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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Najbližšie voľby budú o niekoľ-
ko dní. Občania, a medzi nimi aj 
živnostníci, v nich dajú svoj hlas 
zástupcom do krajských parla-
mentov a zvolia si na štyri roky 
županov. Všetci aspoň sčas-
ti poznáme kompetencie vyšších 
územných celkov. Okrem iné-
ho k nim spadá aj vykonávanie 
vlastnej investičnej a podnikateľ-
skej činnosti v záujme zabezpe-
čenia potrieb obyvateľov a roz-
voja kraja. Je to priestor, v ktorom 
by sme mali nájsť možnosti reali-
zácie podnikateľskej činnosti pre 
malých a stredných podnikate-
ľov. Viem, že vyššie územné celky 
disponujú vysokými finančnými 
čiastkami na budovanie, opravu 
a údržbu zverených nehnuteľnos-
tí. Medzi nami je veľa šikovných 
živnostníkov, ktorí by dokáza-

li rôzne remeselné práce vykoná-
vať kvalitne a odborne a zároveň 
omnoho lacnejšie ako veľké firmy. 
Živnostník je už nastavený na to, 
že si sám dokáže zabezpečiť ľudí, 
ktorí sa na realizácii úlohy budú 
podieľať, sám dokáže práce zreali-
zovať bez toho, aby platil adminis-
tratívny aparát a zároveň dokáže 
všetky práce bez zbytočných ad-
ministratívnych procedúr vyfaktu-
rovať.

Dajme si ruku na srdce! Koľkí 
z nás mali tú šancu získať nejakú 
zákazku v rámci VÚC vo svojom 
kraji? Asi by sme ich spočítali na 
prstoch rúk. Koľkí z nás sedia v ko-
misiách pri VÚC? Na ktoré roko-
vania predstavenstiev krajských 
zložiek komory sme počas ostat-
ného volebného obdobia pozva-

li župana a vedúcich pracovníkov 
kraja? 

V apríli 2013 sa v Trnave kona-
lo zhromaždenie delegátov našej 
komory, na ktorom sa zúčastnil aj 
predseda VÚC Trnavského kraja 
Tibor Mikuš, ktorý okrem iného 
ocenil prácu dvoch našich kolegov 
plaketou predsedu trnavského sa-
mosprávneho kraja. Trenčania iba 
nemo pozerali na to, že sa to dá. 
V Trenčianskom kraji, v ktorom 
pôsobí viac ako 35 tisíc živnostní-
kov a malých podnikateľov, sme 
sa za dve volebné obdobia, teda 
za osem rokov(!!) nemali možnosť 
stretnúť so žiadnym funkcionárom 
alebo dokonca predsedom VÚC. 
Pre nich akoby živnostníci v kraji 
ani neexistovali. A vieme, že v nie-

JESENNÁ 
CHRÍPKA?

Mám pred sebou leták 
akých máme pravidelne plné 
poštové schránky alebo aké 
sa povaľujú v obchodných, 
zdravotných i iných centrách. 
Často sa z nich dozvieme veľa 
užitočného – sú to ponuky, 
rady, odporúčania ako dobre 
alebo aj „ako dobre“ nakúpiť. 
(Nech mi odpustia obchodní-
ci, ktorí to nemajú v dnešnom 
legislatívnom babylone jed-
noduché, viem, že reklama 
býva aj zavádzajúca.) Napísa-
né palcovými písmenami čí-
tam: „Ďakujeme, že ste cho-
rí.“ Nuž, neoslovilo by vás to? 
Chcem byť chorá? Mám byť 
chorá? Asi takto som si to vy-
svetlila. A drobným písmom 
je dodané: „Prevratným lie-
kom odzvonilo. Farmaceutic-
ké firmy hľadajú novú podo-
bu biznisu.“ 

Už dávno som pochopila, že 
lieky sú biznisom. Chápem aj 
dôchodcov, aj tých, ktorí me-
nej zarábajú, že s kúpou lie-
kov to nemajú jednoduché, 
chápem všetkých, ktorí lieky 
(nie lacné) naozaj potrebu-
jú. Avšak nechápem, že nie-
kto chce obchodovať s tým, 
aby som bola chorá, mala na-
príklad „jesennú chrípku“ len 
pre to, aby na mne zarobil. 

Jeseň je už tu, krásna, fa-
rebná, avšak aj studená a ve-
terná. A to počasie sa v os-
tatných rokoch veľmi mení. 
Prijímam argumenty, že toto 
obdobie - okrem toho, že ne-
vieme ako sa máme v nepred-
vídanom počasí ráno správne 
obliecť – zaťažuje naše imu-
nitné systémy a preto treba 
byť obozretný. Nejdem opa-
kovať všetky rozumné upo-

ŽIVNOSTNÍCI A VOĽBY 
– A NAŠA PRÁCA

FAKTÚRU MÔŽETE 
VYSTAVIŤ AJ CEZ MOBIL 

(Pokračovanie na str. 2)

 Právna poradňa (4)
 Novinky v systéme účtov-
níctva (5)
 Zmeny v používaní ERP (6)
 Čo prináša novela záko-
na o DPH (7)

V čísle:

Bez práce a bez tvojej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak.
Ján Kalinčiak

Zúčastnime sa volieb, nech naše hlasy rozhodnú!

Obľúbené „čo nie je na papieri, neplatí” stráca v dnešnom 
e-svete akýkoľvek význam. Po novinách a knihe prechádza do 
online podoby ďalší, tradične čiernobiely dokument – faktú-
ra. Pomocou jednoduchej aplikácie je odteraz možné spraco-
vať faktúry priamo v mobile alebo tablete. 

Faktúry vo vrecku 
a bez koliesok od kávy

Z domu, z auta alebo priamo 
u klienta. S modernou aplikáciou 
miniFAKTÚRA môžete fakturovať 
kdekoľvek a za pár sekúnd. Inteli-
gentný nástroj nevyžaduje pripo-
jenie na internet. Všetky potrebné 
dáta sú uložené priamo v telefó-
ne, takže sa s nimi dá plnohodnot-

ne pracovať aj pri strate signálu. 
Okrem faktúry aplikácia umož-

ňuje vytvoriť vlastný zoznam 
klientov, prezerať stav úhrad ale-
bo sledovať príjmy cez interaktív-
ne grafy a štatistiky. Všetky doku-
menty sú vždy poruke. Netreba 
po nich pátrať v zásuvkách, ani ša-
nonoch. Ak je však niekto predsa 
len zástanca papiera, s funkciou 

e-print si môže v mobile vystavený 
dokument okamžite vytlačiť alebo 
ho poslať vo formáte PDF.

miniFAKTÚRA 
je aj na webe

Mobilná aplikácia prichádza aj 
s verziou pre web. Vždy, keď je te-
lefón pripojený na internet, apli-
kácia cez funkciu Synchronizovať 
prehodí všetky faktúry vytvore-
né v mobilnom zariadení na on-
line účet. Používateľ tak môže sle-
dovať štatistiky, grafy a prehľady 
o svojom podnikaní na väčšom 
priestore. Fakturujete teda nielen 
v mobile či tablete, ale aj na note-
booku alebo počítači. 

Všetky podklady 
hneď u účtovníka

miniFAKTURANTI navyše ne-
musia chodiť za svojim účtovní-
kom s plným náručím papierov. 
Svoj online účet môžu jednodu-
cho prepojiť s rozhraním pre úč-
tovníka. Ten zas nemusí faktúry 
prácne nahadzovať do počítača, 
všetky dáta sa mu importujú auto-
maticky. Aplikácia tak výrazne šet-
rí čas a predchádza chybám, ktoré 
tradične vznikajú pri manuálnom 
nahadzovaní údajov.  (PR)

(Pokračovanie na str. 5
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Na výstavisku Incheba 
v Bratislave:
BIBLIOTÉKA
21. medzinárodný knižný veľ-
trh
PEDAGOGIKA
18. výstava vzdelávania a di-
daktickej techniky
HODINY A KLENOTY
17. medzinárodná výstava 
hodín a šperkov
MINERÁLY BRATISLAVA
2. výstava minerálov, drahých 
kameňov a fosílií
14. - 17. novembra 2013
Na výstavisku v Trenčíne:
JOB FORUM
5. ročník medzinárodného 
veľtrhu pracovných príleži-
tostí a vzdelávania 
14. a 15. novembra 2013

Veľtrhy a výstavy v zahrani-
čí:
BYDLENÍ
Veľtrh nábytku, vybavenia in-
teriérov a životného štýlu
RENOVA
Veľtrh pre obnovu pamiatok 
a historických sídiel
FINANCE PRO KAŽDÉHO
Veľtrh informácií z finančné-
ho trhu
1. - 3. novembra 2013
Olomouc - Výstavisko Flora 
ANTIKVARIÁT
Veľtrh kníh, grafiky, starých 
pohľadníc a tlače 
1. - 30. novembra 2013
Praha - Café Louvre 
VZDĚLÁNÍ A REMESLO
Prezentácia školstva všetkých 
úrovní, ukážky odborného 
výcviku a súťaží, zariadení 
pre špeciálne školy, nadácie, 
fondy, štipendiá, učebné po-
môcky, zariadenia, učebnice 
a programy pre všetky stupne 
výučby, potreby pre deti
20. - 22. novembra 2013
Výstavisko, České Budějovice
CARAVANING BRNO
11. medzinárodná výstava 
karavanov a obytných auto-
mobilov
BIKE BRNO
16. medzinárodný cyklistický 
veľtrh
SPORT LIFE
12. medzinárodný športový 
veľtrh
7. až 10. novembra 2013
Výstavisko v Brne
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  O uplatnení na trhu práce. Zá-
stupcovia SŽK sa zúčastnili konfe-
rencie Vzdelaním a poradenstvom 
k lepšej uplatniteľnosti na trhu prá-
ce, kde bol prezentovaný program 
PIAAC k národnému projektu ďal-
šieho vzdelávania a poradenstva 
pre dospelých, ako nástroj lepšej 
uplatniteľnosti na trhu práce.   (re)

  Poďakovanie. Podnik Agro-
komplex-Výstavníctvo Nitra, štát-
ny podnik, oficiálne poďakoval 
SŽK za účasť na výstave Agrokom-
plex 2013. Komora bola požia-
daná o hodnotenie svojej účasti 
a poskytnutých služieb a o názory, 
ktoré chce Agrokomplex využiť pri 
skvalitnení služieb v budúcich roč-
níkoch výstavy.  (m)

  Podnikajme v zahraničí. Pod-
nikateľské centrum Ministerstva 

zornenia ako sa treba chrá-
niť pred možným ochorením 
a na čo sa treba pripraviť, ak by 
nás tá „potvora“ naozaj skoli-
la. Mnohí z nás majú svoje pre-
ventívne opatrenia (potravi-
ny s obsahom vitamínu C a E, 
dostatočnú hygienu a pod.), 
mnohí dajú na rady starých 
mám a hľadajú ochranu v by-
linkových čajoch, či iných do-
mácich liečikoch. Niekedy sta-
čí počúvať svoje telo a dopriať 
mu plnohodnotný spánok, 
ktorý posilní nielen našu ná-
ladu, ale aj obranyschopnosť 
nášho organizmu. 

Tých rád je viac a každý by 
asi prispel nejakou vlastnou. 
Niekto možno podľahne aj re-
klame na nové chemické prí-
pravky (aj na „báze prírodných 
surovín“), ktoré sú skôr ob-
menou tých starých, niekedy 
s novými cenami, ale to je ešte 
ako-tak v poriadku. Verím, že 
lieky neodstránia príčinu cho-
roby, iba jej následky, s tým si 
však musí poradiť každý sám. 
Avšak neverím, že by niekto 
povedal, že chce byť chorý, 
užívať najmodernejšie príprav-
ky a žiť s vedomím, že mi za to 
niekto ďakuje. Napríklad za to, 
že som prekonala tento rok je-
sennú chrípku. 

 Iva Bukvová

JESENNÁ 
CHRÍPKA?

(Pokračovanie zo str. 1)
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zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR vypracováva týžden-
ne dokument na podporu podni-
kania v zahraničí. Týždenné aktu-
ality môžu záujemcovia nájsť na 
portáli Podnikajme v zahraničí. (re)

  Rokovanie na ministerstve 
financií. Zástupcovia KZK Trna-
va sa zúčastnili na vlastnú žiadosť 
rokovania na ministerstve finan-
cií za účelom riešenia odvodo-
vých povinností pracujúcich dô-
chodcov. Po plodnej diskusii na 
ministerstve KZK očakáva odo-
zvu, to, že sa k návrhu živnostní-
kov ministerstvo vyjadrí a navrhne 
kroky ako je problém pracujúcich 
dôchodcov v rámci slovenskej 
legislatívy riešiť.  (b)

  Zo zasadnutia predstaven-
stva KZK Trnava. Októbrové za-
sadnutie predstavenstva KZK Tr-
nava sa konalo na pôde Domu 
podnikateľov v D. Strede. Prero-
kovávali sa problémy projektov 
vzdelávania vzhľadom na mož-
nosti výberu budúcich povola-
ní, otázky, rezonujúce v krajskej 
zložke ohľadne odvodov pracujú-
cich dôchodcov a ďalšie aktuálne 
záležitosti. Na rokovaní si členo-
via predstavenstva vypočuli pred-
nášku riaditeľa firmy Stepfor, a. s., 
zaoberajúcej sa prípravou a škole-
niami podnikateľov na zmeny vo 
vlastnom podnikaní. Je tu návrh 
s touto firmou spolupracovať v bu-
dúcnosti v rámci celej komory.  (b) 

  Účasť na konferencii NARM-
SP. Predseda SŽK V. Gottschall sa 
zúčastnil konferencie o uplatňo-
vaní odporúčaní zákona o malých 
podnikoch v podmienkach Slo-
venska, ktorú zorganizovala NAR-
MSP pod záštitou ministra hospo-
dárstva.  (re)

  Spolupráca s Finančnou sprá-
vou SR. Slovenská živnostenská 
komora od júla tohto roku spo-
lupracuje s Finančnou správou 
SR prostredníctvom jej hovorky-
ne Mgr. P. Macíkovej. Komora do-

stáva pravidelne najaktuálnejšie 
tlačové správy, ktoré sú okamži-
te uverejnené na webovej stránke 
www.szk.sk. Odporúčame nielen 
členom komory, ale všetkým živ-
nostníkom a podnikateľom uži-
točné správy sledovať.  (uk)

  Zamestnávatelia v Rade vlá-
dy. V Rade vlády pre odborné 
vzdelávanie a prípravu pôsobí 
okrem zamestnávateľov, zástup-
cov profesijných a stavovských 
organizácií aktívne aj SŽK. Zá-
stupcovia komory sa pravidelne 
zúčastňujú záverečných skúšok 
na stredných odborných školách. 
V školskom roku 2012/2013 sede-
li zástupcovia komory v komisiách 
záverečných skúšok na 82 stred-
ných odborných školách.  (re)

  Návrh spolupráce. Vedenie 
komory dostalo ponuku na spo-
luprácu s firmou METRO Cash&-
Carry SR, s. r. o. O podmienkach 
spolupráce budú poverení členo-
via predstavenstva SŽK rokovať 
v najbližších týždňoch.  (z)

  Pracovné stretnutie so zá-
stupcami ministerstva vnút-
ra a ministerstva školstva. Na 
pôde KZK Bratislava sa 30. ok-
tóbra konalo pracovné stretnu-
tie zástupcov predstavenstva SŽK 
(Gottschalla, Boháčika, Schmid-
ta, Mičku) s V. Belovičom, gene-
rálnym riaditeľom sekcie medzi-
národnej spolupráce, európskych 
záležitostí a celoživotného vzde-
lávania ministerstva školstva a J. 
Dutkom, riaditeľom odboru živ-
nostenského podnikania sekcie 
verejnej správy ministerstva vnút-
ra ohľadne problematických otá-
zok v oblasti kvalifikačných skúšok 
a živnostenského zákona. Záve-
rom prvého takéhoto stretnutia 
bolo pripraviť návrhy na úpravu 
zákona o celoživotnom vzdelá-
vaní. Následne, pravdepodobne 
ešte v tomto roku, sa zainteresova-
ní stretnú opäť na doriešenie pri-
pravených návrhov.  (m)

ZMENY V POUŽÍVANÍ 
ELEKTRONICKEJ 
REGISTRAČNEJ 
POKLADNICE

Zástupcovia Slovenskej živnosten-
skej komory a Slovenského živ-
nostenského zväzu niekoľkokrát 
rokovali na ministerstve financií 
ohľadne zmien a doplnení záko-
na o používaní elektronickej regis-
tračnej pokladne (č. 289/2008 Z. 
z.) a o správe daní a poplatkov, ako 
aj o podmienkach predaja výrob-
kov a poskytovania služieb na tr-
hových miestach. 

Niektoré živnostníkmi navrhova-
né zmeny boli 17. októbra 2013 
schválené - s účinnosťou od 1. ja-
nuára 2014. Najdôležitejšie zme-
ny v používaní elektronickej re-
gistračnej pokladnice nájdete 
v dnešnom vydaní Živnosten-
ských novín (s. 6) a viac na webo-
vej stránke Slovenskej živnosten-
skej komory (www.szk.sk). 
 Redakcia
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Zo života komory
Krátke správy

 • Tretina tridsiatnikov žije 
s rodičmi. Nie je žiadnym pre-
kvapením, že na Slovensku 95 
percent mladých ľudí vo veku 
15 až 20 rokov žije s rodičmi. 
O niečo menej je to vo veku 
21 až 25 rokov (75 %) a u 26 až 
30-ročných je to necelá polovi-
ca (48 %). Nedávno realizova-
ný prieskum ukázal aj to, že pod 
jednou strechou s rodičmi žije až 
tretina tridsiatnikov (34 %).  (t)

 • Platy učiteľov sa zvýšia. 
Mzdy učiteľov sa výrazne zvý-
šia. Pre obdobie rokov 2014 až 
2016 sa predpokladá zvyšovanie 
finančných prostriedkov z verej-
ných zdrojov do regionálneho 
školstva medziročne v priemere 
o 110 miliónov eur.  (t)

 • Projekt Na veku záleží. Pro-
jekt postavený na princípe vzde-
lávania a partnerskej spoluprá-
ce viacerých subjektov z rôznych 
oblastí trhu sa každý rok rozvíja 
o ďalšie aktivity. Cieľom je zame-
dziť dostupnosti predaja tabako-
vých výrobkov neplnoletým. Už 
15. ročník projektu prináša svoje 
ovocie – okrem iného znižuje aj 
počet fajčiarov. Slovensko patrí 
k tretej krajine únie, v ktorej fajčí 
najmenej obyvateľov.  (tk)

 • Ukrajina mieri na Sloven-
sko. Záujem ukrajinských a rus-
kých turistov o Slovensko prudko 
rastie. Podľa informácií Minis-
terstva dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR Slovensko 
zaznamenalo v prvom polroku 
2013 viac ako 16 percentný me-
dziročný nárast turistov, v prípa-
de Ukrajiny ide o 162 percentný 
prírastok oproti rovnakému ob-
dobiu minulého roka.  (tk) 

 • Nezamestnaní si budú mu-
sieť podporu odpracovať. Náš 
parlament schválil, že základnú 
dávku v hmotnej núdzi si budú 
musieť jej poberatelia od začiat-
ku budúceho roka odpracovať. 
Predpokladom tejto podmienky 
je však to, že obec ponúkne soci-
álne odkázaným prácu.  (i)

 • Vodičov čakajú ďalšie zme-
ny. Poslanci v treťom čítaní 
schválili novelu zákona o pre-
mávke. Vodiči sa pravdepodob-
ne potešia zníženiu hornej hra-
nice pokút za menej závažné 
priestupky zo 60 na 50 eur. Ide 
o priestupky, ktoré nepredsta-
vujú vážne ohrozenie bezpeč-
nosti premávky, napríklad nepo-
užitie bezpečnostného pásu či 
pozabudnutá povinnosť denné-
ho svietenia. Ministerstvo vnút-
ra svoje rozhodnutie vysvetľuje 
zlepšením situácie v premávke, 
predovšetkým poklesom neho-
dovosti.  (i)

Krátke správyVYDARENÁ STÁŽ V TALIANSKU

AKO SA PODARÍ OBLIECŤ 
DO NOVÝCH AKTIVÍT

V dňoch 8. – 29. septembra 
2013 sa 14 žiakov SOŠ poľnohos-
podárstva a služieb na vidieku Ko-
šice zúčastnilo v rámci programu 
celoživotného vzdelávania Mo-
bility Leonardo da Vinci odbor-
nej stáže v Taliansku, konkrétne 
na ostrove Sicília v meste Terme 
Vigliatore. 

Cieľom projektu bolo zdoko-
nalenie získaných odborných ve-
domostí a zručností pre úspešné 
uplatnenie sa na domácom a za-
hraničnom trhu práce. Mobilita 
bola zameraná, okrem skvalitne-
nia odbornej prípravy vzdeláva-
nia, na osvojenie si nových po-
stupov, technológií, techník 
a inovačných metód. Dôležitým 
momentom bola tímová práca, 
flexibilita a adaptabilita v novom 
prostredí. Žiaci mohli naplno roz-
vinúť svoje estetické cítenie, krea-
tivitu a remeselné zručnosti. 

Projekt vypracovala Ing. Nadež-
da Paucová v spolupráci s talian-
skou inštitúciou Associazione Ar-
tistica Culturale, ktorá má bohaté 
skúsenosti v oblasti LdV Project 
manažment a v implementácii eu-
rópskych a národných projektov 
v súkromnom a verejnom sektore, 
cieľom ktorých je vývoj vedomostí 
na európskej úrovni, zvýšenie ob-
čianskeho povedomia, tolerancie 
a odstránenia diskriminácie.

Osem žiakov odboru kuchár 
a spoločné stravovanie pracovalo 
v prestížnych päťhviezdičkových 
hoteloch. Naučili sa nové tech-
nológie prípravy gurmánskych 
špecialít Stredomoria a originál-
nych talianskych jedál, zákuskov 
a zmrzlín, podieľali sa na prípra-
ve svadieb, firemných akcií, ban-
ketov a ďalších akciách. Žiaci štu-
dijného odboru záhradníctvo si 
rozvíjali remeselné zručnosti v zá-

Získavanie zručností a skúseností v zahraničí

Živnostníci, malé a stredné firmy prinášajú prácu

Dôležitým faktorom existencie 
a snahy o podnikateľské prežitie 
v súčasnom turbulentnom pro-
stredí je uvedomenie si vlastného 
významu, reálnej sily a spojitos-
ti tém v branži, v ktorej živnost-
níci a malí podnikatelia pôsobia. 
Skončila doba, kedy sa každý mo-
hol hrať na svojom piesočku, báť 
sa konkurencie a v podstate ako-
si iba príštipkárčiť, dosahovať mi-
nimálny daňový základ, minimál-
ne odvody a poistenia, všetko to 
málo doslova iba prejesť, pokúšať 
sa podnikať tak, aby bol pokoj. 

V Európe je 23 miliónov ma-
lých a stredných podnikateľov a fi-
riem srdcom hospodárstva. Tvoria 
viac ako 98 percent podnikateľ-
ských subjektov a zaisťujú dve tre-
tiny zamestnanosti v súkromnom 
sektore. Zažívajú ťažké časy, všet-

ko na nich padá, sú vždy na rane 
akýchkoľvek, aj „úprimne mysle-
ných“ legislatívnych zásahov. Av-
šak malé a stredné firmy na celom 
svete prinášajú inovácie, produk-
tivitu a prácu pre ľudí. A to je kľú-
čový poznatok doby.

Podnikateľská sféra musí výraz-
ne zmeniť prístup k životu. To už 
nie je iba o vykonávaní si vlastnej 
práce a zarobení peniažkov. To je 
o celkom inom aktívnom prístu-
pe k podnikaniu, o nepretržitom 
vzdelávaní sa, o zvyšovaní infor-
movanosti vo vývoji daného re-
mesla, či služby, a o sústavnom vy-
hľadávaní príležitostí, kontaktov, 
doma aj v zahraničí, a využívaní 
všetkých dostupných fondov, sú-
ťaží a grantov.

Aj na našom trhu už vidno ako 
sa výrazne etablujú drobné re-

meslá, služby i tovary okolitých 
krajín (tiež živnostníkov), ktorí sú 
oveľa agilnejší a rýchlejší. Čo my? 
Iba plačeme a hľadáme vinníkov! 
Všade, len nie u seba! Jasné, nie je 
to ľahké meniť stereotypy a posto-
je, obávam sa však, že ak sa neroz-
hýbeme, bude zle a dožijeme sa 
toho, že budeme slúžiť iným a za 
zlých podmienok. 

Preto sa musí  stať perspektí-
vou (a je to overené praxou eu-
rópskych krajín) spájanie síl, vy-
tváranie spoločných podporných 
projektov a zapájanie do tých už 
fungujúcich. Živnostníkom odpo-
rúčame pozrieť si stránky našich 
ministerstiev, a najmä sa obozná-
miť s európskym projektom SBA 
(Small Business Act ) a jeho mož-
nosťami. Aj keď je to neuveriteľ-

hradných centrách, zameraných 
najmä na pestovanie olivovníkov, 
granátových jabĺk a rastlín typic-
kých pre dané podnebie. Trojtýž-
dňová stáž umožnila získať nové 
profesionálne kompetencie, zlep-
šiť si jazykové zručnosti v talian-
skom aj anglickom jazyku, spoznať 
život v novom prostredí a zvýšiť si 
odborné vzdelanie v daných od-
boroch. Účastníci získali certifikát 
s medzinárodnou platnosťou, vy-
daný prijímajúcou organizáciou 
A Rocca, europas, vydaný Minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a potvrdený prijímajú-
cou organizáciou a certifikát o ab-
solvovaní kurzu talianskeho ja-
zyka. Tieto doklady sú pridanou 
hodnotou vzdelávania, sú uzná-
vané v krajinách Európskej únie 
a umožnia ľahšie si nájsť zamest-
nanie nielen na Slovensku.

Sicília je čarokrásny ostrov 
s množstvom kultúrnych pamia-
tok, zaujímavých prírodných útva-

rov a oblastí. Presvedčili sa o tom 
aj žiaci pri návšteve Palerma, Mi-
lazza, Taormina a Cefalu. Naje-
motívnejší zážitok zanechal vý-
let so skúseným horským vodcom 
na najväčšiu európsku a stále ak-
tívnu sopku Etna, ktorú domáci 
s rešpektom nazývajú Mongibel-
lo (Hora všetkých hôr). V rám-
ci výletov aj v čase osobného voľ-
na si žiaci naplno užívali kúpanie 
v Tyrhénskom a Iónskom mori. 
Nezabudnuteľné zážitky a jedi-
nečnú príležitosť spoznať zvyky 
miestnych obyvateľov poskytla aj 
trojdňová fiesta na počesť patrón-
ky mesta.

Zážitky a nadobudnuté skúse-
nosti spracovali žiaci v power-po-
intovej prezentácii, pripravili 
reláciu v školskom rozhlase, vytvo-
rili nástenku, fotografie a správu 
umiestnili aj na webovej stránke 
školy a dojmy osobne odovzdávali 
na besede so žiakmi a pedagógmi.  
 text a foto -el-

Jeden z účastníkov stáže - žiak Adam Bernát z odboru záhradník

(Pokračovanie na str.7)
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Právna poradňa
Inzercia

Rýchlo, jednoducho, aj bez internetu.

 
8 faktúr ZADARMO*

kód: miniFAKTURA

*
    prihláste sa na www.minifaktura.sk

iPhone iPad Android

PRÁVNA PORADŇA

V zmysle platnej legislatívy, ak 
dlžníkovi hrozí úpadok, alebo sa 
v úpadku nachádza, môže pove-
riť reštrukturalizačného správcu 
vypracovaním reštrukturalizačné-
ho posudku, ktorého účelom je 
zistiť, či dlžník spĺňa ekonomické 
predpoklady na reštrukturalizá-
ciu. Úpadok môže nastať vo forme 
predĺženia alebo vo forme platob-
nej neschopnosti, ktorá predĺže-
niu predchádza. Pri vypracováva-
ní posudku je potrebná súčinnosť 
dlžníka, najmä s ohľadom na po-
trebu aktuálnych ekonomických 
dát, pretože počas prípravy po-
sudku sa hospodársky život hos-
podárskej jednotky nezastaví. 
Správca, poverený vypracovaním 
posudku, je povinný sa obozná-
miť s ekonomickou situáciou dlž-
níka a na základe svojho preskú-
mania ekonomických podkladov 
i fyzického reálneho stavu ekono-
mickej jednotky reštrukturalizáciu 

odporučiť alebo neodporučiť. Od-
porúčacie stanovisko správcu je 
pritom jedna zo zákonných pod-
mienok povolenia reštrukturalizá-
cie dlžníka. Správca môže odpo-
ručiť reštrukturalizáciu dlžníka iba 
vtedy, ak sú splnené podmienky 
takzvanej veľkej štvorky: 

1. Dlžník vykonáva podnikateľ-
skú činnosť, to znamená, že nie je 
možné reštrukturalizovať nepod-
nikateľský subjekt, napr. fyzickú 
osobu, nepodnikateľa, občianske 
združenie a podobne.

2. Ďalšou podmienkou odporú-
čania je hrozba alebo stav úpadku 
dlžníka, a to preto, aby neprichá-
dzalo k zneužívaniu tohto právne-
ho inštitútu na zbavovania sa zá-
väzkov zdravými spoločnosťami, 
ktoré by si tým vylepšovali hospo-
dárske výsledky. 

3. Je tu odôvodnený predpo-
klad, že reštrukturalizáciou bude 

REŠTRUKTURALIZAČNÝM REŠTRUKTURALIZAČNÝM 
POSUDKOM POSUDKOM 

TO VŠETKO ZAČÍNATO VŠETKO ZAČÍNA

zachovaná aspoň podstatná časť 
prevádzky podniku dlžníka. To 
znamená, že nie je možno reštruk-
turalizovať hospodársku jednot-
ku jej výpredajom, ale je potrebné 
nájsť cestu jej zachovania, prípad-
ne zachovanie jej podstatnej časti. 

4. K veľkej štvorke podmienok 
odporúčania reštrukturalizácie 
patrí podmienka odôvodneného 
predpokladu, že veritelia dlžníka 
budú v procese reštrukturalizácie 
uspokojení vo svojich nárokoch 
proti dlžníkovi vo väčšej miere 
ako by tomu bolo v prípade likvi-
dačného konkurzu dlžníka. Ten-
to parameter stanovuje mantine-
ly v akej najmenšej miere možno 
uspokojiť veriteľov dlžníka. V prí-
pade, že veritelia by boli v likvi-
dačnom konkurze uspokojení viac 
ako by bol odôvodnený predpo-
klad uspokojenia v reštrukturalizá-
cií, takúto reštrukturalizáciu dlžní-
ka nemožno správcom odporučiť. 

Všetky podmienky veľkej štvor-
ky musia byť splnené, inak reštruk-
turalizácia dlžníka neprichádza 
do úvahy. Správca vypracúva po-
sudok nestranne, na základe in-
formácií od dlžníka alebo verite-
ľa, prípadne veriteľov, v závislosti 
od toho, kto správcu vypracova-
ním posudku poveril. Nestran-

nosť správcu pri vypracovaní po-
sudku je zabezpečená zákonným 
opatrením v podobe zodpoved-
nosti správcu za škodu, ktorú by 
spôsobil svojim neodôvodneným 
odporúčacím, prípadne neodpo-
rúčacím stanoviskom. Nestran-
nosť posudku, jeho objektivita, je 
dôležitý parameter na zachovanie 
rovnováhy v ekonomickom pro-
stredí. Správca vypracováva po-
sudok s odbornou starostlivosťou, 
pričom za takéto konanie sa po-
važuje konanie primerané funk-
cií správcu, po zohľadnení všet-
kých informácií, ktoré by mohli 
mať vplyv, alebo sa priamo týka-
jú výkonu funkcie správcu. Posu-
dok tvorí jednu z povinných príloh 
návrhu na povolenie reštrukturali-
zácie. Návrh je oprávnený podať 
dlžník, prípadne veriteľ na miestne 
príslušnom súde, pričom takýmto 
súdom je okresný súd v sídle kraj-
ského súdu. S podaním návrhu na 
povolanie reštrukturalizácie nie 
je spojená poplatková povinnosť. 
Práve oslobodenie od súdneho 
poplatku je jeden z motivačných 
nástrojov na preferenciu záchran-
ného reštrukturalizačného kona-
nia pred likvidačným konkurzným 
konaním. 

 JUDr. Erik Bilský
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Komentár
Novinka v systéme účtovníctva

PODNIKAJTE ÚČELNE A EFEKTÍVNE, 
PODNIKAJTE S EXENTOM

Neprehliadnite novinky v systéme účtovníctva

Každý podnikateľ, každá firma 
sa snažia byť úspešní a zvládnuť 
rozsiahle neproduktívne činnos-
ti, ktoré však hovoria o vlastných 
konkrétnych výsledkoch. Zjedno-
dušenie administratívy a lacnejšie 
účtovníctvo, dobrý a aktuálny pre-
hľad o hospodárení je kľúčovým 
problémom vlastnej agendy pod-
nikateľa. Živnostníci, malí a stred-
ní podnikatelia, ktorým vedie úč-
tovníctvo externý účtovník alebo 
firma, platia zbytočne veľa za du-
plicitnú prácu. Prax je taká, že 
podnikateľ vystaví faktúry svojim 
odberateľom, zaeviduje si, čo má 
komu uhradiť, vykoná platby cez 
internetbanking, prípadne si spá-
ruje platby so svojimi faktúrami. 
A keď dá následne kopu dokladov 
účtovníkovi, ten ju zadáva do úč-
tovného softvéru. Platíme však za 

prácu, ktorú sme už raz vykona-
li, aj keď si to ani neuvedomuje-
me. Ak by bol náš administratívny 
softvér prepojený s účtovníkom 
a jeho účtovným softvérom, tak 
by mu odpadlo 80 percent práce 
a výrazne by sa nám znížili nákla-
dy na účtovníctvo. 

Tú obrovskú duplicitu rieši inter-
netový softvér Elektronický účtov-
ník. Ako člen SŽK chcem pomôcť 
kolegom – živnostníkom, podni-
kateľom, preto sú v softvéri ad-
ministratívne nástroje poskytnuté 
bezodplatne. Práca so softvérom 
je jednoduchá a prehľadná. V in-
ternetovom prehliadači, ako je 
napr. Google Chrome alebo Mo-
zilla, ho môžete po zaregistrovaní 
sa na stránke www.elektronickyu-
ctovnik.sk hneď používať. Ľahko, 
a zadarmo, v ňom vytvoríte fak-

túry, ktoré pošlete odberateľom 
e-mailom na jedno kliknutie. 

Softvér môžete naraz používať 
s viacerými pracovníkmi, naprí-
klad s účtovníkom, manažérom, 
vedúcim strediska alebo aj „vymá-
hačom“ pohľadávok. Vaša pracov-
níčka môže z došlých faktúr zae-
vidovať komu máte koľko uhradiť 
a vy už len kliknutím vytvoríte pre-
vodný príkaz, ktorý načítate do 
svojho internetbankingu bez pre-
pisovania. Po stiahnutí bankového 
výpisu máte okamžite k dispozícii 
prehľad o uhradených i neuhra-
dených faktúrach. Elektronický 
účtovník vás upozorní aj na legis-
latívne povinnosti, napr. na povin-
nosť registrácie DPH, ak váš ob-
rat presiahol zákonom stanovenú 
hranicu, alebo na dátumy plne-
nia zákonných účtovných a daňo-

vých povinností. Dobrou správou 
je, že od 15. novembra 2013 sprí-
stupníme účtovnú časť. Všetko, čo 
ste zadali v administratívnej čas-
ti (odoslané i došlé faktúry, pok-
ladničné doklady, bankové výpisy 
a pod.) bude možné automaticky 
účtovať, čo bude predmetom do-
hody užívateľa s prevádzkovate-
ľom účtovníctva. Úlohou účtovní-
ka bude už iba kontrola účtovných 
dokladov a spracovanie daňového 
priznania, čím si náklady na úč-
tovníctvo môžete znížiť o viac ako 
polovicu. 

Bližšie informácie získate na 
servis@elektronickyuctovnik.sk 
alebo na telefónnom čísle 0903 
596 683. 

 Mgr. Viliam Krunka, 
 EXENT, s. r. o.

ŽIVNOSTNÍCI 
A VOĽBY 

– A NAŠA PRÁCA

ŽIVNOSTNÍCI ŠETRIA NA DANI.
KVÔLI ŠTÁTU

ktorých prípadoch samotný zákon 
určuje, kde by sme mali byť ako 
partneri zastúpení.

O niekoľko dní pristúpime, teda, 
k volebným urnám. Chcem kole-
gov – živnostníkov a podnikateľov 
i touto cestou požiadať o účasť na 
voľbách. Nepočúvajme, že sú to 
štatisticky voľby s najnižšou účas-
ťou voličov! Urobme práve opak 
– zúčastnime sa, nech naše hla-
sy rozhodnú o tom, kto nás bude 
v krajskom parlamente zastupo-
vať! Voľme ľudí, ktorých pozná-

me aj z osobného života a ktorí sa 
už osvedčili na komunálnej úrov-
ni. Po voľbách nám zostáva veriť, 
že sa konečne SŽK dočká uznania, 
ktoré jej právom patrí. Aby sme sa 
aj my mohli podieľať na budova-
ní a rozvoji svojich krajov, aby sme 
mali zastúpenie v komisiách a or-
gánoch, ktoré rozhodujú o tom, 
kde môžu svojimi šikovnými ruka-
mi pomôcť živnostníci.

 Bohumil Miko, 
 predseda KZK Trenčín

(Dokončenie zo str. 1)

(Z reakcie na články v Hospodárskych novinách, august 
2013)

Publicita v HN čiastočne vysti-
huje reálnu situáciu živnostníkov. 
Veľmi často sa zamieňa skutočný 
význam živnostníka - samostatne 
zárobkovo činnej osoby (SZČO), 
ako podnikateľa, a podnikateľa 
ako spoločníka, akcionára spo-
ločnosti, prípadne štatutárnych 
zástupcov. 

Prečo SZČO optimalizuje zák-
lad dane? Zjednodušene preto, 
aby neplatila nie dane, ale pred-
davky na daň, odvody do sociál-
nej a zdravotnej poisťovne v bu-
dúcom zdaňovacom období, keď 
nevie aká bude situácia na trhu, 
ako sa zmenia podmienky na 
základe noviel zákonov a pod. 
Problémom je určovanie odvo-
dov podľa príjmu alebo základu 
dane. Pri príjmoch zo živnosti sú 
aj výdavky a aj to je dôvod pre-
čo 62 percent SZČO má nulo-
vú daň. Avšak SZČO, ktoré majú 
živnosť ako hlavnú činnosť, mu-
sia platiť odvody z minimálnej 
mzdy. Prispievajú tak do štátne-
ho rozpočtu. Vzniká paradox, tý-
kajúci sa starobných dôchodkov 
pre SZČO: Málo platíš - budeš 
mať minimálny dôchodok!

Živnostník by chcel platiť viac, 
avšak je v začarovanom kruhu. 
Ak by SZČO, podnikajúca na 
hlavnú činnosť, bola definova-
ná aj ako zamestnávateľ, bola by 
zamestnancom svojho podniku 
a musela by vykonať minimálne 
tieto kroky:

 • dobrovoľne sa prihlásiť do So-
ciálnej poisťovne ako zamest-
návateľ aj ako zamestnanec

 • vyplácať mzdu, preddavky na 

daň, odvody za zamestnanca 
a zamestnávateľa

 • mesačne posielať hlásenia 
o zamestnancovi a odvodoch

 • viesť príslušnú evidenciu 
o mzdách.

Negatívom je zvýšená adminis-
tratíva, pozitívom, že si bude me-
sačne vyplácať mzdu podľa hos-
podárskych výsledkov, odvádzať 
preddavky na dane a odvody, 
a nebude zvyšovať výdavky. Zvý-
šia sa odvody do fondov, prie-
bežne bude platiť daň zo závislej 
činnosti (iste nebudú z minimál-
nej mzdy). Mzdy a odvody budú 
nákladovou položkou, pričom 
príjmy do štátneho rozpočtu 
budú plynúť priebežne, bez ich 
zníženia.

Určitá podobnosť je aj pri vy-
tvorení spoločnosti s ručením 
obmedzeným, založenej jed-
ným spoločníkom, ktorý sa stane 
konateľom a následne zamest-
nancom. Ako jediný zamestna-
nec bude sám vykonávať čin-
nosti podľa živnostenského 
oprávnenia, zapísané v spolo-
čenskej zmluve. SZČO vykoná-
va činnosti podľa živnostenského 
oprávnenia tiež sám, avšak nie 
ako zamestnanec. Aj preto vzni-
kajú nové spoločnosti s ručením 
obmedzením s jedným spoloční-
kom a súčasne jedným zamest-
nancom. 

Zo štatistických a daňových 
podkladov nie je možné zistiť 
presný počet SZČO, ktoré vyko-
návajú svoju činnosť ako hlav-
né zamestnanie. Podľa názo-
rov z ministerstva práce odvody 

z minimálnej mzdy odvádza väč-
šina podnikajúcich fyzických 
osôb, teda, asi je tu podobné 
číslo ako pri nulovej dani. Ná-
rok na uplatnenie tohto spôso-
bu by mali mať iba SZČO, kto-
ré vykonávajú činnosť na základe 
živnostenského oprávnenia ako 
hlavný zdroj príjmov. Uvedený 
spôsob rieši odstránenie plate-
nia odvodov z minimálnej mzdy 
a tým aj možné nízke dôchodky 
SZČO. Návrh má veľa právnych 
a technických prekážok, myslím 
si však, že sa ním treba zaoberať.

Ono dnes majú mnohí dojem, 
že živnostníci neprispievajú do 
štátneho rozpočtu, klamú a pod-
vádzajú, avšak pritom napríklad 
porovnaním zistíme, že SZČO 
a zamestnanec nemajú rovnaké 
postavenie pri vykonávaní prá-
ce. Zamestnanec má nárok na 
mesačnú mzdu, priebežne zda-

nené príjmy, odvedené povinné 
odvody, má nárok na dovolenku, 
riešenie náhrad počas pracov-
ného úrazu a podobne. SZČO 
nemá mzdu, ale zisk po zdanení, 
ktorý ovplyvňuje vyššie uvede-
né skutočnosti. Nemá nárok na 
dovolenku, riešenie náhrad po-
čas pracovného úrazu, lebo nie 
je zamestnancom. Podľa úrad-
níkov má nárok - môže si zobrať 
voľno, kedy uzná za vhodné. To 
je v poriadku, dovolenku potre-
buje každý, avšak je tu paradox, 
zamestnanec musí mať zaplate-
nú neúčasť v práci, lebo zamest-
nancovi patrí za vyčerpanú do-
volenku náhrada mzdy v sume 
jeho priemerného zárobku. Živ-
nostník svojou neúčasťou v prá-
ci (v podnikaní) prichádza často 
o objednávky, prácu alebo časť 
tržieb. 

 Ing. Ján Kadúc
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ZMENY V POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ 
REGISTRAČNEJ POKLADNICE

Na predajnom mieste nesmie byť 
umiestnená elektronická registrač-
ná pokladnica, ktorá nespĺňa tech-
nické požiadavky ustanovené zá-
konom alebo nebola uvedená do 
prevádzky v súlade so zákonom (§ 7 
- pridelenie daňového kódu poklad-
nice, uvedenie do prevádzky servis-
nou organizáciou, ...).

Podnikateľ je povinný vyhotovo-
vať doklad označený slovami „NE-
PLATNÝ DOKLAD“

a) pri zaznamenávaní údajov 
v rámci skúšobnej prevádzky

b) pri uvedení elektronickej re-
gistračnej pokladnice do prevádzky 
a po jej oprave

c) v rámci zaškolenia fyzickej oso-
by, ktorá bude evidovať tržby v elek-
tronickej registračnej pokladnici ale-
bo

d) v rámci vyhotovovania ďalších 
iných dokladov, ktoré nie sú poklad-
ničnými dokladmi a obsahujú infor-
mácie o cene tovaru alebo služby 
(nevzťahuje sa na doklady vyhoto-
vené pri predaji tovaru alebo po-
skytnutí služby, za ktoré bude tržba 
prijatá bezhotovostne).

„NEPLATNÝ DOKLAD“ musí ob-
sahovať v každom treťom riadku 
tohto dokladu slová „NEPLATNÝ 
DOKLAD“. 

Fiškálna pamäť musí byť ozna-
čená jedinečným a neopakova-
teľným kódom, ktorý je vygene-
rovaný výrobcom elektronickej 
registračnej pokladnice. Kód je vy-
tlačený na deštruktívnej samolep-
ke, ktorá je v procese výroby nale-
pená na fiškálnu pamäť a zároveň 
je nalepená aj na vonkajšom kry-
te elektronickej registračnej pok-
ladnice spolu s výrobným štítkom 
elektronickej registračnej poklad-
nice.

Výrobca, dovozca alebo distribú-
tor elektronickej registračnej pok-
ladnice je povinný do 30 kalendár-
nych dní od vydania certifikátu na 
elektronickú registračnú pokladni-
cu poskytnúť Finančnému riaditeľ-
stvu Slovenskej republiky 

a) technické  a softvérové  nástro-
je na prečítanie a exportovanie kon-
trolných záznamov a nástroje o ob-
sahu fiškálnej pamäte, zabudovanej 
v elektronickej registračnej poklad-
nici

b) softvérové nástroje na overo-
vanie pravosti kontrolných zázna-
mov a postup overenia pravosti kon-
trolného záznamu pre certifikovaný 
typ elektronickej registračnej pok-
ladnice

c) popis formátov a obsahu kon-
trolného záznamu a fiškálnej pamä-
te

d) komunikačný protokol
e) popis použitého algoritmu pre 

výpočet kontrolného kódu z dát 
kontrolného záznamu.

Podnikateľ je povinný mať na pre-
dajnom mieste umiestnený komu-
nikačný kábel k elektronickej regis-
tračnej pokladnici a poskytnúť ho 

daňovému úradu alebo colnému 
úradu za účelom prepojenia elek-
tronickej registračnej pokladnice 
a počítača na účely kontroly a ex-
portu kontrolných záznamov a ob-
sahu fiškálnej pamäte a umožniť 
daňovému úradu alebo colnému 
úradu pripojiť sa k elektronickej re-
gistračnej pokladnici prostredníc-
tvom počítača. To neplatí, ak je pri-
pojenie elektronickej registračnej 
pokladnice k počítaču zabezpečené 
bezdrôtovou technológiou.

Ak akreditovaná osoba zruší cer-
tifikát, vydaný na elektronickú re-
gistračnú pokladnicu alebo fiškál-
nu tlačiareň podľa odseku 1 písm. 
a), je povinná o tejto skutočnosti 
bezodkladne informovať finanč-
né riaditeľstvo, ktoré je povinné 
o zrušení certifikátu podľa prvej 
vety bez zbytočného odkladu pí-
somne informovať podnikateľa.

Podnikateľ je povinný po zaevido-
vaní tržby v elektronickej registrač-
nej pokladnici odovzdať kupujú-
cemu pokladničný doklad, okrem 
kópie pokladničného dokladu, ih-
neď po jeho vytlačení v elektronic-
kej registračnej pokladnici. Iný do-
klad vyhotovený elektronickou 
registračnou pokladnicou o prijatí 
tržby podnikateľ nesmie kupujúce-
mu odovzdať. 

Pri vrátení tovaru, reklamácii to-
varu alebo služby je podnikateľ po-
vinný odovzdať kupujúcemu pok-
ladničný doklad ihneď po jeho 
vytlačení v elektronickej registračnej 
pokladnici alebo v prípade preruše-
nia prevádzky elektronickej regis-
tračnej pokladnice odovzdať kupu-
júcemu originál paragonu.

Podnikateľ je povinný na kaž-
dom predajnom mieste sprístup-
niť vyobrazenie pokladničného 
dokladu, ktorý vyhotovuje každou 
elektronickou registračnou pok-
ladnicou tak, aby toto bolo pre ku-
pujúceho jednoznačné, prehľad-
né, zrozumiteľné, ľahko prístupné 
a dobre čitateľné. Ak je na predaj-
nom mieste umiestnených viac 
elektronických registračných pok-
ladníc toho istého typu, toto vy-
obrazenie pokladničného dokladu 
nemusí byť pri každej elektronic-
kej registračnej pokladnici. Podni-
kateľ na vyobrazenom pokladnič-
nom doklade zvýrazní daňový kód 
elektronickej registračnej poklad-
nice, dátum, čas, celkovú sumu 
platenej ceny a ochranný znak.

Podnikateľ je povinný dátové mé-
diá, na ktorých sú uložené kontrol-
né záznamy a obsah fiškálnej pamä-
te, uchovávať do uplynutia lehoty na 
zánik práva vyrubiť daň alebo roz-
diel dane.  

Na požiadanie daňového úradu 
alebo colného úradu je podnikateľ 
povinný predložiť úplné kontrolné 
záznamy za požadované obdobie 
v listinnej podobe alebo v elektro-
nickej podobe v čitateľnom texto-
vom formáte ihneď na predajnom 
mieste alebo v lehote určenej daňo-

vým alebo colným úradom. 
Na požiadanie daňového alebo 

colného úradu je podnikateľ povin-
ný predložiť obsah fiškálnej pamäte 
v elektronickej podobe za požado-
vané obdobie. 

Daňový alebo colný úrad môže 
uložiť podnikateľovi povinnosť 
predkladať kontrolné záznamy. 
Povinnosť predkladať kontrolné 
záznamy nesmie byť podnikateľo-
vi uložená častejšie ako raz za me-
siac. 

Kópie účteniek a denné uzávier-
ky podľa § 10 ods. 4, pokladničné 
doklady vyhotovené pri uplatnení 
postupu podľa § 10 ods. 5, dokla-
dy označené slovami „NEPLATNÝ 
DOKLAD“ a tlačové výstupy z den-
nej uzávierky je podnikateľ povinný 
uchovávať chronologicky usporia-
dané po dobu piatich rokov od kon-
ca kalendárneho roka, v ktorom boli 
vyhotovené.

Doklad označený slovom 
„VKLAD“ je podnikateľ povinný 
uchovávať počas dňa, v ktorom bol 
vyhotovený.

Podnikateľ je povinný na vytla-
čenie tlačových výstupov používať 
pásku, na ktorej sa údaje uchovajú 
po dobu piatich rokov od konca ka-
lendárneho roka, v ktorom boli vy-
hotovené.

Servisná organizácia do knihy 
elektronickej registračnej pokladni-
ce zaznamená kód pôvodnej fiškál-
nej pamäte a  kód novej fiškálnej pa-
mäte.

Pri výmene fiškálnej pamäte 
je servisná organizácia povinná 
údaje z pôvodnej fiškálnej pamä-
te uložiť na dátovom médiu a toto 
odovzdať podnikateľovi. 

Pri ukončení prevádzky elektro-
nickej registračnej pokladnice je 
servisná organizácia povinná úda-
je z  fiškálnej pamäte uložiť na dá-
tovom médiu a dátové médium 
odovzdať podnikateľovi.

Podnikateľ je povinný pri poza-
stavení prevádzky elektronickej re-
gistračnej pokladnice z dôvodu po-
zastavenia prevádzkovania živnosti 
zaznamenať dátum tejto skutočnos-
ti do knihy elektronickej registračnej 
pokladnice.

Podnikateľ je povinný po zruše-
ní certifikátu ukončiť prevádzku 
elektronickej registračnej poklad-
nice v lehote do 30 dní od doru-
čenia informácie o zrušení certifi-
kátu finančným riaditeľstvom. Ak 
informácia podľa prvej vety podni-
kateľovi nebola zaslaná, je podni-
kateľ povinný ukončiť prevádzku 
elektronickej registračnej poklad-
nice v lehote do 30 dní od vtedy, 
keď mu daňový úrad alebo colný 
úrad túto skutočnosť oznámil pri 
kontrole dodržiavania ustanovení 
tohto zákona. 

Pri vykonaní zúčtovania plomb 
servisná organizácia uvedie aj čís-
la plomb, ktorými boli označené 
elektronické registračné pokladni-

ce v členení podľa daňového kódu 
elektronickej registračnej pokladni-
ce s uvedením obchodného mena, 
sídla alebo miesta podnikania pod-
nikateľa a predajného miesta, ak je 
odlišné od sídla alebo miesta pod-
nikania.

Ustanovujú sa nové správne de-
likty a sprísnili sa pokuty. Poku-
ty sa ukladajú na mieste rozhod-
nutím. Ak pokuta nebude v lehote 
splatnosti zaplatená, bude pod-
nikateľovi zakázané predávať to-
var alebo poskytovať službu, pri-
čom takéto predajné miesto bude 
označené oznámením o tejto sku-
točnosti, o zákaze predaja tovaru 
alebo poskytovania služby. V nie-
ktorých prípadoch môže byť po-
daný návrh na zrušenie živnosti. 
Servisným organizáciám sa poku-
ty ukladajú tak ako doteraz (nie na 
mieste rozhodnutím).

Kontrolu dodržiavania ustanove-
ní tohto zákona vykonáva daňový 
úrad, colný úrad, finančné riaditeľ-
stvo alebo kriminálny úrad. 

Na účely kontroly môžu byť vyu-
žité aj pokladničné doklady alebo 
paragóny získané fyzickými oso-
bami alebo právnickými osoba-
mi aj inak, ako len miestnym zis-
ťovaním. 

Schváleným zákonom bol noveli-
zovaný aj zákon č. 178/1998 Z. z. 
o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových 
miestach, ktorým došlo k týmto do-
plneniam:

Predávajúci je povinný pri poda-
ní žiadosti o vydanie povolenia na 
zriadenie trhového miesta a na pre-
daj výrobkov a poskytovanie slu-
žieb na trhovom mieste predložiť 
obci fotokópiu strany označenej ako 
ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU 
z jeho knihy elektronickej registrač-
nej pokladnice, na ktorej je zazna-
menané pridelenie daňového kódu 
elektronickej registračnej pokladni-
ce alebo predložiť čestné vyhláse-
nie s uvedením ustanovení zákona 
o ERP, že nie je povinný na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb po-
užívať elektronickú registračnú pok-
ladnicu. 

Ak predávajúci požadované doku-
menty predloží, obec povolenie na 
zriadenie trhového miesta a na pre-
daj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste vydá, ak požado-
vané dokumenty nepredloží, obec 
povolenie nevydá.

Obec je povinná predložené do-
kumenty uchovávať päť rokov od 
konca kalendárneho roku, v ktorom 
boli predložené.

O vydaní povolenia na zriadenie 
trhového miesta a na predaj výrob-
kov a poskytovanie služieb na trho-
vom mieste obec telefonicky alebo 
elektronicky bezodkladne informu-
je finančné riaditeľstvo. 

 (Redakčne krátené a upravené)

Zmeny v používaní 
elektronickej registračnej pokladnice
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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

Legislatíva
Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

ČO PRINÁŠA NOVELA 
ZÁKONA O DPH 

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskor-
ších predpisov bola schválená Národnou radou SR 17. októbra 2013 a na-
dobúda účinnosť 1. januára 2014.

KONTROLNÝ VÝKAZ
Novela zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o tuzemských 

dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz, 
ktorý sú: 

- mesační platitelia dane povinní po prvýkrát podať do 25. februára 
2014 za zdaňovacie obdobie január 2014

- štvrťroční platitelia dane povinní po prvýkrát podať do 25. apríla 2014 
za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2014.

Kontrolný výkaz sa podáva povinne elektronicky podľa vzoru ustanove-
ného opatrením Ministerstva financií SR. Budú v ňom obsiahnuté podrob-
né údaje o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa dane a o jed-
notlivých odpočtoch, uplatňovaných platiteľom dane za dané zdaňovacie 
obdobie (napr. IČ DPH dodávateľa, IČ DPH odberateľa, poradové číslo fak-
túry, základ dane, suma dane, odpočítaná daň). Podrobné údaje o uskutoč-
nených a prijatých transakciách sa budú vykazovať na základe vyhotovených 
a prijatých faktúr (aj opravných) o dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku.

O plneniach, ku ktorým je vydaná zjednodušená faktúra, vyhotovená elek-
tronickou registračnou pokladnicou (ERP), dodávateľ tovaru alebo služby 
bude uvádzať len kumulované údaje z týchto faktúr. Osobitne bude dodáva-
teľ uvádzať kumulované údaje, týkajúce sa ostatných dodaní tovarov a slu-
žieb, ktoré nie je povinný evidovať prostredníctvom ERP a ku ktorým nie je 
povinný vydať faktúru.

Kontrolný výkaz, ako dokument obsahujúci informácie o dodávkach to-
varov a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe, predstavuje jedinečný 
zdroj informácií pre finančnú správu. 

ROZŠÍRENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI
Novela rozširuje prenos daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujú-

ceho na ďalšie kategórie tovarov, dodávaných v tuzemsku medzi dvomi pla-
titeľmi dane. Ide o vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov 
a kovových predmetov, mobilné telefóny a integrované obvody. Pri poľno-
hospodárskych plodinách ide o tovary, spadajúce do kapitoly 10 Spoločné-
ho colného sadzobníka (Obilniny) a do kapitoly 12 Spoločného colného sa-
dzobníka (Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; 
priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny), ktoré nie sú bežne ur-
čené v nezmenenom stave na konečnú (ľudskú) spotrebu. Pri kovoch a ko-
vových predmetoch ide o tovary v kapitole 72 (Železo a oceľ) a položiek 
7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (Predmety zo železa 
a ocele). Prenos daňovej povinnosti sa uplatní, ak základ dane na faktúre je 
5000 eur a viac. K zavedeniu prenosu daňovej povinnosti pri týchto komo-
ditách došlo z dôvodu prudkého nárastu kolotočových podvodov pri obcho-
dovaní s týmito komoditami.  (té)

AKO SA PODARÍ 
OBLIECŤ...

né, je možné znižovať byrokraciu, 
tvoriť jednoduché podnikateľ-
ské zámery, dostať sa k pôžičkám 
či mikroúverom alebo si nájsť ob-
chodného partnera. Len treba 
chuť a vytrvalosť, nie pivné reči.

Slovenská živnostenská komo-
ra prešla dlhou cestou a posilni-
la svoje spoločenské postavenie 
na celoslovenskej úrovni, stala sa 
dôstojným a silným zástupcom, 
hovorcom a pomocníkom živ-
nostníkov, za čo patrí vďaka dlho-
ročným skúseným a odhodlaným 
funkcionárom na všetkých úrov-
niach. Je však iná - nová doba, 
v ktorej zastupovať podnikate-
ľov nestačí. Podnikateľské komo-
ry , asociácie, združenia, či zväzy 
sa musia doslova zobudiť a zme-
niť filozofiu, ciele i stratégiu svojho 
fungovania. Len tak naozaj získa-
jú masovú členskú základňu i au-
toritu vo verejnej a štátnej sfére. 

Bezpochyby musíme zmeniť or-
ganizáciu a obsahové zameranie 
komory. Príprava a vyhlasovanie 
nových adresných podporných 
programov, motivačné poraden-
ské centrá, súťaže v podnikateľ-
ských sférach a segmentoch trhu 
a priame samostatné napojenie 
komory na projekty EÚ a SR sú je-
dinou cestou budúcej úspešnosti 
a trvalej udržateľnosti živnosten-
ského stavu.

Už páni Voskovec a Werich ho-
vorili, že: „Šaty dělají člověka, to je 
pravda odvěká“ a toto musí v po-
zmenenom variante platiť i pre 
našu budúcnosť. Budeme tak 
úspešní ako sa nám podarí obliecť 
do nových podnikateľských aktivít 
a zmeniť vlastný výzor a vystupo-
vanie sebavedomého, aktívne-
ho podnikateľa. Verím, že spoloč-
nými silami sa to podarí a veľkou 
mierou bude k tomu prispievať 
naša komora.

 Ing. Tomáš Novotný

(Dokončenie zo str. 3)



Viac výhod pre vaše podnikanie a osobný život
Firemné a osobné financie síce treba striktne odde ova , jedno však majú spolo né. Ak s nimi dokážete narába  efektívne, 
odmenou vám bude úspech a spokojnos . 

VÚB banka prináša pre lenov Slovenskej živnostenskej komory (SŽK) exkluzívnu možnos  výhodnejšie spravova  svoje 
firemné aj osobné financie.
V prípade, že máte vo VÚB banke zriadený podnikate ský Flexibiznis ú et, osobný ú et môžete ma  po as prvých 12 mesia-
cov úplne zadarmo. 

alších 45 eur môžete ušetri  na ro nom poplatku pri využívaní firemnej kreditnej karty VISA Business.

Všestranný ako vaše záujmy
Život nie je len o práci, a tak VÚB banka nezabúda ani na každodenné potreby svojich klientov – podnikate ov. Rovnako ako pri Flexi-
biznis ú te, aj v prípade osobného Flexiú tu máte možnos  zvoli  si vlastný balík produktov a služieb, ktorý vyhovuje vašim potrebám 
a možnostiam. Flexibilita služieb, ktoré môžete získa , je naozaj výnimo ná. Okrem štandardných bankových služieb tam patrí aj ponuka 
širokej škály poistení a zdravotných asisten ných služieb. Navyše, ak sa rozhodnete pomáha  u om v núdzi, sta í požiada  o vydanie 
špeciálnej platobnej karty Maestro DOBRÝ ANJEL. Za každú platbu touto kartou prispeje VÚB banka na vlastné náklady a vo vašom 
mene do rovnomenného systému podporujúceho onkologických pacientov a ich rodiny sumou vo výške 1 % z celkovej hodnoty nákupu.

Náš tip: Ak využívate služby Flexibiznis ú tu, ako len SŽK máte nárok na zriadenie osobného Flexiú tu v cenovej úrovni 1 až 3 so 100 %
z avou z paušálneho poplatku na celý prvý rok. Ro ne tak môžete ušetri  až 60 eur. V prípade, že váš osobný ú et je vedený v inej 
banke a chcete to zmeni , VÚB banka jeho zrušenie vybaví bezplatne za vás a na váš nový Flexiú et presunie aj všetky pôvodné trvalé 
príkazy i inkasá.

Pripravený podpori  váš rast
Potrebujete vymeni  alebo modernizova  svoje podnikanie, ale výška investície prekra uje vaše momentálne finan né možnosti? Sú as-
ou balíka služieb pre majite ov Flexibiznis ú tu je aj Podnikate ská úverová linka, ktorá výrazne zjednodušuje prístup k finan ným 

prostriedkom. Na rozdiel od iných bánk sa k nim dostanete aj bez zd havého dokladovania a nutnosti predloži  finan né výkazy. Banka 
totiž presne vie, ako využívate jednotlivé služby, a tak vám v závislosti od priemerného objemu mesa ných kreditov automaticky ponúk-
ne niektorý z predschválených úverových produktov. Aktuálnu výšku možného úveru si jednoducho overíte cez internet banking alebo 
na výpise z ú tu. Na financovanie alšieho rozvoja svojich aktivít potom môžete použi  splátkový alebo kontokorentný úver (vo forme 
povoleného pre erpania na ú te) v maximálnej výške 35 000 eur so splatnos ou až štyri roky. Ve kou výhodou je aj fakt, že VÚB banka 
umož uje erpa  pôži ku už po 6 mesiacoch od otvorenia Flexibiznis ú tu, a to bez oh adu na to, ako dlho podnikáte. 

Náš tip: lenovia SŽK môžu navyše získa  kreditnú kartu VISA Business so 40-d ovým bezúro ným obdobím, poistnou ochranou 
a úverovým limitom až do výšky 7 000 eur na jeden rok bez poplatkov. VISA Business je praktickým riešením v prípade potreby pre-
financovania neo akávaných výdavkov, výhodných nákupov alebo po as zahrani ných služobných ciest. Jej sú as ou je totiž 
aj cestovné poistenie, 24-hodinová asisten ná služba na lekárske a právne služby mimo krajiny trvalého pobytu a poistenie v prípade 
zneužitia platobnej karty.
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