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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Rok 2013 je pätnástym rokom 
ustanovenia Slovenskej živnos-
tenskej komory. Komora za tieto 
roky prešla naozaj kus cesty. Od 
rokov stabilizácie riadiacich orgá-
nov, budovania štruktúr v sídlach 
krajov a okresov, priamej registrá-
cie viac ako 2800 fyzických osôb 
za členov, ktorí komoru zaklada-
li ako aktívni živnostníci, podni-

katelia, v tých rokoch plní síl a en-
tuziazmu. Postupne mnohí odišli. 
Odchádzali preto, že nenašli opo-
ru v komore, že sa im nesplnili 
očakávania a mnohým aj osobné 
ambície, ktoré od členstva v Slo-
venskej živnostenskej komore 
očakávali. 

V súčasnosti však už odchádza-
jú z radov členov v komore, avšak 

aj z radov aktívnych živnostníkov, 
kolegovia, ktorí komoru zakladali 
a včera, dnes alebo už zajtra vstú-
pili alebo vstúpia do nových po-
zícií – do zaslúženého odpočin-
ku, do dôchodku. Väčšina z nich 
je alebo môže byť určite spokojná. 
Zanechala za sebou veľký kus prá-
ce v prospech živnostenskej obce 
Slovenska. Mnohým sme ani po-
riadne nepoďakovali. Tak ako po-
tichu prišli, tak potichu odišli. Slo-
venská živnostenská komora im 
je však vďačná. Aj ich zásluhou 
je komora tam, kde dokáže bez-
prostredne ovplyvňovať podmien-
ky živnostenského podnikania na 
Slovensku. Boli to desiatky a stov-
ky aktivistov a funkcionárov, kto-
rí sa, napriek nepovinnému člen-
stvu, venovali zodpovedne práci 
v komore na celoslovenskej i re-
gionálnej úrovni.

Cieľom vedenia Slovenskej živ-
nostenskej komory bolo a je za-
bezpečiť výrazné mienkotvorné 
postavenie komory, predovšet-
kým na regionálnej úrovni. Na 
90 percent sa to podarilo alebo 
darí. Aktivisti a funkcionári komo-
ry majú svoje miesto a zastúpe-
nie od obecných zastupiteľstiev, 

PREHODNOŤME 
NAŠE MYSLENIE!
Od založenia Slovenskej živ-

nostenskej komory som roky 
vnútorne bojoval s myšlien-
kou, že najprv musíme niečo 
pre živnostníkov urobiť a po-
tom budeme získavať do ko-
mory ďalších členov. V súčas-
nosti, s odstupom niekoľkých 
rokov, som dospel k názo-
ru, že som sa veľmi mýlil. Po 
prvé, je ťažko niečo dosiah-
nuť, vybaviť bez zázemia, bez 
členskej základne. Po druhé, 
aj keby sme na tácni doniesli 
živnostníkom akékoľvek vý-
hody, členovia sa nám sami 
do komory hrnúť nebudú. 

Otázka znie: Čo robiť? Bo-
jovať alebo kapitulovať? Pra-
covať, rozvíjať sa, alebo to za-
baliť?

Dospel som k názoru, že 
je potrebné zmeniť v prvom 
rade vlastné myslenie. 

Po prvé pre to, že nikto sám, 
bez presviedčania, do komo-
ry nevstúpi (mám s tým boha-
té skúsenosti). Po druhé, roz-
širovaním členskej základne 
sa nielen posilňuje komora, 
ale pribúdaním nových čle-
nov sa práca rozkladá na via-
cerých. Nové kádre, najmä 
mladí ľudia, prinášajú nové 
myšlienky, nové názory i nové 
metódy práce. S rozširovaním 
členskej základne je možnosť 
vytvárať okresné, či mestské 
alebo miestne zložky, prípad-
ne odvetvové sekcie.

Rozšírenie členskej základne 

NASTÁVA ČAS 
VÝMENY STRÁŽÍ

NECH JE O NÁS VIAC POČUŤ!

(Pokračovanie na str. 2)

 Nech je o nás počuť !(1/3)

 Budeme mať rodinnú 

živnosť? (4)

 Výzva živnostníkov vláde 

a parlamentu (5)

 Právna poradňa (6)

 Zvárači na medzinárod-

nom veľtrhu (7)

 Zmeny v adresári SŽK (7)

V čísle:

Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí. Čo sa nemôže pokaziť, to sa tiež pokazí. Ak sa môže 
pokaziť viac vecí za sebou, pokazia sa v tom najnevhodnejšom poradí. (Eddie Murphy)

Zo 17. zhromaždenia delegátov Slovenskej živnostenskej komory

V piatok 26. apríla sa kona-
lo v Trnave zhromaždenie de-
legátov Slovenskej živnosten-
skej komory. Medzi hosťami 
boli predstavitelia štátnej sprá-
vy a samosprávy, riaditeľ Odbo-
ru živnostenského podnikania 
MV SR Ján Dutko, predseda Tr-
navského samosprávneho kraja 
Tibor Mikuš, vedúca odboru So-
ciálnej poisťovne v Trnave Oľga 
Bokorová a ďalší.

Správu o činnosti predniesol 
predseda komory Vojtech Gott-
schall, ktorý v úvode skonštatoval, 
že v Trnave sa koná zhromažde-
nie po druhýkrát počas 15-roč-
nej činnosti komory. V decembri 
si SŽK pripomenie 15. výročie jej 
ustanovenia. Predseda zhodno-
til reálny stav a vyzval prijať ná-
vrhy, ktoré budú vplývať na našu 

ďalšiu úspešnú činnosť. Spomenul 
viaceré problémy, ktoré cítia živ-
nostníci pri podnikaní - dopady 
krízy, rozkolísaný trh práce, zni-
žujúca sa kúpyschopnosť obyva-

teľstva. Na trhu práce chýbajú od-
borníci, zo škôl vychádzajú mladí 
ľudia vyučení v odboroch, ktoré 
nemajú na trhu práce pre absol-

(Dokončenie na str. 2

(Pokračovanie na str. 3

Foto: I. Krajčovič

Predseda SŽK Ing. Vojtech Gottschall s riaditeľom Odboru živnosten-
ského podnikanie MV SR Ing. Jánom Dutkom, ktorého spolupráca s ko-
morou trvá už niekoľko rokov (Fotografia z archívu redakcie)
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Na výstavisku v Trenčíne:
BURZA STAROŽITNOSTÍ 
A ZBERATEĽSKÝCH PRED-
METOV
Burza určená milovníkom 
a zberateľom mincí, medailí, 
bankoviek, známok, pohľad-
níc, nálepiek, etikiet, odzna-
kov, vlajočiek, kníh, obrazov, 
grafiky, porcelánu, gramo-
platní, magnetofónových pá-
sok, autíčok, hodín, hracích 
skriniek, historických zbraní, 
motýľov, minerálov, umelec-
ko-remeselných výrobkov 
a iných zberateľských zaují-
mavostí
• 15. júna 2013
(Termín bez záruky, prosíme 
o telefonické overenie)
Regionálne výstavy a veľtr-
hy:
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA PSOV 
s udeľovaním titulu CAJC, 
CAC a BOB, Kamenný mlyn 
pri Plaveckom Štvrtku
• 15. júna 2013
SPIŠ EXPO, SPIŠSKÉ VÝ-
STAVNÉ TRHY
Celoslovenská výstava sta-
vebníctva a bývania s medzi-
národnou účasťou 
Spišská Nová Ves, Zimný šta-
dión
• 18. – 21. júla 2013
 KONTRAKTY Košice
Kontraktačná výstava textilu, 
odevov, obuvi, textilnej ga-
lantérie, koženej galantérie, 
módnych doplnkov
Spoločenský pavilón, Trieda 
SNP 61
• 31. júla 2013
Na výstavisku v Brne:
MODELLBRNO
Najväčšie jednodňové európske 
stretnutie modelárov, majstrov-
stvá Českej republiky žiakov 
v plastikovom modelárstve, vý-
stava a verejná súťaž
• 22. júna 2013
NÁRODNÁ VÝSTAVA HOS-
PODÁRSKYCH ZVIERAT 
A POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
TECHNIKY
Národná výstava – najväčšia 
prehliadka živočíšnej produkcie 
v Českej republike 
• 27. – 30. júna 2013
PROPET 
Medzinárodná výstava chova-
teľských potrieb 
• 28. – 30. júna 2013
INTERCANIS
Medzinárodná výstava psov 
• 29. - 30. júna 2013
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Spoločný program dvoch 
KZK. KZK Bratislava a KZK Koši-
ce spoločne pripravili vzdeláva-
cí program Klampiar – izolatér. 
Program bol podaný 30. mája do 
podateľne ministerstva školstva 
na schválenie akreditačnej komi-
sii. V apríli bol podaný na schvá-
lenie program Sladovník – výroba 
piva.                                     (m)

  Kvalifikačné skúšky v KZK 
Bratislava. Od polovice marca 
pokračujú v bratislavskej KZK kva-
lifikačné skúšky, ktorých bolo do 
konca mája vykonaných 92. V na-
sledovných termínoch sa budú ko-
nať skúšky v profesii pekár (11. 6.) 
a v profesiách kaderník/čka, koz-
metička, manikérka a pedikér-

výrazne pomôže financovaniu 
komory. Je potrebné, aby sme 
sa profesionalizovali a to bez fi-
nancií nejde. Podľa môjho od-
hadu by krajská zložka komory 
mala mať minimálne 400 čle-
nov, čo je pre prácu slušné zá-
zemie. A donekonečna suplo-
vať prácu dobrovoľníctvom 
nebude možné. 

Odporúčam, aby sme sa 
v roku 2013 zamerali na zdvoj-
násobenie členskej základne. 
Využime všetky doterajšie skú-
seností, zapojme do tejto úlo-
hy všetkých členov. Nie však 
cez uznesenia, skôr presved-
čme ľudí, že na tejto úlohe je 
potrebné pracovať. A funkcio-
nári by mali ísť príkladom. 
Viem, že to nie je a nebude ľah-
ké. Veď na novom členovi nie-
kedy pracujem aj niekoľko týž-
dňov. A neuznávam výhovorky 
typu „ja sa nikomu doprosovať 
nebudem.“ Skôr presadzujem, 
že získavanie nových členov 
do komory je odrazom vnú-
torného presvedčenia každé-
ho funkcionára, ako vážneho 
predstaviteľa živnostenského 
stavu, o oprávnenosti Sloven-
skej živnostenskej komory. 

Zanechajme preto staré mys-
lenie! Zanechajme zabehané 
a pohodlné chodníčky! Som 
presvedčený, že ak zatiahne-
me za jeden povraz všetci - 
a naraz, riešenia určite nájde-
me. Michal Mudrák

PREHODNOŤME 
NAŠE MYSLENIE!

(Pokračovanie zo str. 1)
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UŽITOČNÝ KONTAKT
JUDr. Ján SITARČÍK, advokát

Advokátska kancelária 
Ul. Dr. Herza 20, Lučenec

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

ka (14. 6. a 12. 7.). Táto krajská 
zložka bude vykonávať kvalifi-
kačné skúšky aj počas školských 
prázdnin.  (m) 

  Rokovanie vlády a rady so-
lidarity. V polovici mája sa zú-
častnil predseda Slovenskej živ-
nostenskej komory Ing. Vojtech 
Gottschall na spoločnom roko-
vaní členov vlády a Rady solida-

rity a rozvoja o Návrhu opatrení 
v hospodárskej politike na podpo-
ru hospodárskeho rastu.  (r)

cez samosprávne orgány vyšších 
územných celkov, odborné a po-
radné orgány v štátnej správe na 
regionálnej úrovni až po zastúpe-
nie v poradných orgánoch exeku-
tívy – ministerstiev, národnej rady 
aj vlády.

Veľmi dobré sú komunikačné 
a partnerské vzťahy s ďalšími in-
štitúciami, ktoré obhajujú živ-
nostenský stav alebo podmien-
ky podnikania – predovšetkým so 
Slovenským živnostenským zvä-
zom, Asociáciou malých podni-
kov SR, mnohými cechmi, odbor-
nými spoločenstvami, Slovenskou 
obchodnou a priemyselnou ko-
morou, poľnohospodárskou a po-
travinárskou komorou, asociácia-
mi a združeniami.

Komore boli štátom zverené 
originálne kompetencie, predo-
všetkým pri overovaní odbornej 
spôsobilosti, ako základnej pod-
mienky na vydanie oprávnenia 
pre živnostenské podnikanie. Ko-
mora má akreditáciu na vzdeláva-
nie pre viac ako 14 remeselných 
živností a rad ďalších kompeten-
cií, ktoré ju predurčujú k prezen-
tácii živnostenského podnikania 

doma aj v zahraničí, čo sa potvr-
dzuje účasťou úspešnej participá-
cie na mnohých projektoch v rám-
ci Európskej únie, ako partnera 
alebo riešiteľa za Slovenskú re-
publiku.   

Pri príležitosti výročia založenia 
komory sa chcem úprimne poďa-
kovať za vytrvalosť a vieru v dobrú 
vec aj tým „tichým kolegom“, av-
šak predovšetkým tým kolegom, 
ktorí tvorili alebo stále tvoria pi-
liere stability a rozvoja Slovenskej 
živnostenskej komory. 

Nastáva čas výmeny stráží. Na-
stáva čas urobiť odpočet a odo-
vzdať štafetový kolík ďalším ko-
legom, ktorí budú pokračovať 
v základnom smerovaní komo-
ry. Určite s novou energiou, tech-
nikou a predovšetkým ambíciami 
a možnosťami využiť všetko to, čo 
im ponúka 21. storočie.

Prajem vám, vážení členovia 
Slovenskej živnostenskej komory, 
veľa zdravia a predovšetkým veľa 
chuti do každodennej ťažkej, av-
šak záslužnej práce vo vašom pod-
nikaní a veľa chuti a trpezlivosti 
s prácou v komore a pre Sloven-
skú živnostenskú komoru na kaž-
dej úrovni. 

 Vojtech Gottschall, predseda SŽK

NASTÁVA ČAS 
VÝMENY STRÁŽÍ

(Pokračovanie na str. 1)

K novele zákona o cestnej premávke

BAROMETER 
EKONOMIKY

Novela zákona o cestnej premávke je účinná od 19. januára tohto 
roku. Azda sa nestane realitou zákaz jazdy kamiónmi (alebo už aj vo-
zidlami nad 7500 kg) po cestách II. a III. triedy? Tak ako postupne od nás 
odchádzajú zahraničné firmy do iných krajín, do lepšieho podnikateľ-
ského prostredia, stane sa Slovensko územím, ktoré budú (ak sa bude 
dať) zahraniční dopravcovia obchádzať. Nielen pre navrhované zmeny 
v zákonoch, ale stále pre nedobudovanú dopravnú infraštruktúru, naj-
mä diaľnic a rýchlostného spojenia západ –východ. Nemáme vybudo-
vané trasy, ani pre tranzit. Zaujímavé, že nikto nehovorí o znížení dane 
z motorových vozidiel, ak nebude dopravca jazdiť po všetkých cestách. 
Alebo budeme prekvapení inými progresívnymi riešeniami? Vodiči au-
tobusov, ktorí získali vodičské oprávnenie pred 10. 9. 2008, musia do 
10. septembra 2013 získať kvalifikačnú kartu absolvovaním kurzu pravi-
delného výcviku. Dúfajme, že sa prepad ekonomiky spomalí, ak sa ne-
zastaví, pretože doprava bola, je a bude jej barometrom.

 (Zdroj: Dopravca informácií, JK)
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Zo života komory
Krátke správy

Zo 17. zhromaždenia delegátov Slovenskej živnostenskej komory

Predseda TTSK Tibor mikuš ocenil Pamätnou medailou členou komory Róberta Schmidta a jána Kadúca  (IK)

Predseda komory v správe hovoril o minulosti aj perspektívach komory

 • Noc múzeí v Maďarsku. Ten-
to rok sa už po 11. raz organizuje 
22. júna v susednom Maďarsku 
Noc múzeí. V Budapešti na 102, 
na vidieku na 176 miestach po-
núkajú múzeá programy do ne-
skorej noci.  (é)

 • Vinný trezor a archív vín. 
V maďarskom meste Eger, v piv-
nici Hotela Szent István, vytvo-
rili trezor a archív vín s viac ako 
7000 fľašami. Vínny trezor má aj 
miestnosť s kapacitou 150 osôb, 
kde hostia môžu nielen ochut-
návať vína, ale vyskúšať aj fľaš-
kovanie s jedinečnou vlastnou 
etiketou.  (m)

 • Pestovanie viniča ako z čias 
starých generácií. Alternatívne 
hospodárenie vo vinohradoch 
podporuje projekt Ochrana prí-
rodných zdrojov a chránených 
oblastí v blízkosti Dunaja, kto-
rý sa realizuje od septembra mi-
nulého roka. Projekt je súčasťou 
programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarsko – Slovensko a je 
spolufinancovaný z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.  (if)

 • Predaj alkoholu v susednom 
Česku s koncesiou. Česká vlá-
da schválila zavedenie konce-
sie na predaj alkoholu. Koncesia 
neobmedzí podnikanie a vstup 
nových podnikateľských sub-
jektov na trh. Novela však mení 
prílohu živnostenského zákona, 
upravujúcu koncesované živ-
nosti a rozširuje predmet podni-
kania koncesovanej živnosti, re-
gulujúci výrobu, úpravu a predaj 
liehu a liehovín. V prechodných 
ustanoveniach rieši prechod stá-
vajúcich živnostenských opráv-
není do režimu koncesované 
živnosti.  (it)

 • Zasadnutie európskeho vý-
boru. V Bruseli sa v dňoch 22. – 
23. mája konalo 490. plenárne 
zasadnutie Európskeho hospo-
dárskeho a sociálneho výboru, 
na ktorom sa zúčastnil aj prezi-
dent Združenia podnikateľov 
Slovenska Ján Oravec, obhajujú-
ci záujmy slovenských zamestná-
vateľov. (i)

 • Súťaž Mladý inovatívny pod-
nikateľ 2013. Dňa 21. 5. 2013 sa 
v Nitre sa uskutočnilo slávnostné 
vyhlásenie výsledkov celosloven-
ského projektu Mladý inovatívny 
podnikateľ 2013. Úlohou pro-
jektu bolo už po siedmy raz vy-
zdvihnúť a predstaviť širokej ve-
rejnosti mladých kreatívnych, 
inovatívnych podnikateľov, kto-
rí sú úspešní vo svojom odvetví 
podnikania. Zároveň môžu byť 
inšpirujúcim príkladom pre mla-
dých ľudí, ktorí chcú začať alebo 
začínajú podnikať.  (e)

 • Veľkým hráčom už padol biz-
nis. Krízu už začínajú cítiť aj naj-
väčšie slovenské firmy. A to pria-
mo na svojich ziskoch. Práve pri 
veľkých podnikoch totiž padli za 

Krátke správy

(Pokračovanie na nasledujúcej str.)

NECH JE O NÁS VIAC POČUŤ!

Vážení priatelia, pred pár týždňami sme sa zúčastnili na zhromažde-
ní delegátov Slovenskej živnostenskej komory. Silne tu vo mne zare-
zonovalo vystúpenie župana Trnavského samosprávneho kraja pána 
Mikuša, ktorý okrem iného povedal, že Slovenská živnostenská komo-
ra sa málo medializuje, že on osobne vie málo sa o problémoch živ-
nostníkov.

Ako predseda krajskej zložky komory dopisujem do regionálnej tla-
če, dávam vedieť o našich aktivitách. Bolo by užitočné, keby sa do 
týchto aktivít zapojil čo najširší okruh našich členov. Je potrebné o na-
šich problémoch a o navrhovaných riešeniach rozprávať aj navonok. 
Máme o čom písať. A ak máte obavy, že nemáte na písanie bunky, ak 
si vyberiete dobrú tému, novinár článok upraví.

 Ing. Michal Mudrák, predseda KZK Prešov 

ventov miesto. Naďalej sa preja-
vuje zlá platobná disciplína – veľ-
ké zneužívanie malých veľkými. 
Živnostníci sa ocitajú v situácii, 
keď nie sú schopní plniť si záväzky. 
V tlači sa objavujú články o pod-
vodoch v daňových povinnos-
tiach, s DPH, ale aj v dodávkach 
potravín. Predseda v tejto súvislos-
ti spomenul, že živnostníci potre-
bujú serióznych partnerov. 

V závere svojho vystúpenia pred-
seda SŽK poďakoval funkcioná-
rom, ktorým končí v tomto ob-
dobí mandát. Verejne poďakoval 
a zablahoželal jednému zo zakla-
dajúcich členov komory - Ervínovi 
Boháčikovi k významnému život-
nému jubileu. 

Nielen v správe o činnosti, ale 
aj s diskusii sa hovorilo o záve-
roch Diskusného fóra, na ktoré 
prišli zástupcovia viacerých rezor-
tov a ktoré bolo užitočnou akciou 
pre celý živnostenský stav a malé 
a stredné podnikanie na Sloven-
sku. V diskusii sa hodnotila člen-
ská základňa, kvalifikačné skúšky, 
ktoré prešli nedávno náročným 
administratívnym procesom (na-
vrátenie kvalifikačných skúšok na 
pôdu SŽK), a rôzne aktivity ko-
mory. Hovorilo sa o spolupráci 
s orgánmi štátnej správy a so sa-
mosprávnymi krajmi na regionál-
nej a celoštátnej úrovni. Kritika sa 
nevyhla súdnictvu a vymáhateľ-
nosti práva v rámci podnikania. 
Bolo prijaté uznesenie, v ktorom 
delegáti požadujú okrem iné-
ho zrovnoprávniť postavenie po-
škodeného v trestnom konaní a od-
strániť súdne prieťahy. Ing. Robert 

Schmidt, ako podpredseda P-SŽK 
pre vzdelávanie, informoval o od-
bornom vzdelávaní a otázkach tej-
to oblasti, ktoré sa v ostatných týž-
dňoch prezentujú aj v médiách. 
Hovoril o projekte zmien stredné-
ho odborného školstva, na ktorom 
participuje aj Slovenská živnos-
tenská komora

Z hostí sa delegátom prihovoril 
predseda Trnavského samospráv-
neho kraja Tibor Mikuš. Zarea-
goval na to, o čom hovorili pred-
rečníci a kriticky podotkol, že hlas 
živnostníkov – zástupcov Sloven-
skej živnostenskej komory nie je 
dostatočný, málo o nich počul. 
Ďalej poukázal na niektoré čin-
nosti Trnavského samosprávneho 
kraja smerujúce k živnostenské-
mu podnikaniu. Predstaviteľom 
komory predseda TTSK ponúkol 
pomoc v rámci skvalitnenia od-

borného vzdelávania, cestnej in-
fraštruktúry a ďalších vecí, ktoré 
patria do kompetencií kraja. Pove-
dal, že „je treba, aby tak ako v za-
hraničí aj u nás zabezpečovali čo 
najväčšie spektrum činnosti a po-
trieb pre obyvateľov tí, ktorí sa nik-
dy nezbavia svojej firmy, ktorí ne-
odídu za hranice, ale v dobrej viere 
podnikajú a potom odovzdajú fir-
mu svojim deťom. Treba žiadať vlá-
du, nech už bude v nej ktokoľvek, 
aby podporila vás, ktorí ste na Slo-
vensku doma a ktorí sa staráte svo-
jou prácou o to, aby sme tu dôs-
tojne žili.“ 

Tibor Mikuš ocenil Pamätnou 
medailou predsedu TTSK za vý-
znamnú podporu podnikateľské-
ho prostredia v kraji dvoch členov 
Slovenskej živnostenskej komory - 
Roberta Schmidta a Jána Kadúca.

Na vystúpenie Tibora Mikuša rea-

SLOVO JEDNÉHO Z NÁS 
goval Ing. Gottschall prosbou, aby 
župan Trnavského samosprávne-
ho kraja tlmočil ostatným VÚC 
žiadosť živnostníkov pomáhať zo 
strany VÚC v oblasti vzdelávania. 
Ďalší hosť - Ing. Ján Dutko pogra-

tuloval oceneným členom komo-
ry. Hovoril o súčasnom stave živ-
nostenského podnikania a o tom 
ako média účelovo skresľujú infor-
mácie, najmä čo sa týka kvalifikač-
ných skúšok a následne rozhod-
nutí uchádzačov o podnikanie 
v súvislosti so zvyšovaním odvo-
dových povinností.  
 Iva Bukvová
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BUDEME MAŤ
RODINNÚ ŽIVNOSŤ?

PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE

(Rezort práce nesúhlasí so zákonom o rodinnom podnikaní, SITA, 6. 6. 2013)

Monitor
Legislatíva

Krátke správy

prvé tri mesiace tohto roka opro-
ti vlaňajšku o viac ako desatinu. 
Ako pritom vyplýva z údajov Šta-
tistického úradu, išlo o najväč-
ší prepad spomedzi všetkých fi-
riem na Slovensku.  (i)

 • Slovensko má šancu na lac-
nejší plyn z Ruska. Slováci by 
mohli dostať lacnejší ruský plyn. 
Tamojší gigant Gazprom totiž 
v týchto týždňoch rokuje so Slo-
venským plynárenským priemys-
lom o možnosti znížiť cenu plynu 
v dlhodobom kontrakte. A šance 
má dobré, pretože zo západnej 
Európy už prišli správy o dohode 
s tamojšími odberateľmi. (re)

 • Ministra neodvolajú. Opo-
zičná strana SaS ďakuje poslan-
com NR SR, ktorí sa podpísali 
pod návrh na odvolanie ministra 
obrany Martina Glváča (Smer-
SD). Zároveň s poľutovaním 
konštatuje, že tento krok nezís-
kal podporu celej opozície. Pod-
ľa liberálov ide o nevídaný jav, 
keď opozičné strany nedokázali 
v takejto závažnej veci postupo-
vať spoločne.  (i)

 • Experti varujú. Živelných po-
hrôm, ako sú terajšie povodne 
v Českej republike, na Sloven-
sku, Nemecku a Rakúsku, bude 
v Európe pravdepodobne pribú-
dať. Uviedla to Európska agentú-
ra pre životné prostredie (EEA), 
podľa ktorej má riziko častej-
ších živelných katastrof viac prí-
čin, vrátane zmeny klímy. Podľa 
agentúry majú povodne, búrky 
a ďalšie hydrometeorologické 
javy na svedomí asi dve treti-
ny škôd spôsobených v Euró-
pe pri prírodných katastrofách. 
Od roku 1980 pritom rozsah po-
vodňových škôd rastie, uviedla 
EEA. Tento nárast súvisí so zme-
nami užívania pôdy, s pribúda-
ním počtu obyvateľov, s ľudskou 
činnosťou v záplavových oblas-
tiach aj s lepšími informáciami 
o týchto škodách. Agentúra pri-
púšťa, že predpovede frekvencie 
a intenzity záplav sú neisté, ale 
predpokladá, že podiel zmeny 
klímy na škodách spôsobených 
živelnými pohromami v budúc-
nosti porastie kvôli prírastku ex-
trémneho počasia v mnohých re-
giónoch.  (re)

 • Európskej únii chýbajú pe-
niaze. Európska únia nemá do-
statok finančných rezerv, aby 
dokázala vyhovieť všetkým žia-
dostiam o pomoc, či už ide o Sý-
riu, ktorá sa zmieta v občianskej 
vojne, alebo o členské štáty, kto-
ré postihli záplavy. Upozornil na 
to dnes eurokomisár pre rozpo-
čet Janusz Lewandowski, ktoré-
ho cituje agentúra DPA.  (t)

Krátke správy
Navrhované formy „preferen-

cií” rodinného podniku, prípad-
ne jeho členov v sociálnom sys-
téme možno podľa ministerstva 
práce a sociálnych vecí považo-
vať za absolútne cudzorodé prv-
ky. 

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny nesúhlasí s prijatím 
zákona o rodinnom podnikaní, 
ktorý predložili poslanci za KDH. 
Návrh zákona posunul parlament 
do ďalšieho legislatívneho pro-
cesu. Navrhované formy „prefe-
rencií” rodinného podniku v so-
ciálnom systéme možno podľa 
ministerstva považovať za absolút-
ne cudzorodé prvky. Ide najmä o 
odlišné stanovovanie vymeriava-
cieho základu na platenie poist-
ného na sociálne poistenie. 

„Vymeriavací základ by sa mal 
podľa návrhu určovať bez väzby 
na výšku dosahovaného zdaňova-
ného príjmu, od ktorého sa odvíja 
povinné poistenie, platí sa z neho 
poistné a je základom na určenie 
sumy dávky pri zákonom ustano-
vených sociálnych udalostiach,” 
upozorňuje rezort práce a sociál-
nych vecí. Tým sa podľa minister-
stva narúša súčasná konštrukcia 
sociálneho poistenia, podľa kto-
rej povinné sociálne poistenie pri 
samostatnej zárobkovej činnosti 
vzniká na základe presiahnutia zá-
konom ustanovenej hranice príj-
mu, nie len na základe existencie 
právneho vzťahu.

Rezort vystríha pred negáciou 
princípov

Ako ďalej uvádza ministerstvo, 
samotné poistné na sociálne po-

istenie by bolo platené pred-
davkovo. To však podľa rezortu 
predpokladá zavedenie ročné-
ho zúčtovania poistného na soci-
álne poistenie, ktoré v návrhu zá-
kona chýba. „Prípadné uplatnenie 
týchto zmien by predstavovalo ra-
dikálny zásah do tvorby celkovej 
koncepcie sociálnej sféry v podo-
be absolútnej negácie princípov, 
na základe ktorých sú jej jednot-
livé subsystémy budované,” varu-
je rezort. 

Sociálne poistenie v súčasnos-
ti podľa ministerstva nie je budo-
vané na skupinovom, či rodinnom 
princípe, ale ako poistenie jed-
notlivca. „Navyše absenciou úpra-
vy platenia príspevkov do systému 
starobného dôchodkového spore-
nia predložený návrh potiera sys-
tém dvojpilierového povinného 
dôchodkového zabezpečenia,” 
upozorňuje ministerstvo práce. 

Na nesystémovosť predloženej 
právnej úpravy podľa rezortu prá-
ce a sociálnych vecí poukazujú zo 
svojho pohľadu aj ostatné dotknu-
té rezorty, či už z pohľadu plate-
nia daní, poistného na verejného 
zdravotné poistenie, úpravy pod-
nikania alebo investičnej pomoci. 
Ministerstvo financií upozornilo 
na to, že návrh zákona znepre-
hliadňuje súčasný daňový systém 
a vyvracia niektoré jeho základné 
piliere. 

Kresťanskí demokrati majú ná-
vrhy

Na daňovú úľavu pre rodinné 
podniky návrh stanovuje právny 
nárok, zavádza sa „kvázi” paušál-
na daň, ktorá sa zúčtuje po skon-

čení zdaňovacieho obdobia, a to 
pri súbežnej možnosti uplatne-
nia zvýšených paušálnych výdav-
kov, či umožňuje sa viacnásobný 
nárok na nezdaniteľnú časť zákla-
du dane pre jednu fyzickú osobu. 
Kresťanskí demokrati navrhujú tri 
právne formy rodinného podni-
kania, a to rodinnú živnosť, farmu 
a obchodnú spoločnosť. Rodinná 
živnosť má byť rodinný podnik na 
báze živnosti, na činnosti ktoré-
ho sa podieľajú minimálne dvaja 
členovia rodiny a najmenej jeden 
z členov rodiny musí mať živnos-
tenské oprávnenie. Rodinná far-
ma má byť rodinný podnik na 
báze samostatne hospodáriace-
ho roľníka, na činnosti ktorého sa 
podieľajú minimálne dvaja členo-
via rodiny a najmenej jeden z čle-
nov rodiny musí mať osvedčenia 
o zápise do evidencie samostatne 
hospodáriacich roľníkov. Rodinná 
obchodná spoločnosť má byť ro-
dinnou obchodnou spoločnosťou 
s ručením obmedzeným alebo ak-
ciová spoločnosť, v ktorej majú 
členovia rodiny nadpolovičnú 
väčšinu súhrnu peňažných i nepe-
ňažných vkladov základného ima-
nia spoločnosti a najmenej jeden 
z členov rodiny je členom štatu-
tárneho orgánu alebo štatutárnym 
orgánom. Členmi rodiny sú pod-
ľa návrhu zákona príbuzní v pria-
mom rade, súrodenci alebo man-
želia. Štát by takéto rodinné firmy 
podporoval daňovým zvýhodne-
ním, nižšou administratívnou zá-
ťažou a jednoduchším prístupom 
k štartovaciemu kapitálu. 

 (Redakčne krátené a upravené)

V marci bol schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
5/2004 Z. z. V zákone sa o. i. zmenili aj podmienky poskytovania prí-
spevku na samostatne zárobkovú činnosť. Príspevok sa zmenil nove-
lou zákona na právne nenárokový.

Podmienky poskytnutia prí-
spevku

Úrad môže poskytnúť príspe-
vok na čiastočnú úhradu nákla-
dov súvisiacich s prevádzkovaním 
samostatnej zárobkovej činnosti 
uchádzačovi o zamestnanie, kto-
rý bol vedený v evidencii najme-
nej tri mesiace. Novelou došlo o. i. 
k spresneniu účelu, na ktorý sa prí-
spevok poskytuje a to na čiastoč-
nú úhradu nákladov súvisiacich 
s touto činnosťou.

Občan, ktorému bol poskytnu-
tý príspevok a ktorý nesplnil po-
vinnosť prevádzkovať samostat-
nú zárobkovú činnosť nepretržite 
najmenej tri roky, je povinný vrá-
tiť úradu pomernú časť poskytnu-
tého príspevku.

Výška príspevku
Doterajšou právnou úpravou 

bola stanovená výška príspevku 
v okrese s nízkou nezamestnanos-
ťou na 2 647,73 EUR a v okrese 

s vysokou nezamestnanosťou na 
4 137,08 EUR. Novela mení výšku 
príspevku v závislosti od priemer-
nej miery evidovanej nezamest-
nanosti v príslušnom okrese.

Výška príspevku stanovená no-
velou je:

a) v bratislavskom kraji najviac 
2,5-násobok celkovej ceny prá-
ce vypočítanej z priemernej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slo-
venskej republiky za prvý až tretí 
štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, 
v ktorom sa príspevok poskytuje,

b) v ostatných krajoch
- v okresoch s priemernou mie-

rou evidovanej nezamestnanos-
ti nižšou alebo rovnakou ako je 
celoslovenský priemer v kalen-
dárnom roku, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom 
sa príspevok poskytuje, najviac 
3-násobok celkovej ceny práce 
vypočítanej z priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slo-
venskej republiky za prvý až tretí 
štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, 
v ktorom sa príspevok poskytuje,

- v okresoch s priemernou mie-
rou evidovanej nezamestnanosti 
vyššou ako je celoslovenský prie-
mer v kalendárnom roku, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, 
v ktorom sa príspevok poskytu-
je, najviac 4-násobok celkovej 
ceny práce vypočítanej z priemer-
nej mzdy zamestnanca v hospo-
dárstve Slovenskej republiky za 
prvý až tretí štvrťrok kalendárne-
ho roka, ktorý predchádza kalen-
dárnemu roku, v ktorom sa príspe-
vok poskytuje.

Kto poskytuje príspevok
Príspevok poskytuje úrad, v kto-

rého územnom obvode občan 
vytvorí pracovné miesto, na kto-
rom bude prevádzkovať samostat-
nú zárobkovú činnosť. Príspevok 
sa poskytuje na základe písom-
nej dohody o poskytnutí príspev-
ku uzatvorenej medzi úradom 
a uchádzačom o zamestnanie. (é)
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Živnostníci, malí a strední podnikatelia, nielen združení v Slovenskom živnostenskom zväze a Slovenskej živ-
nostenskej komore, vyjadrujú vážne znepokojenie nad stavom podnikateľského prostredia na Slovensku. Pre-
to vyzývajú vládu a parlament, aby prijali účinné opatrenia k náprave deformovaného podnikateľského pros-
tredia, čo umožní iba zmena zákonov a príslušnej legislatívy. Živnostníci, malí a strední podnikatelia, veria, že 
vláda a parlament nájdu dostatok odvahy uskutočniť uvedené návrhy. Povznieslo by to rozvoj celého hospodár-
stva Slovenska. 

Podnikateľské prostredie v oblasti malého a stredného podnikania je veľmi deformované rôznymi nevyváženými 
vzťahmi medzi objednávateľom a dodávateľom. Konkurencieschopnosť a schopnosť prežiť na trhu, dosahovať zisk, za-
mestnávať pracovníkov, platiť dane a odvody v podstatnej miere ovplyvňuje kvalita podnikateľského prostredia, v kto-
rom subjekty pôsobia. Oblasť tzv. malého stavebníctva je špecifickou oblasťou s veľkými trecími plochami, ktorá si za-
sluhuje výraznejšiu pozornosť štátnych orgánov a odlišnejší prístup ako iné oblasti podnikania. Firmy, ktoré pôsobia 
v danej oblasti sa z veľkej časti združujú do odborných cechov a tie vedia najlepšie špecifikovať problematiku, ktorá sa 
ich dotýka. V podstate sa celá problematika točí okolo veľkých firiem, ktoré zneužívajú svoje postavenie voči malým 
realizátorom, ktorými sú hlavne živnostníci a malé firmy. Súčasný stav vyhovuje tým bohatším, silnejším a neserióznym 
firmám, ktorým sa zdá, že netreba nič meniť, lebo im tento stav vyhovuje. Avšak drobní podnikatelia a živnostníci ne-
majú také zázemie, aby spravodlivé zákony dokázali presadiť.

Živnostníci navrhujú konkrétne účinné riešenia, ktoré by zásadne riešili nápravu podnikateľského prostredia. Rôzny-
mi frázami sa zakrývajú tí, ktorí súčasný alarmujúci stav nechcú riešiť. My predkladáme návrhy na zlepšenie podnika-
teľského prostredia, ktoré vychádzajú priamo z reality a praxe a zo skúseností našich členov. Požadujeme:

1. Nezaplatenie faktúr podnika-
teľskými subjektmi musí byť podľa 
zákona trestným činom

Živnostníci, či malí podnikatelia, 
ktorým objednávateľ nezaplatil za 
vykonané práce, ak nechce, nemusí 
tento, podľa našich zákonov, ani vô-
bec zaplatiť. Stačí, ak si vymyslí ne-
jaký dôvod, napríklad, že už minul 
peniaze, a okradne beztrestne svoj-
ho poddodávateľa. Bolo to šikov-
ne ošetrené v zákonoch tým, že ak 
sa nedokáže úmysel a tak je také-
to okrádanie poddodávateľov bez-
trestné. Na Slovensku je preto bež-
nou praxou vyhrať v elektronickej 
aukcii s cenou nižšou o 40 percent 
oproti normálnym cenám a jedno-
ducho potom  nezaplatiť. A to pod-
ľa našich zákonov nie je úmyselným 
trestným činom. Vymáhanie pohľa-
dávok je voči takýmto podvodní-
kom pre malého podnikateľa veľmi 
problematické, lebo nemá dosta-
točné právne zázemie, musí zaplatiť 
pri podaní žaloby na súd a tak radšej 
upustí od vymáhania, s čím podvod-
níci, samozrejme, aj dopredu kalku-
lujú. Nastal, teda, čas urobiť takýmto 
praktikám koniec. V tomto zmysle je 
postavenie podnikateľského subjek-
tu k vymoženiu svojho práva v znač-
nej nerovnováhe, nakoľko nezapla-
tenie faktúr medzi podnikateľskými 
subjektmi súdy doteraz nepovažujú 
za trestný čin, ale len za ekonomic-
ké nedostatky.

2. Určiť limit pre podiel malých 
podnikov na zákazkách, hradených 
z verejných financií na 30 percent, 
ako je to bežné v krajinách Európy

Týmto opatrením by sa konečne 
niečo konkrétne urobilo v prospech 
malého a stredného podnikania. Zá-
kazky, zadávané verejným sektorom 
sú často predmetom korupcie s vo-
pred známym víťazom. Dôsledkom 
tohto je, že značný objem finančných 
prostriedkov zostáva v „sprostredko-
vateľských“ spoločnostiach, ktoré 
často nemajú zamestnancov, ale so 
zákazkou iba obchodujú. Do sektoru 
malých podnikov a živnostníkov sa 
potom dostane ekonomicky „vyčer-
paná“ zákazka. Finančné prostried-
ky z verejných zdrojov by mohli byť 
motorom tohto  segmentu – subjekty 
malého podnikania by zamestnávali 
viac pracovníkov, platili by dane, od-
vody a rozvíjali by sa.

3. Zaviesť trestnoprávnu zodpo-
vednosť nepoctivých podnikateľov 
tak, ako ju majú vo väčšine krajín 
Európy

Úpravou a dodržiavaním zákona 
zobrať na trestnoprávnu zodpoved-
nosť podvodné predaje,úpadky a vy-
tunelovanie spoločností, a tiež ne-
zaplatenie faktúr. Škoda, ktorú tieto 
subjekty na trhu zanechávajú, je pre 
podnikateľské prostredie zničujúca. 
Je príznačné, že pokiaľ sme toto pre-
sadzovali, proti sa stavali iba niekto-
rí developeri a veľké firmy. Zdá sa, 
že loby v prospech beztrestnosti pri 
okrádaní, najmä malých podnikate-
ľov, je priveľká na to, aby sa v parla-
mente prijali príslušné právne normy. 
Malí podnikatelia však takéto rieše-
nie požadujú, hoci sú tiež podnika-
teľmi. Áno, je pravdou, že sú na to 
rôzne názory. Jeden majú tí, ktorí 
sú okrádaní a celkom opačný tí, čo 
okrádajú. Na koho stranu sa pridá 
vláda a parlament?

4. Zrušiť dlhodobé splatnosti fak-
túr, zničujúce najmä malé podniky

Treba zaviesť splatnosť faktúr do 14 
dní. Zákonom zakázať pri financova-
ní zákaziek z verejných zdrojov, ale 
i pri súkromných investíciách splat-
nosť faktúr dlhšiu ako 14 dní. Malý 
podnikateľ, živnostník musí platiť 
svojich zamestnancov pravidelne, 
nakupovať materiál vopred a tak po-
žiadavky veľkých firiem, ale i štátu na 
60 a viac dní sú zdrvujúce a spôso-
bujú kolaps financovania a druhot-
nú platobnú neschopnosť. Tým, ktorí 
tento stav spôsobujú, daný stav vy-
hovuje a ešte ho nazývajú slobodou 
podnikania. Áno, slobodou pre ne-
poctivé podnikanie a zdrvujúce pre 
poctivých podnikateľov.

5. Zakázať najnižšiu cenu pri ob-
starávaní, ktorá vytvára priestor 
pre nepoctivé podnikanie

Pri verejnom obstarávaní staveb-
ných prác zakázať ako jediné krité-
rium najnižšiu cenu, pokiaľ súťažné 
dielo nie je definované podrobným 
projektom, presným a vyčerpávajú-
cim výkazom výmer a riadnou re-
alizačnou dokumentáciou alebo 
kvantitatívne a kvalitatívne vyčerpá-
vajúcim popisom diela. Zásadne sta-
noviť ceny ako pevné. Takýto stu-
peň dokumentácie však slovenská 
legislatíva nepozná a súťaže sa robia 
podľa projektov pre stavebné povo-

lenie alebo podľa nekvalitných a ne-
úplných projektov, v ktorých nie sú 
presne definované jednotlivé dodáv-
ky – ich kvalita a objem. Aj z týchto 
dôvodov v mnohých krajinách je za-
užívané pravidlo, že najnižšia a naj-
vyššia ponúkaná cena je zo súťaže vy-
lúčená. Cena nie je nikdy určovaná 
ako jediné rozhodujúce kritérium. 
Preukázanie doterajšej činnosti 
a schopnosti súťažiaceho dopytova-
né práce vykonávať sa tiež podieľa 
na výberových kritériách, ktoré sú pri 
vypísaní súťaže zverejňované. Súťa-
žiace subjekty tak majú záujem o do-
siahnutie optimálnej ceny, pri ktorej 
vedia garantovať aj kvalitu diela. Po-
užívanie najnižšej ceny, ako jediné-
ho a rozhodujúceho kritéria pre ví-
ťaza výberových konaní na stavebné 
dielo, je metóda, ktorá tento seg-
ment trhu deformuje.

6. Odstrániť všetky formy čier-
nej práce, ktorá značne deformuje 
podnikateľské prostredie

Pri čiernej práci sa neplatia odvo-
dy, ani dane. Teda, štát prichádza 
o veľkú časť príjmov, ktoré treba na-
hradzovať inak. Poctiví podnikatelia 
prichádzajú o zákazky práve preto, 
keď poctivo priznávajú príjmy a pla-
tia dane aj odvody a ich odbytová 
cena je vyššia. Čierna práca nie je len 
u podnikateľov, ale aj u zamestnan-
cov, z ktorých až 50 percent berie vý-
platu sčasti na ruku a sčasti na papier. 
Výhovorky, že sa to nedá skontrolo-
vať, sú smiešne. Zavedenie poriad-
ku v tomto smere je veľmi potrebné, 
aj preto, že miera čiernej práce na-
berá obludné rozmery. Možno tomu 
zabrániť jedine dôslednou kontrolou 
štátnych orgánov. Doterajšie kontro-
ly v tomto smere boli iba formálne, 
na zalepenie očí verejnosti. Medzi 
odborníkmi boli považované za di-
letantské.

7. Výrazne skrátiť lehoty súdnych 
procesov

Tzv. vymožiteľnosť práva, rozu-
mej donútenie dlžníka splniť svoj zá-
väzok voči dodávateľovi, je zo stra-
ny súdnictva nedostatočne pružná. 
V praxi to znamená, že súdy po po-
daní žaloby a návrhu na vydanie pla-
tobného rozkazu začnú konať často 
až po niekoľkých mesiacoch. Dlžník 
podaním formálneho odporu proti 
vydanému platobnému rozkazu zís-
kava často „odklad“ o ďalšie mesiace. 

Obštrukciami pri následnom konaní 
získava nie mesiace, ale často roky. 
Ukončenia sporu, vedeného takým-
to tempom, sa často nedožije mini-
málne jeden zo subjektov sporu. Je 
načase zmeniť zákony v prospech 
poctivých podnikateľov.

8. Zaviesť platenie DPH po za-
platení faktúry, čo by mimoriadne 
ozdravilo podnikateľské prostredie

V súčasnosti je pravidlom, že pod-
nikateľský subjekt musí odviesť DPH 
aj vtedy, keď nedostal zaplatenú fak-
túru. Podnikateľ sa dostávanie vlast-
nou vinou „na kolená“. A ten čo ne-
zaplatil, sa smeje, lebo on si odpočet 
DPH voči štátu uplatnil. Vo vyspelom 
zahraničí je bežné, že sa DPH odvá-
dza po zaplatení faktúry, avšak, sa-
mozrejme, ten kto faktúru nezaplatí, 
je trestne stíhaný za porušovanie vý-
beru daní a neplnenie si povinností 
podnikateľa. Okrádanie neplatením 
faktúr je tým znemožnené. Vyzýva-
me vládu a parlament prijať v tomto 
smere príslušnú legislatívu.

9. Zákonnými opatreniami odstrá-
niť podvodné prepisy spoločností 
na nemajetné, nastrčené osoby

Štát toleruje podvodné prepisy 
spoločností na nemajetných násled-
níkov aj podvodné úpadky spoloč-
ností, z ktorých boli odliate finančné 
prostriedky v rozpore so zákonom. 
Je to rakovina podnikateľského pros-
tredia. Po každom takomto „bankro-
te“ ostáva množstvo subjektov, ktoré 
prišli o peniaze a „úspešní podnika-
telia“ opätovne zakladajú ďalšie fir-
my. V oblasti stavebníctva ide často 
o spoločnosti, ktoré za sebou zane-
chávajú miliónové „sekery“. Tieto 
milióny na trhu chýbajú a spôsobujú 
druhotnú platobnú neschopnosť, vy-
rábajú stovky chorých, finančne pod-
vyživených spoločností. Riešením 
by bola možnosť okamžitého vstu-
pu finančnej polície do spoločnosti 
s cieľom zistiť, či prostriedky z firmy 
odtiekli v súlade so zákonom. Krimi-
nálna polícia v súčasnej dobe pova-
žuje tieto problémy za hospodárske 
problémy podnikateľských subjek-
tov a zásadne trestné oznámenia od-
mieta.

10. V súťažiach zaviesť pravidlo 
najlacnejšiu a najdrahšiu ponuku 
zo súťaže vyradiť

Na stavebnom trhu sa pohybu-
jú spoločnosti, získavajúce zákaz-
ky z verejných zdrojov (vrátane eu-
rofondov) nereálne nízkymi cenami. 
Po „víťazstve“ nasleduje kontro-
la projektu a nekompromisný, aro-
gantný tlak na „dodatkovanie“. Prí-
padný rozdiel v cene je často ešte 
kompenzovaný nevyplatením alebo 
neúplným vyplatením subdodávate-
ľov. Pri eurofondoch je rozdiel medzi 
vysúťaženou a konečnou cenou hra-
dený zo zdrojov objednávateľa. Slo-
vensko tak prichádza o veľký objem 
finančných prostriedkov z eurofon-
dov. Rozprávať o tom by vedeli sta-
rostovia obcí, ktorí do takejto situácie 
boli v manipulovaní koordinovaným 
postupom víťaznej firmy a príslušný-
mi úradníkmi ministerstiev.

Výzva malých a stredných podnikateľov vláde a parlamentu 

Výzva
vláde
a parlamentu

NA ZMENU DEFORMOVANÉHO 
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
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PRÁVNA PORADŇA

Dlžník, ktorý má po lehote 
splatnosti aspoň dva peňažné 
záväzky viac ako len jednému 
veriteľovi, alebo je predĺžený, 
čím sa myslí, že je povinný viesť 
účtovníctvo, má viac ako jed-
ného veriteľa a hodnota jeho 
záväzkov presahuje hodnotu 
jeho majetku, sa ocitá v pozí-
cií, kedy je ohrozený návrhom 
na vyhlásenie konkurzu na svoj 
majetok. V prípade predĺženia 
má dlžník, prípadne jeho šta-
tutárne orgány, alebo členovia 
štatutárnych orgánov, likvidá-
tor, alebo zákonný zástupca, za 
povinnosť podať návrh na vy-
hlásenie konkurzu na majetok 
dlžníka. Nesplnenie tejto po-
vinnosti je po účinnosti novely 
zákona o konkurze a reštruktu-
ralizácií penalizované a osoba, 
ktorá si takúto povinnosť nespl-
nila musí zaplatiť v prospech 
všeobecnej podstaty sumu vo 
výške dlžníkovho zapísané-
ho základného imania, najviac 
však dvojnásobok minimálnej 

zákonnej výšky, ktorá platila 
v čase, keď k porušeniu povin-
nosti prišlo.

V prípade platobnej neschop-
nosti nemá dlžník, prípadne 
jeho štatutárne orgány, ale-
bo členovia štatutárnych orgá-
nov, likvidátor, alebo zákonný 
zástupca, za povinnosť podať 
návrh na vyhlásenie konkur-
zu na majetok dlžníka. V ta-
komto režime sa môže dlžník 
nachádzať, ak ho veritelia ne-
chajú pracovať aj niekoľko ro-
kov. Podmienkou je, aby výš-
ka jeho záväzkov a to splatných 
i nesplatných nepresiahla výš-
ku jeho majetku. 

V každom prípade je v režime 
úpadku a s tým sú spojené i ná-
strahy v podobe odporovateľ-
ných právnych úkonov, prípad-
ne i v trestnoprávnej rovine, 
kedy môže ľahko prísť k upred-
nostneniu veriteľa. V rovine 
pracovnoprávnej má v prípa-
de platobnej neschopnosti za-

RECEPT NA KÚPU AUTOMOBILU

Inzercia
Právna poradňa

ZASTAVENIE ZASTAVENIE 
KONKURZNÉHO KONKURZNÉHO 

KONANIAKONANIA

mestnávateľ za povinnosť in-
formovať do desať dní od jej 
vzniku zamestnancov a určite 
to nebude niečo, čo by zlepšilo 
atmosféru na pracovisku a pô-
sobilo by to na zamestnancov 
motivačne.

Ak už je návrh na vyhlásenie 
konkurzu na majetok dlžní-
ka, má dlžník iba veľmi obme-
dzené možnosti ako konkur-
zu na svoj majetok zabrániť. 
Jednou možnosťou je osved-
čiť svoju platobnú schopnosť. 
V prípade osvedčenia platob-
nej schopnosti dlžníkom súd 
konkurzné konanie zastaví. Pri 
osvedčovaní platobnej schop-
nosti konkurzný súd neprihlia-
da na záväzky, pri ktorých dlž-
ník osvedčil ich spornosť. Toto 
je skôr v rovine teórie, prípad-
ne zlomyseľného podania ná-
vrhu na vyhlásenie konkurzu. 
V prípade zlomyseľného ná-
vrhu na vyhlásenie konkurzu 
zodpovedá dlžníkovi, ako aj 
iným osobám za škodu, ktorá 
im v súvislosti s účinkami zača-
tia konkurzného konania vznik-
la, ten, kto takýto návrh podal. 
Inak je tomu, ak by navrhova-
teľ preukázal, že pri podávaní 
návrhu na vyhlásenie konkurzu 
postupoval s odbornou starost-
livosťou.
Ďalšou možnosťou je zastave-

nie konkurzného konania pre 
zaplatenie pohľadávky. Zapla-
tenie pohľadávky je treba pre-
ukázať konkurznému súdu do 
vydania uznesenia o vyhlásení 
konkurzu. Súdu musí byť preu-
kázané, že zanikli všetky splat-
né pohľadávky veriteľov, ktorí 
sú účastníkmi konkurzného ko-
nania, teda voči všetkým navr-
hovateľom. 

Konkurzné konanie je mož-
no zastaviť i reštrukturalizáciou 
spoločnosti. Ak súd počas kon-
kurzného konania do vyhláse-
nia konkurzu začne reštruktu-
ralizačné konanie na dlžníka, 
prebiehajúce konkurzné kona-
nie sa do zastavenia reštruktu-
ralizačného konania alebo do 
povolenia reštrukturalizácie 
prerušuje a ak súd reštrukturali-
záciu dlžníka povolí, prerušené 
konkurzné konanie sa zastaví. 

Do vydania uznesenia o vy-
hlásení konkurzu súd konkurz-
né konanie preruší na návrh 
dlžníka, ak dlžník preukáže, 
že ním poverený správca pri-
pravuje reštrukturalizačný po-
sudok. Súd pokračuje v preru-
šenom konkurznom konaní, 
ak do 60 dní nebude začaté 
reštrukturalizačné konanie dlž-
níka.

 JUDr. Erik Bilský
 (Pokračovanie)

Potrebujete si kúpiť auto a nemáte dostatok hotovosti?
Existuje viacero možností, ako problém vyriešiť.

V súčasnosti si môžete vybrať zo širokej ponuky produktov lízingových 
spoločností a bánk. 

Na Slovensku sú najpoužívanejšími formami financovania automobi-
lov finančný lízing a úver. Banky vám ponúknu dve formy financovania:

Bezúčelový úver - banka nebude skúmať, na aký účel použijete pro-
striedky, ktoré vám požičia (na daný typ úveru sa štandardne vyžadu-
je ručiteľ). 

Účelový bezhotovostný úver – banka sa bude zaujímať o to, na čo 
chcete peniaze minúť, keďže zakúpeným predmetom, v našom prípade 
automobilom, budete ručiť. Takýto typ úveru je takmer identický s úve-
rom, ktorý poskytujú lízingové spoločnosti. 

Zoči-voči úverom stojí lízing
Anglický význam slova „leasing“ je prenájom. Najpoužívanejšia forma 

takéhoto prenájmu je finančný lízing, ktorý je moderným spôsobom fi-
nancovania vozidla. Ide o trojstrannú zmluvu – vzťah medzi dodávate-
ľom (v našom prípade predajcom automobilu), nájomcom (klientom) 
a lízingovou spoločnosťou, ktorá automobil od dodávateľa kúpi a dá ho 
do užívania nájomcovi. Asi najpodstatnejší rozdiel medzi týmto lízin-
gom a úverom je vo vlastníctve nakupovaného tovaru. Pri finančnom lí-
zingu je počas celého obdobia lízingu majiteľom vozidla lízingová spo-
ločnosť. Nájomca sa stáva majiteľom vozidla až po splatení všetkých 
lízingových splátok. Pri úvere je právnym majiteľom vozidla už od jeho 
kúpy klient. Ak je klient podnikateľ, do odpisov si vozidlo dáva sám. Pri 
úvere však, rovnako ako pri lízingu, klient ručí automobilom, je preto 
nesprávne vytvárať si ilúziu, že návštevou banky sa stanete jeho vlastní-
kom. Lízing je výhodnejší z hľadiska úspory času, pretože vybavenie žia-
dosti býva omnoho rýchlejšie ako pri úvere v banke. Lízingová zmluva 
sa väčšinou podpisuje priamo u predajcu a pokiaľ sa fyzická osoba roz-
hodne pre vyššiu akontáciu, má potrebné doklady pri sebe, netreba ni-

kam chodiť. Domov sa môže odviezť na „svojom“ novom aute a navyše 
nemusí stáť v rade v banke. 

Lízingové spoločnosti ponúkajú rôzne druhy finančných produktov. 
Už spomínaný finančný dopĺňa operatívny lízing, splátkový predaj a do-
konca aj úver. Ich podiely na celkových objemoch v roku 2012 boli na-
sledovné: finančný lízing 48 %, operatívny lízing 11 % a úver + predaj 
na splátky 41 %.

Výhody lízingu v skratke
 • dostupnosť (hlavne pre začínajúcich podnikateľov)
 • rýchlosť (zmluva o financovaní môže byť schválená a podpísaná 

spravidla v ten istý deň)
 • flexibilita
 • výhodnejšie sadzby poistenia
 • možnosť podpísať zmluvu o financovaní priamo v mieste predaja
 • štandardne sa nevyžadujú ďalšie zábezpeky okrem predmetu lí-

zingu
 • zrýchlené lízingové odpisy pre podnikateľov
V roku 2012 členovia Asociácie leasingových spoločností zabezpe-

čili financovanie obstarania predmetov v celkovej výške 1,8 mld. eur. 
Z toho objemu tvoril podnikateľských sektor až 85 %. 

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky bola založe-
ná v roku 1992 ako záujmové združenie právnických osôb. V súčas-
nosti má 40 členov. Asociácia je zapojená do medzinárodných štruktúr 
prostredníctvom členstva v európskej federácii národných lízingových 
asociácií - Leaseurope. 

Kontaktujte nás na e-mailovej adrese lizing@lizing.sk alebo navštívte 
našu internetovú stránku www.lizing.sk. (PR)
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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
Tel. 0905 848 220, e-mail: szkkznitra@gmail.com
Ing. Beáta Gajdošíková, predsedníčka

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

Zo života komory
Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

Nitra bola v dňoch 21. - 24. mája 
dejiskom 20. ročníka medziná-
rodného strojárskeho veľtrhu. Sú-
časťou bol aj zváračský veľtrh Eu-
rowelding, so zameraním na zvá-

ranie a zváracie technológie. Vý-
stavy sa zúčastnili popredné sveto-
vé firmy, zaoberajúce sa touto zvá-
racou problematikou, predajom 
zváracej techniky a príslušenstva 
na zváranie.

Veľkú a zaujímavú expozíciu 
tvoril aj Cech zváračských odbor-
níkov Trnava s ponukou jej zvá-
račských aktivít v rámci výchovy 
zváračského personálu. Zapojená 
bola aj Zváračská škola pri Stred-
nej odbornej škole technickej 
v Tlmačoch, ktorá mala na výstave 
vlastnú expozíciu. Okrem výsta-
vy výrobkov a prác našich žiakov 
sa žiaci aktívne zapájali do uká-
žok zvárania a predvádzali rôz-
ne metódy a polohy zvarov. Uká-
žok a prezentácií sa zúčastnili žiaci 
III. E triedy odboru mechanik stro-
jov a zariadení so svojimi peda-
gógmi Jánom Salajom a Jurajom 

Babecom. O materiálové a tech-
nické zabezpečenie sa postarali 
firmy Mahe, s. r. o., Svit, Airprodu-
cts Slovakia, Rehm – Zvarmedia 
a všetko sa konalo pod patroná-

tom Cechu zváračských odborní-
kov.

„Výstavu hodnotím veľmi pozi-
tívne, pretože sme sa prezentova-
li medzi poprednými zváračskými 
firmami a urobili sme dobrú re-
klamu našej škole a našim zvárač-
ským aktivitám, za ktoré sa nemu-
síme v slovenskom zváraní hanbiť. 
Zváranie na našej škole je na veľ-
mi dobrej úrovni a budeme pokra-
čovať v ďalšom rozvoji a aktivitách 
v tejto oblasti,“ povedal J. Salaj.

Počas veľtrhu navštívil výstavis-
ko aj minister hospodárstva To-
máš Malatinský, ktorý si so záuj-
mom pozrel práce žiakov SOŠt, 
Tlmače, kde ho okrem iného zau-
jal záhradný rodinný gril ocenený 
počas výstavy Mladý tvorca cenou 
TOP výrobok.

 (JJ)

ZVÁRAČI NA 
MEDZINÁRODNOM 

STROJÁRSKOM VEĽTRHU

SOŠT Tlmače so záhradným grilom - oceneným ako TOP výrobok  (jj)

Zástupca SŽK, cechmajster zváračských odborníkov Ing. Jozef Jasenák 
(druhý zľava) s ministrom hospodárstva Ing. Tomášom Malatinským (tretí 
zľava) (jj)



Prepojte
svoje
telefónne

banke
peniaze

S VÚB VIAMO 


