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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Sme na vrchole leta. Mnohí po 
dovolenkách, avšak – myslím si – 
väčšina z nás v tom istom pracov-
nom kolotoči, či tempe, ako po 
iné mesiace roka. Hovorí sa, že 
počas prázdninových mesiacov 
u nás vládne „uhorková sezóna“, 
čo je, vraj, obdobie chudobné 
na politické či kultúrne udalosti, 
a s tým súvisí označenie pre me-
nej pracovných aktivít. Rovnako 
si však myslím, že je to iba akési 
klišé, pretože pre živnostníka ta-
kýto stav nikdy nenastáva. Veď 
živnostník nemá nárok na dovo-
lenku či práceneschopnosť! Skôr 
je to u neho opačne: Čím to (pod-

nikanie) menej ide, tým je viac 
práce! 

V ostatnom období my, živnos-
tníci, čoraz častejšie pociťuje-
me, že sa postupne podnikateľské 
prostredie mení. A ako to často 
konštatujeme, mení sa k horšie-
mu. Pribúdajú nám ďalšie prob-
lémy. V ostatnom období komo-
ra zaznamenala aj prílev čerstvej 
členskej základne - pribudli noví 
členovia, s profesiami, ktoré sme 
doposiaľ nezastrešovali. Teda, pri-
budli nové problémy. A s nový-
mi problémami prichádza ďalšia 
práca, na pôde komory otvárame 
nové témy, ktorým sa treba pra-

videlne venovať. Nové problémy 
a nové témy si vyžadujú nové prí-
stupy, aj nové riešenia. To je výzva 
jednak pre funkcionárov komory, 
jednak pre radových členov. 

O pár dní sa mnohí z nás stretnú 
v Nitre na Živnostenských trhoch, 
v stánku Slovenskej živnostenskej 
komory. Možno tu otvoríme v de-
batách medzi členmi nové témy. 
A aj keď nie, istotne budeme ho-
voriť o tom, čo sme urobili, čo tre-
ba urobiť – a že v žiadnom prípa-
de nepociťujeme tzv. „uhorkovú 
sezónu“. 

 Ing. Michal Mudrák,
 predseda KZK Prešov

ČO BUDE 
PO VÝSTAVE?

Na tlačovej konferencii, ko-
nanej pri príležitosti jubilejné-
ho ročníka výstavy Agrokom-
plex jedna z mojich kolegýň 
položila zástupcom výstav-
níctva Agrokomplex, Nit-
ra a zástupcom Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR otázku, či po 
skončení tohto významného 
podujatia, na ktorom bude 
jednou z priorít propagácia 
slovenských potravinárskych 
výrobkov, budú ľudia viac ku-
povať slovenské výrobky. 

Väčšina sa nad položenou 
otázkou pousmiala. Jedna las-
tovička leto neurobí! Pomys-
lela som si. Avšak, aj napriek 
úsmevom nad „naivnou“ 
otázkou, výstava v Nitre nie-
čo do seba má. Po prvé už iba 
faktom, že ju ročne – a v tom-
to roku po 40. raz – navštívia 
desaťtisíce slovenských poľ-
nohospodárov, prvovýrob-
cov, farmárov, pestovateľov, 
živnostníkov, či producentov 
rôznych výrobkov, po druhé 
preto, že má čo ukázať – po-
tenciál slovenského poľno-
hospodárstva je obsiahly. Ak 
by si každý návštevník – zá-
stupcov vystavovateľov nevy-
nímajúc – uvedomil ten fakt, 
čo to znamená, čo to je vyrá-
bať a následne kupovať slo-
venský výrobok, bola by to 
síce iba taká väčšia kvapka, 
ale bol by to dobrý začiatok. 

Nejdem na tomto mieste 
polemizovať o snahách slo-

„UHORKOVÁ SEZÓNA“(?)

SLOVENSKÝ VIDIEK – KĽÚČ 
KU KVALITNÝM POTRAVINÁM

(Pokračovanie na str. 2)

 Koncom augusta privíta 
výstavisko AGK stovky 
návštevníkov (1/5)
 Na ŽIVNOSTENSKÝCH 
TRHOCH v stánku Slo-
venskej živnostenskej 
komory (1, 2, 5)
 Skúšky odbornej spôso-
bilosti pokračujú (2, 3)
 Podnikanie na živnosť (6-7)

V čísle:

Nič tak neodhalí charakter ľudí ako to, čomu sa vysmievajú. 
(Johann Wolfgang Goethe)

Jubilejný 40. ročník výstavy AGROKOMPLEX na nitrianskom výstavisku

Pozývame Vás na Medzinárod-
nú poľnohospodársku a potravi-
nársku výstavu AGROKOMPLEX 
2013, ktorá sa uskutoční v dňoch 
22. až 25. augusta 2013 na výsta-
visku Agrokomplex v Nitre. Minis-
ter pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky Ľu-
bomír Jahnátek prijal záštitu nad 
jej 40.ročníkom, čím významne 

poctil toto jedinečné podujatie. 
SÚBEŽNÉ VÝSTAVY

A AKCIE
 • Národná výstava hospodár-

skych zvierat
 • COOPEXPO
 • Obnoviteľné zdroje energie

 • Regióny Slovenska
 • Dožinkové slávnosti
 • Živnostenské trhy
 • Ezoterika – harmónia tela 

a duše 2013
 • „Na potulkách našim vidiekom“
 • Dni poľa

JEDINEČNÝ PRIESTOR PRE 
ODBORNÍKOV

Medzinárodná výstava Agro-
komplex a jej subvýstavy posky-
tujú priestor pre viac ako 450 vy-
stavujúcich firiem zo Slovenskej 
republiky, ale aj Českej republi-
ky, Maďarska, Poľska, Talianska, 

Nemecka, Slovinska, Litvy, Rus-
ka, Veľkej Británie a mnohých 
ďalších krajín. Podujatie predsta-
vuje dlhoročne stabilné zázemie 
pre úspešnú komunikáciu odbor-
níkov v danom odvetví, prispieva 
k zachovaniu tradícií i k rozvoju 
slovenského poľnohospodárstva 
a potravinárstva. Prináša tiež je-
dinečný zážitok pre širokú verej-
nosť. Na výstavy príde každoroč-
ne viac ako 70 tisíc návštevníkov.

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOS-
PODÁRSKYCH ZVIERAT

Špecializované chovateľské zvä-
zy pripravujú divácky atraktívne 
predvádzanie zvierat, programo-
vé vystúpenia, prezentáciu drob-
nochovu i odborné poradenstvo. 
V rámci expozície živočíšnej výro-
by nebude chýbať ani Gazdovský 
dvor, zameraný na výrobu a spra-
covanie živočíšnych produktov.

COOPEXPO
20. ročník medzinárodnej druž-

stevnej kontraktačno-predajnej 
výstavy spotrebného tovaru je naj-
významnejšia prezentácia výrob-
kov a služieb výrobných a iných 
družstiev na Slovensku. Hlavným 
organizátorom je COOP Produkt 
Slovensko.

DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI, 
CHRENOVSKÉ STÁNKY, FAR-

MÁRSKE TRHY
(Pokračovanie na str. 5)

Ilustračné foto (I)



2
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - JÚL 2013

Na výstavisku Incheba 
v Bratislave:
SLOVENSKÉ DENTÁLNE 
DNI
• 14. špecializovaná výstava 
stomatologických a zub-
no-technických prístrojov, 
nástrojov a materiálov
SLOVMEDICA
• 15. medzinárodná výstava 
zdravotníctva
NOH-HANDICAP
• 11. výstava pre zdravotne 
postihnutých ľudí
26. – 28. septembra 2013

Na výstavisku v Trenčíne:
BURZA STAROŽITNOSTÍ 
A ZBERATEĽSKÝCH PRED-
METOV A ZAUJÍMAVOSTÍ
7. a 28. septembra 2013
CHOVATEĽSKÁ BURZA
• Burza exotického vtáctva, 
holubov, hrabavej a vodnej 
hydiny, králikov a ďalších 
druhov zvierat
8. a 29. septembra 2013

Regionálne výstavy a podu-
jatia:
STOP ALARM
• 26. – 28. septembra 2013, 
Dom techniky ZSVTS Košice
ŠTÝL A MÓDA 60. ROKOV
Výstava venovaná štýlu 
a móde 60. rokov 20. sto-
ročia. Tvoria ju tematické 
okruhy byt a bývanie, odev 
a móda, dekoratívne a úžit-
kové umenie, priemyselný 
dizajn domácej techniky, zá-
bava a voľný čas
Do 30. 9. 2013, Slovenské 
národné múzeum v Bratisla-
ve
Festival Cigánsky Bašavel – 
Návrat ku koreňom
Multižánrový open-air festi-
val autentickej rómskej hud-
by, tanca a tradičných reme-
siel
29. augusta 2013, hrad Čer-
vený Kameň
Veľtrhy a výstavy v zahrani-
čí:
LIHGA
Najdôležitejší všeobecný veľ-
trh
2. – 8. septembra 2013 
v Lichtenštajnsku

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Zo zasadnutia predstaven-
stva. Podpredseda pre ekonomi-
ku Ing. Cyril Klobušovský zhod-
notil polročné ekonomické 
výsledky SŽK ako mierne optimis-
tické. Vyzdvihol aktivitu KZK Bra-
tislava a KZK Košice pri vykoná-
vaní kvalifikačných skúšok a KZK 
Prešov a KZK Košice pri prijímaní 
nových členov a výbere členských 
príspevkov. Kriticky poukázal na 
KZK Banská Bystrica a KZK Nitra, 
ktoré ešte nevykonali žiadne kvali-
fikačné skúšky a spolu s KZK Tren-
čín a KZK Žilina majú nízky počet 
členov a slabý výber členských prí-
spevkov.  (re)

venských výrobcov, či o prob-
lémoch slovenského obchodu, 
a ďalších predajcov potravín 
v našej republike. Asi je táto 
téma v kompetencii niekoho 
iného a iba okrajovo sa dotý-
ka živnostníkov, združených 
v živnostenskej komore. Skôr 
mi ide o to, aby sa členovia Slo-
venskej živnostenskej komo-
ry, ktorí prídu do Nitry, nielen 
oboznámili s novinkami a po-
pásli si oči na zaujímavých ex-
pozíciách, ale sa aj dobre po-
bavili a aby popremýšľali, čím 
každý z nich môže prispieť 
k tomu, aby sa nám na Sloven-
sku žilo lepšie. 

Odpoveď na otázku čo bude 
(v slovenskej ekonomike, či 
v slovenskej potravinárskej vý-
robe) po výstave, nie je celkom 
namieste. Avšak ako prispeje 
každý výrobca, predajca, a na-
pokon aj spotrebiteľ k tomu, 
aby sa rozhýbala slovenská 
produkcia a aby sme viac ku-
povali slovenské výrobky, is-
totne je problém, o ktorom by 
mal každý pouvažovať. 

 Iva Bukvová

ČO BUDE 
PO VÝSTAVE?

(Pokračovanie zo str. 1)
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  Zástupca MV SR na zasadnu-
tí predstavenstva. Riaditeľ Od-
boru živnostenského podnikania 
MV SR Ing. Ján Dutko informo-
val o prebiehajúcej reforme verej-
nej správy. Bude vytvorených 72 
okresných úradov, ktoré budú mať 
trojakú štruktúru, a to 8 obvod-
ných úradov v krajských mestách, 
49 stredných okresných úradov 
a 23 s menšími kompetenciami 
na úseku katastra, civilnej ochra-
ny a civilného riadenia a životné-
ho prostredia. Osem krajských 
úradov bude mať najväčšie kom-
petencie na úseku školstva, sta-
vebných činností a obrany štátu 
a zároveň budú aj odvolacím or-
gánom. Zásadne sa mení aj kom-
petenčný rámec na úseku živnos-
tenskej kontroly tak, že zo zákona 
bude miestne príslušným úradom 
na vykonávanie živnostenskej 
kontroly len obvodný úrad v sídle 
krajského mesta pre celý kraj.  (za)

  Kontaktné miesta pre ob-
čana. Od októbra t. r. budú na 
okresných úradoch novo zria-
dené kontaktné administratív-
ne miesta občana, tzv. KAMO, 
v ktorých bude dopravná eviden-
cia, agenda cestnej dopravy a po-
zemnej komunikácie, živnosten-
ská agenda, pozemková agenda, 
životné prostredie, lesné hospo-
dárstvo, štátna veterinárna a po-
travinová správa, regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, matri-
ka (overovanie podpisov). Minis-
terstvo vnútra chce v priebehu 
roka zriadiť KAMO na všetkých 
72 okresných úradoch. Prvého 
októbra začne svoju činnosť prvé 
KAMO v Nitre.      (za)

  Skúšky odbornej spôsobilos-
ti. Slovenská živnostenská komo-
ra od 8. marca do 31. júla 2013 
vykonala 356 skúšok na overenie 
odbornej spôsobilosti v kvalifiká-
ciách inštalatér (9), murár (2), te-
sár (7), strechár (12), stolár (2), pe-
kár (10), cukrár (7), kuchár (16), 
kaderník (37), kozmetik (89), ma-
nikér (89) a pedikér (76).  (u)

  Nové oprávnenie SŽK. Od 
7. augusta 2013 má Slovenská 
živnostenská komora schválené 

oprávnenie na vykonávanie skú-
šok na overenie odbornej spôso-
bilosti v kvalifikácii sladovník – pi-
vovarník.  (u)

  Zástupcovia komory v kraj-
ských radách. V krajských ra-
dách pre odborné vzdelávanie 
a prípravu sú Ing. Petra Koníko-
vá (KZK Bratislava), Jana Hraško-
vá (KZK Banská Bystrica), Ervín 
Boháčik (KZK Košice), Mgr. Juraj 
Štoffa (KZK Prešov), Bc. Jaroslav 
Križan (KZK Trenčín), Ing. Robert 
Schmidt (KZK Trnava), Mgr. Da-
nica Helebrandtová (KZK Nitra) 
a Anna Náglová (KZK Žilina).  (ka)

  Kvalita z našich regiónov. Ako 
sa stať členom občianskeho zdru-
ženia Kvalita z našich regiónov? 
Podľa platných stanov sa členom 
môže stať fyzická osoba, ktorá do-
vŕšila vek 18 rokov a právnická 
osoba, ktorá súhlasí s jeho posla-
ním a cieľmi a má záujem podie-
ľať sa na podpore rozvoja zdru-
ženia v rámci svojich možností 
a v duchu cieľov združenia, v prí-
pade fyzických osôb bez ohľadu 
na štátnu príslušnosť alebo politic-
ké presvedčenie a náboženské vy-
znanie. Každý, kto prejaví záujem, 
sa môže bezplatne zaregistrovať 
na web stránke www.kvalitazna-
sichregionov.sk alebo cez apliká-
ciu Kvalita z našich regiónov, prí-
padne zaslať žiadosť o členstvo na 
adresu OZ KVALITA Z NAŠICH 
REGIÓNOV, Mišíkova 10, 811 06 
Bratislava.  (re)

  Zmena internetovej adresy 
neverejnej časti živnostenského 
registra. Od 1. 7. 2013 dochádza 
k zmene internetovej adresy ne-
verejnej časti živnostenského re-
gistra z pôvodnej http://www.zrsr.
sk/spage/zr_login.aspx na novú 
adresu https://www2.zrsr.sk/login 
alebo https://www2.zrsr.sk/spage/
zr_login.aspx.  (le)

  Návrh spisového poriadku. 
Predstavenstvo SŽK na svojom 
zasadnutí koncom júla schváli-
lo návrh spisového, archivačného 
a skartačného poriadku SŽK, kto-
rý predložil Ing. Jasenák a upravil 
JUDr. Bilský. (pr)

Účasť Slovenskej živnostenskej komory na Živnostenských trhoch v Nitre
O pár dní začína v Nitre výstava Agrokomplex, súčasťou ktorej je výstava 

Živnostenské trhy. 
Slovenská živnostenská komora má na tejto výstave už tradične svoj stánok – v pavilóne M1.

Trenčín do Nitry s novinkou 
Krajská zložka Trenčín ide na výstavu Živnostenské trhy s novinkou. 

Priamo v stánku Slovenskej živnostenskej komory bude medovnikár Daniel Habala piecť me-
dovníky. Na mieste bude možnosť čerstvo upečený kúsok vyzdobiť podľa vlastnej fantázie. 
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Zo života komory
Krátke správy

 • Bratislavský Aupark čaka-
jú zmeny. V najbližších troch 
rokoch modernizácia v celko-
vej hodnote 40 mil. eur, ktorej 
cieľom je skvalitniť toto centrum 
módy, zábavy a gastronómie.  (t)

 • „Friss“ v znamení hodnôt 
trojhraničia. Festival „Friss“ na 
Malom Žitnom ostrove sa po 
prvý raz konal v minulom roku, 
v tomto roku v dňoch 7. - 9. júna, 
so zámerom vytvoriť tradíciu 
s dôrazom na rodinné hodnoty 
a kvalitnú zábavu. Podujatie bolo 
hudobným, gastronomickým 
a vínnym festivalom. Organizá-
tori nezabudli ani na najmenších, 
ktorých očakával dom ručnej re-
meselnej činnosti a hier.            (a)

 • Rodičovský príspevok sa ne-
zmení. Sociálny systém nedáva 
priestor pre konsolidáciu verej-
ných financií, tvrdí premiér Ro-
bert Fico, ktorý odmieta šetriť na 
rodičovskom príspevku. Pravidlá 
pre rodičovský príspevok sa ne-
zmenia. (p)

 • Hasičské hobby. Dobrovoľný 
hasičský zbor pri SOU Pezinok 
je organizátorom výstavy Ha-
sičské hobby, ktorá je pre verej-
nosť otvorená v Kultúrnom dome 
v Pezinku do 18. septembra.  (b)

 • Slovenská turistika dosta-
ne šancu. Nielen hokejisti, ale 
aj slovenskí hotelieri budú bo-
jovať o zlato. Ako kvalitný hotel, 
reštauráciu, či iné turistické za-
riadenia na Slovensku ste si vy-
brali, sa dozviete vďaka národ-
nému systému kvality. Ten by 
mohol rozdeliť slovenské turistic-
ké zariadenia na zlaté, strieborné 
a bronzové, podľa toho, ako kva-
litné služby poskytujú. S vytvore-
ním systému kvality ráta Straté-
gia rozvoja cestovného ruchu do 
roku 2020.  (tk)

 • Za auto na vrakovisko pe-
niaze. Firma WIP Autovrakovis-
ko do konca mája t. r. spracova-
la v prevádzkárňach v Bratislave 
a Šamoríne vyše 11 tisíc aut. Fir-
ma zákazníkom ponúka odťah 
v rámci hlavného mesta zadar-
mo a za každé kompletné vo-
zidlo vyplatí minimálne 25 eur. 
Triedené suroviny zo spracova-
ných starých áut vracia firma do 
výrobného cyklu, čím prispieva 
k úsporám primárnych surovín 
a energetických zdrojov.  (pl)

 • Zhodnocovanie batérií 
a akumulátorov. Na Slovensku 
má zber olovených batérií svo-
ju tradíciu a aj značnú efektivi-
tu. Do zberu sa zapájajú aj obce. 
V ktorých môžu obyvatelia, do-
konca za príspevok od recykláto-
ra, v určenom čase odovzdať do 
pristavených špeciálnych kontaj-
nerov staré autobatérie. Máme 
vybudované technologické za-
riadenia s dostatočnou kapaci-
tou spracovania všetkých dru-
hov odpadov z akumulátorov 
a batérií.  (tk)

Krátke správyKVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY 
POKRAČUJÚ

POĎAKOVANIE

ZA SLUŽOB-
NÉ AUTO SA 
PLATÍ AJ PO-
ČAS PRÁCE-
NESCHOP-

NOSTI

Ešte začiatkom prázdnin pokra-
čovali na pôde trenčianskej kraj-
skej zložky kvalifikačné skúšky 
pre získanie oprávnenia v reme-
selných činnostiach. Tento raz sa 
v Regionálnom a podnikateľskom 
centre pre malé a stredné podni-
kanie v Trenčíne stretlo šesť zá-
ujemkýň v odbore kozmetika. 
Uchádzačky uspeli, avšak treba na 
tomto mieste uviesť, že v testoch 
museli členovia komisie objasňo-
vať niektoré chyby, v praktickej 
časti dievčatá ukázali ako vedia 
prakticky vykonávať činnosť, kto-
rá bude ich budúcim podnikaním 
a medzi sebou si pomáhali a radili. 
K tretej časti skúšky musíme kon-
štatovať, že tu bolo vidieť rezer-
vy vzdelávacej inštitúcie. Pri nie-
ktorých otázkach bola potrebná 
pomoc odborníčky, PeadDr. Mo-
niky Vavríkovej, pedagogičky zo 
Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb v Trenčíne, ktorá v spo-
ločnej diskusii vysvetľovala pod-

Povinnosť platiť daň z motoro-
vých vozidiel neovplyvní prácene-
schopnosť, voľné dni, ani nedosta-
tok pracovných príležitostí.

Podľa zákona o miestnych da-
niach, daňová povinnosť k dani 
z motorových vozidiel vzniká 
dňom použitia vozidla na podni-
kanie a zaniká dňom, ktorým sa 
vozidlo prestalo používať na pod-
nikanie. Faktory ako sezónne prá-
ce alebo nedostatok pracovných 
príležitostí ju neovplyvňujú.

Jedným zo znakov podnikania 
je okrem iného aj sústavné vyko-
návanie činnosti. Z tohto dôvo-
du prerušenie činnosti pre 

 • práceneschopnosť
 • sezónne práce podnikateľa
 • nedostatok pracovných príle-

žitostí
 • dôvod voľné dni (sobota, nede-
ľa, sviatok)

podnikanie nezaniká, naďalej 
trvá. Počas uvedeného prerušenia 
činnosti, aj keď sú vozidlá nevy-
užité, je naplnený predmet dane 
z motorových vozidiel a daňová 
povinnosť nezaniká. 

Na základe uvedeného, ak vo-
zidlo bolo predmetom dane po-
čas celého zdaňovacieho obdo-
bia, daňovník zaplatí daň za celý 
kalendárny rok vo výške ročnej sa-
dzby dane v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením príslušné-
ho vyššieho územného celku.  (ts)

robnosti postupov v práci kozme-
tičiek. Členovia komisie sa zhodli 
na tom, tak ako aj v predchádza-
júcich skúškach, že najslabšie bý-
vajú skúšaní pripravení na ústnu 
skúšku. Účastníci majú často me-
dzery v zdravotnej príprave, neve-
dia kvalifikovane vysvetliť niekto-

ré odborné pojmy. Stálo by preto 
za uváženie, či by nebolo vhod-
né, keď už Slovenská živnostenská 
komora má akreditáciu, spojiť sa 
s odbornými pracoviskami a vzde-
lávacími inštitúciami a začať vzde-
lávanie vo vlastnej réžii. 

 Bohumil Miko

Fotografia je poďakovanie sponzorom medzinárodného detského tábo-
ra v Mannheime, menovite spoločnostiam Auto-Impex, Bagetta Pezinok, 
EMOS SK, s. r. o., Somogyi Elektronic, s. r. o., SOLIGHT Holding, s. r. o. 
 (Foto: rsch)

Účastníci júlových kvalifikačných skúšok v Trenčíne. Celkom vpravo 
predseda skúšobnej komisie Ing. Jozef Gerliczy (foto - a)

Napätie počas praktickej skúšky. Pri niektorých otázkach bola potrebná 
pomoc odborníčky - PeadDr. Moniky Vavríkovej (na foto vpravo)
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(Pokračovanie zo str. 1)

Na otá
s prostri

Výstava AGROKOMPLEX
Živnostenské trhy
Kvalita z našich regiónov

SLOVENSKÝ 
VIDIEK – KĽÚČ 
KU KVALITNÝM 
POTRAVINÁM

SPOLOČNÁ SNAHA VYTVÁRA
SILU SPOLUPRÁCE

Počas výstavy Agrokomplex sú 
v spolupráci s mestom Nitra plá-
nované obľúbené Celoslovenské 
dožinkové slávnosti a Chrenov-
ské stánky, ktoré budú plné zába-
vy, zaujímavých sprievodných ak-
cií i folklóru. Slávnosti budú pred 
vstupom do výstavného areá-
lu a sú voľne prístupné pre širo-
kú verejnosť. Nebudú chýbať ani 
Farmárske trhy a Jarmok ľudových 
remesiel so svojou jedinečnou po-
nukou. 

KULINÁRSKY KÚTIK
Spoluorganizátor výstavy Minis-

terstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR bude v rámci vlast-
nej expozície prezentovať prierez 
svojich hlavných činností. Súčas-
ťou expozície Značky kvality SK 
bude aj interaktívna kuchyňa, 
v ktorej budú šéfkuchári pred-
vádzať kuchárske umenie z vý-
robkov tohto označenia. Príďte 
ochutnať tradičné jedlá z kvalit-

ných slovenských potravín.
NA POTULKÁCH 

NAŠIM VIDIEKOM
Minuloročná úspešná premié-

ra pavilónu 3D Slovensko položila 
základný kameň expozícii, ktorá 
vznikne opäť v spolupráci so Slo-
venskou poľnohospodárskou uni-
verzitou v Nitre. Zapojte sa všetký-
mi zmyslami do poznávania svojej 
krajiny prostredníctvom jedineč-
ného náučného chodníka a zažite 
slovenský vidiek interaktívnou zá-
žitkovou formou.

SLOVENSKÉ POĽNOHOS-
PODÁRSKE MÚZEUM 

SO ZAUJÍMAVÝM PROGRA-
MOM

Zaujímavým programom pote-
ší aj Slovenské poľnohospodár-
ske múzeum, ktoré ju súčasťou 
nitrianskeho výstavného areálu. 
Predstaví sa známa traktorpará-
da a senobranie. Nebudú chýbať 
ani ochutnávky tradičnej melto-

vej kávy, vína vo vinohradníckom 
domčeku, či pálenky v obecnej 
pálenici. Uvidíte ukážky peče-
nia v klasickej peci, lisovanie oleja 
kladovým lisom a mlátenie obilia. 
Premávať bude i obľúbený histo-
rický vláčik Nitrianskej poľnej že-
leznice.

Bližšie informácie, ako aj všet-
ky potrebné materiály, sú dostup-
né na webovej stránke www.agro-
komplex.sk. 

Určite si nenechajte ujsť pripra-
vovanú akciu v Nitre! Organi-
zátori veľtrhu sa už teraz na Vás 
veľmi tešia. (PR)

V stánku Slovenskej živnostenskej komory počas Živnostenských trhov 
v auguste 2012. Medzi hosťami, ktorých vítali členovia predstavenstva 
SŽK, boli členovia vlády a ďalší významní návštevníci. V stánku sa prezen-
toval aj generálny partner SŽK - VÚB, a. s.  (foto red.)

Projekt Kvalita z našich regiónov má za sebou tretí ročník celo-
slovenskej mediálnej kampane. Každý občan sa môže stať súčas-
ťou projektu ako člen občianskeho združenia 

KVALITA Z NA ŠICH REGIÓNOV. 
Základné ciele projektu predstavujú podporu predaja domá-

cich produktov. Hlavnou úlohou je povzbudzovať občanov Slo-
venska, aby kupovali domáce produkty a služby, a takto pod-
porili domácich podnikateľov v odvetviach poľnohospodárstva, 
priemyslu aj služieb.

Podpora zamestnanosti 
a domáceho cestovného 

ruchu
Pracovný názov projektu 

Kvalita z našich regiónov je 
vzdelávací projekt spoločen-

skej zodpovednosti, zameraný 
na podporu stability makroe-
konomiky. „Z názvu sa odvíja-
jú všetky oblasti a ciele, ktoré 
sa prostredníctvom komuniká-
cie so spotrebiteľom snažíme 

obsiahnuť. Tento rok sme po-
zornosť sústredili, a v kampani 
zdôrazňovali, na to ako môžu 
občania pomôcť lepšiemu vý-
voju zamestnanosti. Komuni-
kačné heslo tohtoročnej kam-
pane Už jedno euro denne od 
každého z nás v prospech slo-
venských výrobkov môže dať 
ročne prácu sto tisíc ľuďom. 
Kupujme slovenské výrobky! 
bolo jasným vyjadrením. Veľ-
ké rezervy sú však v oblasti do-
máceho cestovného ruchu, 
ktorého pozitívne smerova-
nie je spojené opäť so zvyšova-
ním domácej spotreby a tvor-
bou pracovných miest. Preto 
súbežne s hlavnou kampaňou 
bola v máji a júni aj podporná 
kampaň na podporu domáce-
ho cestovného ruchu,“ vysvet-
ľuje Ing. Bohumila Tauchman-
nová, autorka projektu. 

Občianske združenie
Aby sa sily spojili a súčasťou 

diania sa mohli naplno stať ob-
čania, vzniklo občianske zdru-
ženie KVALITA Z NAŠICH RE-
GIÓNOV. „Potreba zapojiť 
občana do hnutia, ktoré vyvo-
lá celospoločenské nadšenie 
a vôľu pristupovať zodpoved-
ne ku každodenným nákupom 
nás priviedli k myšlienke zalo-
žiť občianske združenie, ktoré-

ho cieľom je transparentnosť 
a upevnenie synergie vzájom-
ného snaženia všetkých účast-
níkov trhu v spoločnom úsilí 
budovania občianskeho prístu-
pu k veciam verejným,“ kon-
štatuje B. Tauchmannová. Cie-
ľom projektu, a občianskeho 
združenia, je vzdelávanie nie-
len spotrebiteľa, ale aj podni-
kateľov v rezortoch pôdohos-
podárstva a priemyslu. 

Aplikácia Kvalita 
z našich regiónov 

Novinkou projektu je apli-
kácia do smartfónov. Má viac 
funkcií - informačnú, kontrol-
nú a komunikačnú. Apliká-
ciu si jednoducho a zadarmo 
môže každý spotrebiteľ stiah-
nuť v AppStore, či GooglePlay, 
prostredníctvom QR kódu ale-
bo na webovej stránke projek-
tu.
(www.kvalitaznasichregionov.sk)

Ilustračné foto (I)
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Monitor - Podnikanie na živnosť
Inzercia

PODNIKANIE NA ŽIVNOSŤ

(Pokračovanie z minulého čísla)

„RECEPT“ 
NA POISTENIE PREDMETU 

FINANCOVANÉHO CEZ LÍZING
V minulom vydaní ŽN Asociácia leasingových spoločností SR prinies-

la niekoľko užitočných informácií o poistení pri lízingu. Dnes prinášame 
pokračovanie tohto článku.

Ako doplnkový produkt k havarijnému poisteniu (KASKO) ponúka-
jú lízingové spoločnosti možnosť uzatvoriť zmluvu na krytie finančnej 
straty z poistnej udalosti v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vo-
zidla. Tento produkt pod názvom GAP je viazaný na uzatvorenú zmlu-
vu KASKO poistenia, pretože sa pri likvidácii vychádza práve z plnenia 
z tejto zmluvy. Pri tomto poistení je poistné krytie na hodnotu „nákup-
nej ceny vozidla“. Pri výbere tohto druhu poistenia je dôležité všimnúť 
si maximálne plnenie, ktoré poisťovňa poskytuje, pretože je často sta-
novené, to je nie je možné dostať ako plnenie neobmedzený rozdiel 
medzi cenou predajnou (poistnou) a cenou plnenia z KASKO poistenia. 

Vzhľadom na to, že život prináša rôzne situácie, ktoré ovplyvňujú jeho 
kvalitu, je v dnešnej turbulentnej dobe dobré myslieť aj na riziká spoje-
né so schopnosťou splácať záväzky, vyplývajúce z rôznych zmluvných 
vzťahov. Lízingové spoločnosti disponujú ponukami aj takých poistných 
produktov, ktoré v prípade výpadku príjmu v dôsledku nepredvídateľ-
ných životných situácií (smrť, úraz či nedobrovoľná strata zamestnania) 
vyriešia problémy s dočasnou neschopnosťou splácania. 

Niektorí klienti majú pri uzatvorení zmluvy o lízingovom financova-
ní pocit, že im automaticky vzniká povinnosť uzatvoriť zmluvu o pois-
tení, pretože je súčasťou komplexnej ponuky financovania prezentova-

nej klientovi. Rozhodnutie o poistení je však plne v kompetencii klienta 
a záleží len na ňom, či využije túto možnosť. Uzatvorením poistenia 
v rámci lízingového financovania totiž získa okrem už spomínaných vý-
hod aj spoľahlivého partnera, ktorý mu sprostredkuje potrebné infor-
mácie v prípade poistnej udalosti. Lízingová spoločnosť v tomto procese 
zároveň vystupuje aj ako subjekt, ktorý intervenuje v prospech rých-
lejšej likvidácie poistnej udalosti. 

Keďže lízingové spoločnosti pôsobia na trhu ako sprostredkovatelia 
poistenia, nie je na škodu, ak sa pri rozhodovaní, komu zveríte „do rúk“ 
poistenie svojho majetku, obrátite na nich s požiadavkou o vypraco-
vanie komplexnej ponuky na poistenie predmetu financovania. Aj 
v prípade, že ste majiteľom vozidla, čo znamená, že jeho financova-
nie ste neriešili prostredníctvom lízingu, vedia vám ponúknuť zaujíma-
vé podmienky poistenia. 

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese lizing@
lizing.sk alebo navštívte našu internetovú stránku www.lizing.sk. 

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. (PR)

Od konca júna tohto roku denník Hospodárske noviny prinášal unikátny špeciál pre živnos-
tníkov (a tých, čo uvažujú podnikať na živnosť), v ktorom okrem iného analyzoval vykonáva-
nie živností v okolitých štátoch, venoval sa daňovým a odvodovým povinnostiam živnostní-
kov, aj tomu ako vláda okresala výhody živností a dával návody ako ušetriť, napríklad na za-
mestnancoch. 

Na dnešnú stránku monitoru sme vybrali postrehy zo seriálu článkov aj informácie k novým 
povinnostiam živnostníkov.

NOVÁ SZČO POISTNÉ DO 
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 

NEPLATÍ
Ak si niekto založí živnosť, neplatí poistné do Sociálnej poisťovne okam-

žite – ale najskôr až od 1.7. nasledujúceho roka. Napríklad ak si nie-
kto založil živnosť 13. 6. 2013, prvýkrát začne platiť odvody do Sociál-
nej poisťovne najskôr až od 1. 7. 2014 – aj to len vtedy, ak jeho príjem 
zo živnosti (príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 
2013 presiahne sumu 4830 eur. Ak sa tak nestane a jeho príjem za rok 
2013 nepresiahne 4830 eur – bude musieť platiť odvody do Sociálnej 
poisťovne najskôr až od 1. 7. 2015 – a to vtedy, ak jeho príjem zo živnos-
ti za rok 2014 presiahne 6-násobok priemernej mzdy za rok 2013. Nová 
živnosť tak môže byť spôsob, ako platiť čo najnižšie odvody.  (etrend)

ŽIVNOSTNÍCI BUDÚ MAŤ MENEJ 
POVINNOSTI VOČI SOCIÁLNEJ POVINNOSTI

Samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) budú mať od budú-
ceho roka menej povinností voči 
Sociálnej poisťovni. Vláda schvá-
lila novelu zákona o sociálnom 
poistení, podľa ktorej sa podni-
kateľom zruší prihlasovacia a od-
hlasovacia povinnosť pri platení 
povinných sociálnych odvodov. 
Zákon by mal nadobudnúť účin-
nosť od roku 2015.

Novela zákona by mala odbúrať 
najmä administratívnu záťaž pod-
nikateľov, upraviť postup vymá-
hania pohľadávok Sociálnou po-
isťovňou a zlepšiť postavenie 

fyzických osôb v období starost-
livosti o dieťa. Zmeny sa dotknú 
aj určovania vymeriavacieho zák-
ladu SZČO. Ten by sa po novom 
už nemal posudzovať v závislos-
ti od registrácie u správcu dane, 
ale od dosiahnutého príjmu z vý-
konu samostatnej zárobkovej čin-
nosti. Zmeny sa dotknú aj dobro-
voľného poistenia. To zanikne, ak 
dobrovoľne poistená osoba neza-
platí poistné dva kalendárne me-
siace po sebe.

Novela zákona je ústretovejšia 
aj voči fyzickým osobám, ktoré 
sa v danom období starajú o die-

ťa. Vylúčia sa príjmy dosahova-
né v období materskej dovolenky 
a rodičovskej dovolenky z vyme-
riavacieho základu, podľa kto-
rého sa určuje výška dávky v ne-
zamestnanosti, ak tieto položky 
negatívne ovplyvňujú denný vy-
meriavací základ na určenie výš-
ky dávky. Rezort práce taktiež na-
vrhuje umožniť fyzickým osobám 
poberať nemocenské dávky v sú-
behu s príjmom dosahovaným 
v období nároku na výplatu dáv-
ky. Nesmú však počas pobera-
nia nemocenskej dávky pracovať. 
 (TASR, 14. 8. 2013)

Najlepšie podmienky pre biznis 
z krajín V4 majú živnostníci v Čes-
ku. Dôvodom je najmä prehľad-
nosť systému a relatívne nízke od-
vody. Už dnes je medzi nimi vyše 
12-tisíc živnostníkov zo Sloven-
ska. 

Výhodou Česka je aj stabilita 
predpisov, a najmä jazyková blíz-
kosť. Vďaka nej netreba pri regis-
trácii úradom poskytovať prelože-
né doklady, ktoré zdržujú a zožerú 

desiatky eur. V Česku takisto úra-
dy nevyžadujú vstupnú hotovosť 
ani bankový účet. Ako naznačujú 
dáta českého štatistického úradu, 
Slováci si výhody všimli. Ich počet 
tam narástol za posledné dva roky 
o viac ako tisíc. Jednou z mála pre-
kážok podnikania v zahraničí zo-
stáva potreba prechodného poby-
tu či právo užívať nehnuteľnosť. 

Voľnú živnosť v Česku žiadateľ 
dostane do piatich dní, no podni-
kať môže začať hneď. Ak chce slo-
venský živnostník pracovať väčši-
nu roka v Česku a chystá sa tam 
žiť, najvýhodnejšie je pre neho za-
ložiť si tam živnosť. Ak však chce 
len využívať namiesto tunajšieho 
daňový systém inej krajiny, musí si 
dať pozor. To, že sa stane  držite-
ľom tamojšej živnostenskej licen-
cie, ešte neznamená, že sa vyhne 
daniam na Slovensku. Záleží na 
tom, kde skutočne podniká, kde 
žije a kde má rodinu. 

O platení dane rozhoduje po-
sudok na základe bilaterálnej 
zmluvy medzi štátmi. Ten urču-
je, v ktorej krajine je živnostník re-
zidentom, teda kde musí zaplatiť. 
Ak sa stane rezidentom Sloven-

ŽIVNOSTNÍKOM 
V ČESKU JE ĽAHŠIE

(Pokračovanie na str. 7)

Ilustračné foto (I)



7
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - JÚL 2013

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

Monitor - Podnikanie na živnosť
Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

ČO SI ŽIVNOSTNÍK 
MÔŽE DAŤ DO 

DAŇOVÝCH VÝDAVKOV

ČO DO VÝDAVKOV 
NEPATRÍ 

CHYBY ŽIVNOSTNÍKOV 
PRI DAŇOVÝCH 

VÝDAVKOCH

 • materiál a stroje (musia súvisieť s prácou živnostníka)
 • ďalšie veci na podnikanie – auto, energie, voda, telefón, ochranné 

prostriedky, pracovné odevy, hygienické potreby
 • kancelárske potreby (primerane k charakteru práce)
 • minerálku na zabezpečenie pitného režimu, ak treba pracovníkov 

chrániť pred horúčavou (pekárne, huty, stavby)
 • knihy a časopisy (ak ich potrebuje pri svojej práci, výška výdavkov 

nie je obmedzená)
 • reklamné predmety (tričká, perá, zapaľovače, ale len do sumy 16.60 

eura za kus)
 • pohonné látky na auto, ak sa vedie kniha jázd 100 percent, bez kni-

hy jázd 80 percent
 • náklady na servis a údržbu vozidla
 • poštovné – náklady nie sú obmedzené
 • odvody do poisťovní vrátane dobrovoľného poistenia
 • náklady na vzdelávanie a rekvalifikáciu, ak ide o vlastné vzdelávacie 

zariadenie alebo prenájom miestnosti
 • stravné za každý preukázateľne odpracovaný deň
 • daň z nehnuteľností a náklady na jej opravu 
 • zmluvné pokuty a úroky z omeškania

 • úplatky a iné neoprávnené výhody, a to ani vtedy, ak sa v príslušnom 
štáte ich poskytnutie toleruje

 • obed alebo občerstvenie s obchodným partnerom a iné tzv. repre-
zentačné výdavky 

 • pokuty za nesprávne vedenie vozidla, či od daňového úradu a pod. 

 • náklady na osobnú spotrebu

 • náklady na ochranu a ochranu jemu blízkej osoby

 • nadmerný nákup predmetov a služieb

 • Nesúvisia s predmetom činnosti, používajú fiktívne bločky a faktúry.
 • Bločky nesúvisia so zdaňovacím obdobím. 
 • Podhodnotia ceny majetku, tovarov a služieb, účtujú fiktívne výdav-

ky na pohonné látky, ubytovanie a stravovanie. 
 • Nepriznajú príjmy, podnikajú bez živnostenského oprávnenia. 
 • Nelegálne dovážajú zo zahraničia  tovar. 
 • Osobné výdavky zahŕňajú do daňových.
 • Nerozlišujú daňové a nedaňové výdavky. 

ska, môže sa stať, že zo zahranič-
nej živnosti zaplatí daň v cudzine, 
no následne rozdiel na dani do-
platí na Slovensku, keďže priznať 
musí aj zdanené zahraničné zisky. 
Cieľom zmluvy je zabrániť dvoji-
tému zdaneniu. Jedným z hlav-
ných kritérií, podľa ktorých úrady 
rozhodujú, je počet dní pracov-
nej aktivity v jednotlivých štátoch. 
Rovnako na slovenskú živnosť ne-

môže Slovák v zahraničí vykoná-
vať nepretržitú podnikateľskú čin-
nosť, ale len príležitostnú. Či bude 
po získaní oprávnenia platiť dane 
v zahraničí, záleží aj na tom, kde 
má centrum hospodárskej aktivity, 
kde je jeho rodina a kde má nahlá-
sený trvalý pobyt. 

 (Redakčne krátené,
 autor J. Kuciak)

V ČESKU JE ĽAHŠIE
(Dokončenie zo str. 6)



VÚB banka pripravila pre mladých udí, ktorí pre vyšší príjem nesp ajú podmienku na priznanie štátneho príspevku pre mladých, 
zvýhodnenú Flexihypotéku na prvé bývanie. Kúpu alebo výstavbu prvého bývania je ou možné financova  s úrokovou sadzbou už od 
3,54 % za rok, ktorá je dostupná každému žiadate ovi rovnako. 

VÚB banka od júla ponúka mladým u om vo veku 22 – 35 rokov, ktorí majú istý príjem nad 1 000 eur a dosiahnuté vysokoškolské 
vzdelanie aspo  bakalárskeho stup a, možnos   prefinancova  ich prvé bývanie prostredníctvom Flexihypotéky so zvýhodneným úrokom. 
Základ výslednej úrokovej sadzby je rovnaký pre každého záujemcu: 4,14 % ro ne pri trojro nej fixácii a 4,54 % ro ne pri fixácii na pä  
rokov. Túto sadzbu si následne môže sám klient výberom volite ných služieb zníži  až o 0,6 % ro ne.

Najnižšiu výslednú sadzbu (3,54 % pri trojro nej fixácii a od 3,94 % pri pä ro nej) získa každý žiadate , ktorý si zriadi všetky volite né služby 
– zasielanie príjmu na Flexiú et, využívanie Flexiú tu v cenovom pásme 4 alebo 5 a poistenie úveru, nehnute nosti a domácnosti. Pri výbere 
všetkých služieb mu VÚB banka zárove  preplatí aj náklady za znalecký posudok až do výšky 150 eur. Navyše každý, kto Flexihypotékou 
financuje kúpu alebo výstavbu nízkoenergetického, resp. pasívneho domu alebo bytu, získa úver bez poplatku za poskytnutie.

Okrem zvýhodneného úro enia ponúka VÚB banka nadštandardné možnosti realizácie mimoriadnych splátok úveru. Zo zákona síce 
možno pri obnove fixácie úrokovej sadzby vyplati  pred asne bez poplatku akúko vek as  úveru, no napríklad pri pä ro nej fixácii to 
znamená možnos  bezplatnej mimoriadnej splátky len jedenkrát za 5 rokov. Vo VÚB banke však môžu klienti každý rok splati  pred asne 
bez poplatku až 20 % z pôvodnej výšky úveru bez oh adu na typ fixácie úrokovej sadzby.

VÚB banka je lenom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Ako jediná slovenská 
banka patrí pod a magazínu Global Finance medzi desa  najbezpe nejších bánk strednej a východnej Európy a je aktuálnou držite kou ocenenia Najlepšia 
banka na Slovensku od magazínu EMEA Finance. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 200 retailových pobo iek, 32 firemných pobo iek 
a 11 hypotekárnych centier. Banka zárove  prevádzkuje aj jednu pobo ku v eskej republike. 

Ušetri  na hypotéke sa dá aj 
bez štátneho príspevku

Úrokové sadzby Flexihypotéky na prvé bývanie (v % p. a.)

Typ fixácie Úroková sadzba

Fix 3 roky 3,54 – 4,14

Fix 5 rokov 3,94 – 4,54
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