diaľničná spoloč-
nosť k dispozícii takmer 52 milió-
nov eur za predaj nálepiek a vyše 
156 miliónov eur za prechod mýt-
nou bránou. Náklady na mýto sú 
vo výške 80 miliónov eur a za vý-
robu známok platia diaľničiari 3,3 
milióna eur. Čistý výnos z predaja 
nálepiek a výberu mýta tak pred-
stavuje 126 miliónov eur.

Tieto peniaze však slúžia aj na 

(Ak sa nezlepší vzdelávanie, nebude mať kto robiť, Bratisla-
va, 14. 4. 2013, SITA)

Zamestnávatelia sa obávajú, že 
ak sa nezlepší systém vzdeláva-
nia na odborných školách, nebu-
de mať kto u nás pracovať. Varujú, 
že zároveň to odradí aj zahranič-
ných investorov. 

„Keď sa nezobudíme, tak tu ne-
bude mať kto robiť,” upozorňu-
je Jaroslav Holeček zo Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komo-
ry. Firmy, pôsobiace na Sloven-
sku v súčasnosti si podľa neho ešte 
nejako pomôžu. Všetky tri auto-
mobilky si vybudovali centrá od-
borného vzdelávania a človek, 
ktorého zamestnajú, ide najmenej 
na šesť týždňov na zaškolenie. Ne-
gatívne to však ovplyvňuje podni-
kateľské prostredie.

„Príprava na povolanie je v de-
zolátnom stave,” hovorí Hole-
ček. Takto podľa neho nebudeme 
mať ani dostatočný prílev zahra-

ničných investícií. Firmy k nám 
neprídu, keď nebudú mať koho 
zamestnať. „Už my znižujeme vý-
robu, pretože nemáme ľudí, kto-
rí by v našich firmách robili, to 
nehovorím o robotníckych po-
volaniach, hovorím o špičkových 
odborných povolaniach,” dopĺňa 
viceprezident Zväzu automobilo-
vého priemyslu SR Július Hron.

Tretina absolventov je neza-
mestnaných

Z viac ako 68-tisíc absolventov, 
ktorí priemerne opustili stred-
né školy počas posledných troch 
rokov, je asi tretina nezamestna-
ných, pretože nie sú priprave-
ní na povolanie. Na trhu práce 
sú neuplatniteľní. Takmer 50 per-
cent sa hlásilo na vysoké školy, čo 
je tiež anomália. „Okolo 18 per-
cent sa uplatňuje v odbore, ktorý 
síce neštudovali, ale našli si za-

mestnanie. Avšak len približne 
6,5 percenta sa naozaj uplatnia 
v odbore, ktorý aj študovali,” do-
dáva Holeček.

Zamestnávatelia pripomínajú, 
že len 27 percent žiakov vlani štu-
dovalo na stredných odborných 
školách technického zamerania, 
39 percent na školách netechnic-
kého zamerania a 34 percent na 
gymnáziách.

Zamestnávatelia idú robiť ex-
periment

Zamestnávatelia Slovenska 
združení v Rade vlády pre odbor-
né vzdelávanie a prípravu pre-
to spustili program transformácie 
stredného odborného školstva. 
Chcú dosiahnuť, aby sa každý ab-
solvent uplatnil na trhu práce. Za-
mestnávatelia zo siedmich rezor-
tov už vybrali 21 stredných škôl, 
na ktorých sa od tohto septembra 
pilotne odskúša tzv. duálny systém 
- teória v škole a prax u zamestná-
vateľa.  (Redakčne krátené)

do tohto systému sa zapoja auto-
mobilky, ale aj podniky Železiarne 
Podbrezová, či PSL, a. s., Považ-
ská Bystrica.

Podľa analytičky Zuzany Zime-
novej z portálu noveskolstvo.sk 
by sa štát mal snažiť motivovať fir-
my, aby do odborného vzdeláva-
nia viac vstupovali. „Namiesto ce-
loplošných národných projektov 
by možno bolo lepšie, keby sa 
jednotlivé firmy hlásili, že chcú 
vychovávať zamestnancov pod-
ľa svojich predstáv a spojili sa so 
školou,“ hovorí Zimenová. Moti-
váciou pre zamestnávateľov, aby 
vstupovali do vzdelávania a sami 
prispeli aj na výučbu, môžu byť 
teraz len daňové úľavy. Podľa Zi-
menovej by sa však malo rozmýš-
ľať napríklad aj o úprave Zákon-
níka práce. Študenti, ktorí dnes 
praxujú v podnikoch, nedostáva-
jú za to žiadnu odmenu. „Pritom 
aj plat pre študenta, ktorý robí 
vo firme, môže byť pre mnohých 
motivácia, prečo ísť radšej na 
odbornú školu,“ hovorí. V kraji-
nách, kde funguje takýto systém, 
šikovní učni postupujú v podni-
ku aj do vývojových pracovísk. „Aj 
preto sa to tým firmám oplatí,“ 
dodáva Zimenová.

Podľa štatistík študenti technic-
kých smerov tvoria na Slovensku 
približne štvrtinu všetkých stre-
doškolákov. Odhady zamestná-
vateľov hovoria, že v praxi nájde 
uplatnenie vo svojom odbore len 
niečo vyše šesť percent absolven-
tov stredných škôl.

AKÝCH
UČŇOV
TREBA, 
BUDE...

(Dokončenie zo str. 5)

Milióny eur získané z predaja diaľničných nálepiek a platenia mýtneho smerujú na iný účel ako na výstavbu a údržbu diaľnic

výkup pozemkov, splátky syndiko-
vaného úveru vo výške 37 milió-
nov eur, úroky v sume 17,5 milió-
na eur. Do opráv a údržby diaľnic 
a rýchlostných ciest dá diaľničná 
spoločnosť len 16 percent zo spo-
mínaného výnosu 200 miliónov 
eur, teda 32 miliónov eur. Zvyš-
né peniaze idú na réžie diaľničnej 
spoločnosti.

Ostatné režijné náklady vo výške 
viac ako 26 miliónov eur zahŕňajú 
podľa hovorcu Národnej diaľnič-
nej spoločnosti Marcela Jánošíka 
osobné náklady, nájomné za ne-
bytové priestory, právnické služ-
by, náklady na IT služby a ostatné 
služby, ktoré Jánošík nešpecifiko-
val.

„V roku 2013 je naplánované 
na platy zamestnancov 17,841 
milióna eur a na školenia a kon-
ferencie 341-tisíc eur. Tieto po-
ložky sú čiastočne financované 
z vlastných zdrojov, najmä mýta 
a diaľničných nálepiek a čiastoč-
ne zo štátneho rozpočtu,“ potvr-
dil Jánošík.

Podľa Ondreja Mateja (SDKÚ) 
z Inštitútu pre dopravu a hos-
podárstvo to nie je v poriadku. 
„Transparentne treba ukázať, 
kam peniaze smerujú a aby skon-
čili všetky v nových cestách,“ vra-
ví Matej. Pri spoluúčasti štátu by 
sa podľa neho tak dalo využiť bez-
mála 800 miliónov eur ročne, čo 
by postačilo na to, aby sa konečne 
začali plniť sľuby pri výstavbe no-
vých ciest.

Rezort dopravy nesúhlasí a vra-
ví, že je potrebné financií pridať. 
„Podľa nášho názoru nie je rie-
šením zlého stavu ciest presú-

vať peniaze z jednej škatuľky 
do druhej, ale treba zvýšiť cel-
kový objem peňazí, ktoré sa do 
ciest každoročne investujú,“ ar-
gumentuje Martin Kóňa, hovor-
ca ministra dopravy. Skutočným 
problémom rozvoja cestnej sie-
te na Slovensku je podľa ministra 
dopravy Jána Počiatka práve ne-
dostatok finančných prostriedkov.

Okrem eur z diaľničných zná-
mok a mýta má diaľničná spo-
ločnosť tento rok v rozpočte 680 
miliónov eur. Tristo miliónov eur 
putuje zo štátnej kasy na investič-
né a neinvestičné dotácie a spo-
lufinancovanie k európskym fon-
dom a 373 miliónov pochádza od 
únie.

Monitor
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Ministerstvo práce navrhlo zvýšiť pokuty za nelegálne za-
mestnávanie, nová sadzba sa začína od 5 000 eur

ODHALENÁ 
ČIERNA PRÁCA MÁ 

PODNIKATEĽOV 
VIAC ZABOLIEŤ

Za najímanie pracovníkov „načierno“ majú hroziť vyššie po-
kuty. Podnikateľ, u ktorého inšpekcia práce odhalí nelegál-
ne zamestnané dve a viac osôb súčasne, bude ľahší najmenej 
o päťtisíc eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii 
práce, ktorú posunulo ministerstvo práce na medzirezortné pri-
pomienkovanie. 

Za nelegálne zamestnávanie dnes firma môže dostať bez ohľa-
du na počet načierno pracujúcich ľudí sankciu od 2-tisíc do 
200-tisíc eur. Rezort práce na základe pokút uložených v ostat-
ných dvoch rokoch vyčíslil priemerný finančný postih na 2082 
eur. Po novom sa tak viac ako zdvojnásobí. Ministerstvo prá-
ce predpokladá, že s vyššími peňažnými sankciami bude ubú-
dať odhalenej čiernej práce. „Možno predpokladať znižujúci 
sa počet zistených prípadov,“ píše úrad v sprievodných doku-
mentoch k návrhu novely. V roku 2014 očakáva stovku, o dva 
roky neskôr o tretinu menej prípadov. 

Okrem vyšších sankcií za nelegálne zamestnávanie má vzrásť 
aj dolná a horná hranica poriadkovej pokuty za nesplnenie si 
zákonných povinností. Súčasný interval 65 až 650 eur nahrá-
dza novela novým od 100 do 3 000 eur. 

K poriadkovým pokutám inšpekcia práce siaha výnimočne, 
ročne sa na nich vyberie zhruba do päťsto eur. Podľa hrubého 
odhadu sa v najbližších rokoch vyšplhajú do tisícky eur ročne. 
Ministerstvo práce navrhlo účinnosť zmien po schválení v par-
lamente a podpise prezidenta najskôr od 1. novembra.

 (TREND, 16. 4. 2013, autor Marek Legéň)

BALÍČEK NA ROK 2014 BUDE 
MAŤ ŠTVRTINOVÚ SILU

Na budúci rok ide vláda usku-
točniť dodatočné opatrenia v cel-
kovej sume 566,1 milióna eur, 
kým na dosiahnutie tohtoročné-
ho 2,9-percentného deficitu musí 
získať až 2,3 miliardy eur. „Je to 
štyrikrát menej ako teraz, čiže to 
nevnímam ako drámu,“ povedal 
po rokovaní vlády minister finan-
cií Peter Kažimír.

Vláda chce v budúcom roku zís-
kať na optimalizácii úradov, kráte-
ní výdavkov a daňových únikov, 
ale zvažuje tiež prehodnoco-
vať vyplácanie sociálnych dávok, 
zefektívniť zdravotníctvo, či za-
viesť dane z luxusných nehnuteľ-
ností.

Vyše pol miliarda eur je potreb-
ná na to, aby budúcoročný defi-
cit verejných financií klesol na 
úroveň 2,6 percenta hrubého do-
máceho produktu. Následne má 
v roku 2015 ísť na dve percentá, 
čím by sa vláda tesne vyhla nepri-
meranému nárastu dlhu a núte-
ným skokovým úsporám. Vo vo-
lebnom roku 2016 sa s novými 
úspornými opatreniami prakticky 
nepočíta.

Otázku prehodnocovania ad-
resnosti sociálnych dávok vláda 
už v minulosti viackrát otvorila. 
Ekonómovia vidia v tejto oblasti 
priestor na úspory za viac ako 600 
miliónov eur. Otázne však je, kde 
vláda nastaví hranice – škrtať by 
totiž chcela najmä u lepšie zará-
bajúcich ľudí. Samotní ekonómo-
via sa sporia v tom, kde je optimál-
na hranica toho, kto sa už začína 
radiť medzi nadštandardne zará-
bajúcich ľudí.

„Ak by to boli ľudia, ktorí zará-
bajú tisíc eur mesačne, tak sa to 
dotkne zhruba piatich percent 
populácie. Ten priestor bude 
malý, lebo takýchto ľudí je sku-
točne u nás málo. Štát ušetrí pár 
miliónov eur, ale tá robota s tým 
spojená bude nakoniec náklad-
nejšia,“ konštatuje ekonóm SAV 
Vladimír Baláž.

Ak by vláda povedala, že bo-
hatší človek je každý, kto zarába 
viac ako 800 eur mesačne, tak štát 
môže získať 200 až 300 miliónov 
eur ročne. Len na výdavkoch na 
prídavok na dieťa by podľa niekto-
rých ekonómov dokázal štát ušet-

riť 110 miliónov eur ročne bez 
toho, aby boli z poberania prídav-
kov vylúčené rodiny s priemerný-
mi a nízkymi príjmami.

„Zvyšovaním adresnosti a účel-
nosti poskytovaných dávok v tej-
to oblasti, ktorá ročne preroz-
deľuje viac ako miliardu eur, by 
bolo možné dosiahnuť úspory 
vo výške takmer 300 miliónov 
eur,“ tvrdí analytik INESS Rado-
van Ďurana.

Zisťovanie nároku na dávky štát 
bude niečo stáť. „Je s tým spoje-
ná nákladná administratíva, kto-
rá môže prevýšiť samotný prí-
jem. Efektívny počítačový systém 
na zisťovanie a samotný softvér 
v súčasnosti neexistuje,“ hodno-
tí ekonóm Tomáš Dudáš z Paneu-
rópskej vysokej školy.

Z hľadiska dlhodobého znižo-
vania verejných výdavkov je zase 
podľa analytika Nadácie F. A. 
Hayeka Tomáša Púchleho nevy-
hnutné, aby sa štát vzdal celých 
častí svojej agendy v prospech sú-
kromného sektora. „Napríklad 
na podpore a rozvoji bývania by 
štát týmto spôsobom mohol roč-
ne ušetriť približne 110 miliónov 
eur,“ konštatuje Púchly.

Vláda zváži aj optimalizáciu po-

skytovateľov zdravotnej starost-
livosti. „Pravdepodobne bude 
musieť vláda vziať právomo-
ci župám, pod ktoré teraz patrí 
správa nemocníc. Momentálne 
to nie je dobre kontrolovateľné, 
malo by sa to presunúť pod mi-
nisterstvo zdravotníctva,“ mys-
lí si Baláž. Niektorí analytici vláde 
odporúčajú, aby v budúcom roku 
pristúpila napríklad k zdaňovaniu 
luxusnejšieho majetku, čo má na 
hospodársky rast menej negatívny 
dosah ako priame dane. Majetko-
vá daň, ktorá mala najmä bohat-
ším niekoľkonásobne zvýšiť po-
platky za majetok, by sa aj podľa 
neoficiálnych vládnych zdrojov 
mala zaviesť od januára 2014.

„Problémom je, že Slovensko 
doteraz s ozajstnou konsolidá-
ciou poriadne nezačalo. Nebo-
li prijaté žiadne štrukturálne 
reformy, ktoré by obmedzili ne-
hospodárne nakladanie s verej-
nými zdrojmi. Nedostatok da-
ňových príjmov v najbližšom 
období pravdepodobne donúti 
vlády prijímať ďalšie opatrenia,“ 
tvrdí zase šéf Inštitútu hospodár-
skej politiky Igor Kiss.

 (Denník Pravda, 19. 4. 2013,
 autorka Lenka Buchláková)

Vláda pripravuje na budúci rok ďalší úsporný balíček. Ten 
by mal priemerný Slovák pocítiť štvornásobne menej, ako je 
to tento rok. 

SLUŽBY, NA KTORÉ SA 
VZŤAHUJE POVINNOSŤ 

EVIDENCIE 
TRŽIEB V ERP

• Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe 
osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslu-
šenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu

• Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke 
parkovacích priestorov

• Jedálne
• Ostatné účelové stravovanie
• Dodávka jedál
• Ostatné jedálenské služby
• Služby pohostinstiev
• Fotografické činnosti
• Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem 

prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
• Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem pre-

nájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
• Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy 

o kúpe prenajatej veci
• Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre do-

mácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
• Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých 

a nekrytých kúpalísk
• Fitnescentrá
• Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
• Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov 

okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich 
s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich 
služieb u zákazníka

• Kadernícke a kozmetické služby
• Služby týkajúce sa telesnej pohody
• Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov

Komentár
Legislatíva
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CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ 
MLADÝCH PODNIKATEĽOV

KDE BY VLÁDA MALA NÁJSŤ 
POTREBNÉ MILIÓNY?

KVALITA 
Z NAŠICH 
REGIÓNOV 

NAPREDUJE
Projekt spoločenskej zodpoved-

nosti Kvalita z našich regiónov sa 
úspešne etabloval na slovenskom 
trhu a v roku 2013 vstúpil do no-
vej etapy. Snahou projektu je vy-
svetľovať občanom podstatu, pre-
čo je dôležité kupovať domácu 
produkciu. 

Hlavným cieľom projektu na-
ďalej zostáva vzdelávanie spotre-
biteľov, podpora slovenských pr-
vovýrobcov a výrobcov, zvýšenie 
objemu predaja a podielu sloven-
ských potravinárskych a nepotra-
vinárskych výrobkov, produktov 
a služieb. Základom projektu je 
už tretí rok snaha o zrozumiteľné 

a jednoduché vysvetľovanie, pre-
čo treba nakupovať domácu pro-
dukciu a ako takýmto spotrebiteľ-
ským správaním vieme spoločne 
vytvoriť nové pracovné príležitos-
ti a zlepšiť kvalitu nášho života. 
Za týmto účelom je aj tento rok, 
v mesiacoch máj a jún, pripravená 
celoslovenská kampaň. 

Od 1. januára 2013 môžu vý-
robcovia na Slovensku získať li-
cenciu na používanie ochrannej 
známky Kvalita z našich regiónov. 
Posudzovanie a schvaľovanie žia-
dostí o licenciu je v kompetencii 
výkonného výboru pre licenciu, 
ktorý tvoria odborníci z oblasti 
výroby, obchodu a ochrany spot-
rebiteľa. V marci bolo založené 
občianske združenie Kvalita z na-
šich regiónov. Členom združenia 
sa môže stať každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá prejaví zá-
ujem podieľať sa na podpore jeho 
rozvoja. Členstvo je bezplatné. 

Na podporu predaja bola vyvi-
nutá aplikácia, určená pre spot-
rebiteľov Slovenska, pomocou 
ktorej si môže každý spotrebiteľ 
overiť, či výrobok, produkt ne-
sie ochrannú známku oprávnene. 
O výrobku a o spoločnosti, ktorá 
ho vyrába sa dozvie zaujímavé in-
formácie a novinky. Stačí nasní-
mať čiarový kód. 

(www.kvalitaznasichregionov.sk)

Program motivácie • Príklad zo susedného Maďarska

SPOLUFINANCOVANIE MALÉHO 
A STREDNÉHO PODNIKANIA

Maďarská národná banka začiat-
kom apríla tohto roku vyhlásila 
Úverový program rastu na motivá-
ciu spolufinancovania (úverova-
nia) malého a stredného podnika-
nia komerčnými bankami. 

Je všeobecne známe, že podni-
kateľský stav aj v Maďarsku patrí 
medzi tie segmenty, ktorých pod-
nikateľské aktivity obchodné ban-
ky považujú za vysoko rizikové. 
Spôsobuje to ťažší prístup malých 
podnikateľov k úverovým zdrojom 
bankového typu a ak sa aj poda-
rí takéto zdroje získať, ich „cena“ 
(úroková sadzba) je neprimerane 
vysoká. Ďalším negatívnym javom 
v procese spolufinancovania ma-
lého a stredného podnikania ban-
kovým sektorom v Maďarsku je, 
že objem poskytnutých úverových 
zdrojov pre tento segment podni-
kania medziročne klesá v rozpätí 
3 až 5 percent. 

Hlavným cieľom Programu je zo 
strany menovej banky poskytnúť 
komerčným bankám refinančné 
zdroje, účelovo určené na spolu-

financovanie rozvoja výrobných 
kapacít, investičného rastu, udr-
žania stavu zamestnanosti a zvý-
šenia konkurencieschopnosti ma-
lých a stredných subjektov.

Základným logistickým princí-
pom Programu je, že menová ban-
ka poskytne obchodným bankám 
refinančnú (vratnú) tranžu 500 
miliárd HUF (pri kurze 300 HUF/
euro to činí cca 833 mil. eur) s me-
dzibankovou úrokovou sadzbou 
0,0 percenta. Obchodné banky 
budú mať oprávnenie tieto zdro-
je poskytnúť malých podnikate-
ľom vo forme komerčných úve-
rov uplatnením vlastnej metodiky 
rizikovej analýzy za výslednú fix-
nú úrokovú sadzbu 2 percentá na 
celé časové obdobie trvania úve-
rového vzťahu.

Celková tranža je rozdelená do 
dvoch objemovo rovnakých logic-
kých a tematických celkov: Polo-
vica na financovanie devízových 
úverov na úvery v domácej mene 
a polovica na poskytnutie nových 
úverov. Obchodné banky môžu 

uvedenú prvú tranžu finančných 
zdrojov vyčerpať do troch mesia-
cov od vyhlásenia Programu.

Menová banka sa pri vyhlásení 
Programu inšpirovala úspechmi 
podobného motivačného progra-
mu menovej banky Anglicka – 
Bank of England (The Funding for 
Lending Scheme).

Pre úplnosť je dôležité pozna-
menať, že daný objem refinanč-
ných zdrojov predstavuje približ-
ne 7 percentné navýšenie stavu 
aktuálnych – „živých“ úverov alo-
kovaných v súčasnosti do podni-
kateľského stavu MSP v Maďar-
sku. Výsledná úroková sadzba je 
pre MSP výhodná, nakoľko sa na-
chádza na úrovni medziročnej in-
flácie v Maďarsku. 

V súčasnosti sa realizujú inten-
zívne rokovania medzi menovou 
bankou a sektorom komerčných 
bánk k problematike vytvorenia 
konkrétnych obchodných pod-
mienok čerpania a alokácie ci-
tovaných úverových zdrojov pre 
malé a stredné podnikanie.   (e)

Malé a stredné podnikanie je 
základom dobre fungujúcej eko-
nomiky a malé a stredné podni-
ky musia byť invenčné a kreatívne 
aby „prežili“ v tvrdej konkuren-
cii. A práve mladí ľudia sú buď živ-
nostníci alebo po väčšinou ma-
jitelia týchto malých a stredných 
firiem.

Mladý inovatívny podnikateľ je 
národná súťaž mladých podnika-
teľov, ktorí uplatňujú vo svojej fir-
me inovatívne prístupy. Cieľom 
súťaže je podporiť chuť mladých 
ľudí do podnikania na Slovensku, 
ich kreativitu a uplatňovanie no-
vých prístupov. Národné kolo sú-
ťaže je súčasťou celosvetovej sú-
ťaže Creative Young Entrepreneur 
Award, ktorú organizuje Junior 
Chamber International - jedna 
z najväčších organizácií pre mla-

dých lídrov a podnikateľov na sve-
te. Slovenským vyhlasovateľom je 
Združenie podnikateľov Sloven-
ska. Projekt je organizovaný pod 
záštitou Ministra hospodárstva SR. 
Spolupracujúcimi organizáciami 
sú Združenie mladých podnika-
teľov Slovenska, Národná agentú-
ra pre rozvoj malého a stredného 
podnikania, Slovenský živnosten-
ský zväz. 

Do súťaže sa môže prihlásiť (do 
1. 5. 2013) podnikateľ, ktorý je 
štátnym občanom SR, je vo veku 
18 – 40 rokov (t. j. v roku 2013 do-
siahol vek 18 rokov a neprekročil 
vek 40 rokov). Akceptovateľné sú 
všetky právne formy podnikania. 

Podnikateľ vyplní formulár, kto-
rý je identický s medzinárodným 
prihlasovacím formulárom. Hlav-

ný dôraz je kladený na aplikova-
nie inovatívneho prístupu vo svo-
jom podnikaní.

 (Zdroj: podnikam.sk, mv)

Róbert Kičina, Podnikateľská 
aliancia Slovenska: 

Zrušiť vianočné dôchodky, prí-
spevky na bývanie, či už cez sta-
vebné úvery a hypotéky, či znížiť 
poskytovanie investičných stimu-
lov. Mala by tiež zvážiť zmeny 
v daňovom systéme, teda čiastoč-
ne odľahčiť ekonomickú aktivitu, 
a tak zvýšiť nepriame dane, prí-
padne dane majetkové. 

Martin Hošták, Republiková 
únia zamestnávateľov: 

Odporúčal by som jej šetriť. Na 

jednej strane máme možnosť za-
znamenať vyjadrenia vlády, že šet-
renie už nie je možné, ako keby 
výdavky už boli na hranici. No sú 
ohlasované aktivity, ktoré má, či 
už plne alebo čiastočne, financo-
vať štát, čo bude znamenať zvyšo-
vanie výdavkov. 

Stanislav Čižmárik, Slovenský 
živnostenský zväz:

Peniaze, ktoré chýbajú v rozpoč-
te sú z veľkej časti z nepriznaných 
daní či z nepriznaných výkonov. 
Keby sa zlepšil výkon kontroly, 
z veľkej časti by to pomohlo. Vyvá-

žilo by sa totiž podnikateľské pros-
tredie. Ak niekto podvádza, nie je 
to žiadna šikovnosť. 

Rastislav Machunka, Asociá-
cia zamestnávateľských zväzov 
a združení: 

Predovšetkým vo výdavkoch. 
Príjmy sú už prečerpané. Dlho-
dobo sme navrhovali obmedzenie 
rodinných prídavkov, na ktoré ide 
zhruba jedna miliarda eur, a tiež 
adresnejšie dávky, aby sa oplatilo 
viac pracovať. Reforma ESO tiež 
predpokladá pozitíva na verejné 
financie.  (Z ankety HNonline.sk)

Spektrum

Ilustračné foto

Ilustračné foto



14
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - APRÍL 2013

FAKTÚRA VERZUS 
POKLADNIČNÝ BLOK

Prehľad najdôležitejších 
termínov pre samostatne 
zárobkovo činné osoby
31. január
• Zdravotná poisťovňa je po-

vinná oznámiť samostatne 
zárobkovo činnej osobe výš-
ku preddavku na rok 2013.

• V prípade prírastku nehnu-
teľnosti alebo iných rele-
vantných zmien treba podať 
priznanie k dani z nehnuteľ-
ností.

• Uplynie lehota splatnosti 
dane za psa, za predajné au-
tomaty a za nevýherné hra-
cie prístroje. Miestne dane 
vyberajú obce a mestá.

• Kto používa auto na podni-
kanie, musí podať prizna-
nie k dani z motorových vo-
zidiel. V tejto lehote musí aj 
zaplatiť. Cestnú daň vybera-
jú daňové úrady.

8. február
• Je to posledný deň splatnosti 

odvodov za január.
• Samostatne zárobkovo čin-

ná osoba, ktorá k 1. januá-
ru zmenila zdravotnú pois-
ťovňu, musí vykázať výšku 
preddavku novej poisťovni.

2. apríl
• Uplynie lehota na priznanie 

príjmov za rok 2012 a na za-
platenie dane. Daň z príj-
mov vyberajú daňové úrady.

1. júl
• V sociálnom poistení začne 

záležať na príjme za rok 
2012. Povinnosť platiť od-
vody vznikne, ak je príjem 
vyšší ako 4716 eur.

8. júl
• Na koho sa začne vzťaho-

vať povinné sociálne po-
istenie, musí sa prihlásiť 
v Sociálnej poisťovni.

• Naopak, kto nemal taký 
príjem, aby musel pokra-
čovať v povinnom poiste-
ní, sa musí odhlásiť zo sys-
tému.

8. august
• Je to posledný deň splat-

nosti odvodov za júl.

30. september
• Zdravotná poisťovňa vyko-

ná zúčtovanie poistného za 
predchádzajúci kalendár-
ny rok.

KALENDÁR
PRE

ŽIVNOSTNÍKOV
NA ROK 2013

Faktúra musí byť vystavená, ak je fyzická osoba vykonávajúca podnikanie platiteľom DPH
Kedy je potrebné vystaviť faktúru a kedy stačí len príjmový pokladničný doklad? (Pýta sa posky-

tovateľ služby, ktorý inkasuje peniaze v hotovosti nevzťahuje sa na neho povinnosť používať regis-
tračnú pokladňu. Podniká ako fyzická osoba a nie je platca DPH.)

Fyzická osoba, vykonávajúca podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, ktorá nie je 
platiteľom DPH a ktorá preukazuje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udrža-
nie príjmov na účely dane z príjmov inak ako formou daňovej evidencie, postupuje pri vystavo-
vaní dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o účtovníctve“). Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná dolo-
žiť každý účtovný prípad, ktorý je predmetom účtovníctva účtovným dokladom a to už pri vzni-
ku účtovného prípadu. Zákon o účtovníctve stanovuje len formálnu stránku účtovného dokladu, 
to znamená obsah, neurčuje typ a nepožaduje konkrétny názov dokladu (príjmový doklad, faktú-
ra, príkaz, atď.). Preto je plne v kompetencii účtovnej jednotky, ako si tieto náležitosti upraví vnú-
torným predpisom. 

V súlade so zákonom o účtovníctve musí účtovný doklad obsahovať:
• slovné a číselné označenie účtovného dokladu
• obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov
• peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
• dátum vyhotovenia účtovného dokladu
• dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
• podpisový záznam osoby, zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový 

záznam osoby, zodpovednej za jeho zaúčtovanie
• označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách, účtujúcich 

v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia
Tieto náležitosti účtovného dokladu sú záväzné bez ohľadu na skutočnosť, či živnostník vedie úč-

tovníctvo (jednoduché alebo podvojné) alebo daňovú evidenciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov. V prípade, že vystavený príjmový pokladničný doklad obsahuje povinné náležitosti 
upravené zákonom o účtovníctve, osobitná faktúra už nemusí byť vystavená. Faktúra by musela byť 
vystavovaná v prípade, ak by bola fyzická osoba, vykonávajúca podnikanie, platiteľom DPH, kedy 
by doklady vystavovala zároveň v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
 (Zdroj: Mazars) 

PRÁVNA PORADŇA

Reštrukturalizačný plán je hlav-
ným dokumentom celého reštruk-
turalizačného konania. Ide vlastne 
o dohodu medzi dlžníkom, prí-
padne pristupujúcou osobou a ve-
riteľmi o tom kedy, ako a v akom 
rozsahu budú uspokojené ich 
pohľadávky. Z hľadiska právnej 
úpravy je to listina, ktorá upravu-
je vznik, zmenu alebo zánik práv 
a záväzkov osôb, ktoré sú v nej 
uvedené, ako aj rozsah a spôsob 
uspokojenia tých účastníkov plá-
nu, ktorí sú veriteľmi prihlásených 
pohľadávok, prípadne akcionármi 
dlžníka.

Predkladateľom plánu je v prí-
pade dlžníckeho samonávrhu dlž-
ník. V prípade, že navrhovateľom 
reštrukturalizácie je veriteľ, ale-
bo veritelia dlžníka, je predkla-
dateľom plánu reštrukturalizačný 
správca. V prípade, ak je predkla-
dateľom plánu správca a dlžník je 
fyzickou osobou, je potrebný sú-
hlas dlžníka s reštrukturalizač-
ným plánom pri jeho schvaľovaní. 
Schvaľovaniu a potvrdeniu reštruk-
turalizačného plánu sa budem ve-
novať v budúcich častiach porad-
ne. 

Základnou podmienkou reštruk-
turalizačného plánu je jeho reál-
nosť a udržateľnosť. Plán musí byť 
vypracovaný tak, aby pre verite-
ľov dlžníka zabezpečoval čo naj-
vyššiu možnú mieru uspokojenia. 
Práve zladenie reálnosti a udržateľ-
nosti, a poskytnutie čo najvyššieho 
uspokojenia pre veriteľov, je pred-
metom práce veriteľského výboru, 
ktorému ako zastupujúcemu orgá-
nu veriteľov predkladá predklada-
teľ reštrukturalizačný plán k jeho 
predbežnému schváleniu. 

Plán je rozdelený na dve časti. Pr-
vou je opisná časť, ktorá obsahuje 
kritéria pre zaradenie jednotlivých 
pohľadávok do skupín a obsahuje 
i opis opatrení, ktoré sú potrebné 
na dosiahnutie účelu reštruktura-
lizácie. Druhá časť – nazvaná zá-
väzná časť - obsahuje určenie všet-
kých práv a záväzkov, ktoré majú 
účastníkom plánu podľa plánu 
vzniknúť, zmeniť sa alebo majú za-
niknúť.

Vypracovaný reštrukturalizač-
ný plán predkladá predkladateľ 
do 90 dní od povolenia reštruk-
turalizácie, prípadne do lehoty 
najviac o 60 dni dlhšej, ak sa na 

NOSNÝ DOKUMENTNOSNÝ DOKUMENT
REŠTRUKTURALIZAČNÉHOREŠTRUKTURALIZAČNÉHO

KONANIAKONANIA

predĺžení lehoty predkladateľ a ve-
riteľský výbor dohodli. Po pred-
ložení reštrukturalizačného plá-
nu ho musí veriteľský výbor do 15 
dní prerokovať a plán buď schváliť, 
odmietnuť, prípadne dať na pre-
pracovanie predkladateľovi plá-
nu v lehote nie dlhšej ako 15 dní. 
V takom prípade sa veriteľský vý-
bor musí ešte raz zaoberať predlo-
ženým plánom a znovu o ňom roz-
hodnúť. V druhom prerokovaní má 
veriteľský výbor možnosť plán pri-
jať alebo odmietnuť. 

Prepracovanie plánu už nie je 
možné a to z dôvodu dynamiky ko-
nania. Celé konanie je totiž uspô-
sobené tak, aby neprichádzalo 
k jeho neodôvodnenému predlžo-
vaniu, čo by mohlo viesť k poško-
deniu záujmov veriteľov. Sankciou 
za oneskorené predloženie plánu 
je konverzia reštrukturalizačného 
konania na konanie konkurzné. 

Tu je namieste otázka zodpo-
vednosti správcu, ako predklada-
teľa plánu, pri veriteľskom návr-
hu na povolenie reštrukturalizácie. 
Mám za to, že práve absurdnými 
sankciami voči veriteľovi v prípade 
porušenia povinností osobou od-
lišnou od dlžníka sa bude musieť 
zákonodarca urgentne zaoberať. 

Vaše prípadné otázky čakám na 
adrese redakcie.

 JUDr. Erik Bilský

Na pomoc živnostníkom
Právna poradňa
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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, 02/44 44 22 05
e-mail: kzkbratislava@szk.sk
Vladimír Mička, predseda
Mgr. Daniela Jaslovská, 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

Na pomoc živnostníkom
Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

AKO POKRAČOVAŤ 
V ŽIVNOSTI, KEĎ 

ŽIVNOSTNÍK ZOMRIE?

PLATENIE PREDDAVKOV 
NA DAŇ Z PRÍJMOV 

NA ROK 2013

Ak fyzická osoba (živnostník) 
zomrie, môžu v živnosti pokra-
čovať až do skončenia konania 
o prerokovaní dedičstva:
• dedičia zo zákona, ak niet de-

dičov zo závetu
• dedičia zo závetu a pozosta-

lý manžel/ka, aj keď nie je de-
dičom, ak je spoluvlastníkom 
majetku používaného na pre-
vádzkovanie živnosti

• pozostalý manžel/ka, spĺňa-
júci podmienku uvedenú 
v predchádzajúcom bode, ak 
v živnosti nepokračujú dedi-
čia

• správca dedičstva, ak ho usta-
novil súd

Keď sa niektorá z vyššie uvede-
ných osôb rozhodne pokračovať 
v živnosti, je povinná to oznámiť 
živnostenskému úradu najneskôr 

do jedného mesiaca od úmrtia 
podnikateľa.

V prípade, že osoba, ktorá v živ-
nosti pokračuje nespĺňa podmien-
ky na prevádzkovanie živnosti, 
musí ustanoviť bezodkladne zod-
povedného zástupcu. Ak po skon-
čení konania o dedičstve nado-
budne „pokračovateľ“ majetkový 
podiel, používaný na prevádzko-
vanie živnosti, môže v živnosti po-
kračovať. Pokračovanie musí byť 
oznámené živnostenskému úra-
du do jedného mesiaca od skon-
čenia konania o dedičstve. Potom 
„pokračovateľ“ musí najneskôr do 
šiestich mesiacov získať vlastné 
živnostenské oprávnenie. Po uply-
nutí šiestich mesiacov od skon-
čenia dedičského konania už ne-
môže prevádzkovať živnosť na 
základe živnostenského oprávne-
nia zosnulého.  (df)

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov čaká živnostníkov 
aj v tomto roku, avšak novelou zákona o dani z príjmov sa hra-

nica na ich platenie posunula z pôvodných
1659,70 eur na 2500 eur. 

To znamená, že ak posledná známa daňová povinnosť 
fyzickej osoby nepresiahne spomínanú hranicu 2500 eur,

nebude daňovému úradu počas roku platiť nič. 
Novinka sa však uplatní až pri posudzovaní povinnosti platiť 

preddavky na daň v novom preddavkom období,
ktorý začal 3. apríla 2013.

Na okraj zákona

ODBORNOSŤ A POLITIKA 
Tieto dva pojmy by mali ísť spolu ako nerozlučná dvojica. U nás 

sa to nejako nedarí spájať, najmä v odborných veciach. (Asi to 
spôsobuje rozloženie parlamentu, kde väčšina dokazuje, že iba 
ona má správne návrhy a riešenia.) Ako sa dá vysvetliť, že opo-
zičným poslancom neprechádzajú žiadne návrhy, bez ohľadu na 
ich obsah. 
Častým argumentom je, že vláda má alebo pripravuje zme-

nu zákona, ktorá rieši predložený návrh opozičných poslancov. 
Tak sa dostávajú na rokovania národnej rady podobné návrhy, 
avšak v programe sa hlasuje o návrhoch podaných poslancami 
väčšiny. Napríklad novela zákona č. 725/2004 Z. z., zákonom 
č. 356/2012 Z. z. rieši mopedy, nie však systémovo, iba časovou 
výnimkou. Výnimku dostali iba poľnohospodári na prihlasovanie 
pracovných strojov do evidencie dopravného inšpektorátu, teda 
na získanie evidenčného čísla. Obciam, obecným podnikom 
vykonávajúcim údržbu, držiteľom malotraktorov a podobne, 
zostal problém. 

Neprešla novela zákona č. 8/2009 Z. z. na doplnenie základ-
ných pojmov – miesto mimo cesty, tiež vypustenie povinnosti 
mať psychologické vyšetrenie vodičov, prepravujúcich nebez-
pečné veci motorovým vozidlom a podobne. Zdá sa, že arogan-
cia väčšiny neumožňuje poslancom, ktorí (možno) sú schopní 
posúdiť správnosť a odbornosť návrhu, aby sa rozhodli samostat-
ne hlasovať za správny návrh (žiaľ, podaný opozíciou). Škoda! 
Stále budú postihovaní vodiči, ktorí nebudú mať šancu pri kona-
niach a kontrolách polície. (Zdroj: Dopravca informácií, JK)
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