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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Pred rokom som na tomto mies-
te napísala ako sa v marcových 
a aprílových týždňoch stretáva-
me na výročných zasadnutiach, 
na ktorých hodnotíme uplynu-
lé ročné obdobie. Nemohla som 
– pred tým rokom – napísať iné, 
iba, že nás obchádzajú nevyrie-
šené problémy, že treba zvyšovať 
členskú základňu a že sa komora 
musí zviditeľňovať a pritiahnuť do 
svojich radov mladých ľudí. 

Akoby sa nič za rok nezmenilo! 
Napriek tomuto konštatovaniu je 
pravdou, že aj keď problémy ostá-
vajú, sú sčasti riešené, vyriešené 
a riešiteľné. Nebudem opakovať 
to, o čom píšeme často – ako ro-
kujú zástupcovia komory za práva 
živnostníkov, ako zasahuje komo-
ra do pripomienkovania zákonov 
alebo o tom, že sa obnovilo pôso-
benie komory v oblasti kvalifikač-
ných skúšok. Zameriam sa na to, 
o čom by mali delegáti na nadchá-
dzajúcich zhromaždeniach kraj-
ských zložiek a celoslovenskom 
zhromaždení Slovenskej živnos-
tenskej komory hovoriť. A hovo-
riť by mali nahlas! Počúvam (a na 
stránkach našich novín sa to - ako 
sa hovorí - skloňuje vo všetkých 
pádoch), že napríklad nie všetci 
členovia sú aktívni, že potrebuje-
me širšiu členskú základňu a zvi-

diteľňovať sa, avšak konkrétnych 
návrhov ako na to je málo a aj 
to málo nedokážeme premeniť 
k všeobecnej spokojnosti. Je prav-
dou, že živnostníci často v danej 
situácii ťahajú za kratší koniec, že 
skôr rozmýšľajú o opustení komo-
ry a nevedia iniciovať nových čle-
nov, pretože sa im – jednoducho – 
ťažko dýcha. Na druhej strane tí, 
ktorí v komore prežili roky, vedia, 
že prispeli k dobrej veci, pre všet-
kých členov aj nečlenov živnos-
tenskej obce. Vedia aj to, že mno-
hé je mimo komory, že v našom 
štáte sú živnostníci a malí a strední 
podnikatelia organizovaní vo via-
cerých asociáciách, združeniach, 
zväzoch, či kluboch, a táto roz-
drobenosť je únavná aj pre rozho-
dovania na najvyšších postoch. 

Funkcionári Slovenskej živnos-
tenskej komory, často aj s rado-
vými členmi, bez otáľania rokujú 
priamo s ministerskými úradník-
mi, pravdivo im načrtajú problé-
my a očakávajú, že ministerstvo 
urobí to, čo je v jeho silách a čo 
potrebujeme. Stane sa však (ako 
sa stalo nedávno na ministerstve 
financií), že zodpovedný orgán na 
naše podnety nereagoval ani (pri-
sľúbeným) prostým zápisom z ro-
kovania. Vtedy prichádza sklama-
nie: Čo som mohol viac urobiť!! 

Po sklamaní letargia: Veď aj tak 
nás nikto neberie vážne!

V tejto súvislosti si dovolím de-
legátom na nadchádzajúcich 
zhromaždeniach navrhnúť, aby 
si pripravili diskusný príspevok 
o konkrétnom probléme s kon-
krétnym návrhom riešenia, aby 
hovorili adresne a neobávali sa 
svoje námety uverejniť na strán-
kach našich novín. (A noviny – 
najmä na webovej stránke - nále-
žite propagovali, veď návštevnosť 
stránky je veľmi slušná!)

Ak sa vrátim o viac ako rok do-
zadu, spomínam si na sľuby vte-
dajšieho predsedu vlády, ktorý 
poctil svojou návštevou zhromaž-
denie delegátov a sľúbil realizovať 
viaceré naše návrhy. Nehovorím, 
že niečo neurobil, avšak veľa sľu-
bov sa veľmi rýchlo stratilo (už aj 
tým, že novozvolená vláda začí-
nala od začiatku alebo to nebolo 
v uznesení, záväznom pre komo-
ru aj vládu?). Mali by sme to pred-
staviteľom vlády, ak prídu na naše 
výročné rokovania, pripomenúť. 
Vieme, čo by (sme) dokázali, keby 
....(!). Aby sa nehovorilo (či nepí-
salo), že živnostník pre štát nič ne-
znamená, že je dobrý iba na pla-
tenie a odvody, a že štát nie práve 
najspravodlivejšie zasahuje, ak 

ŠKOLA PRE ŽIVOT
(Z rozhovorov o budúcnosti)
Michaela má sedemnásť 

a navštevuje strednú odbor-
nú školu. V škola sa jej páči, 
rada varí, veľa sa už nauči-
la a venuje sa rôznym aktivi-
tám. Na otázku, čo bude robiť 
po skončení školy, s trochou 
nostalgie skonštatuje, že pôj-
de niekam do zahraničia, príj-
me, vraj, hocijakú prácu, aby 
si zarobila. Prečo si potom vy-
brala odbor, ktorý študuje, 
keď už dnes vie, že nebude, či 
nechce, robiť to, čomu sa vy-
učí, a to preto, že dnes už vie, 
že si nezarobí toľko ako v za-
hraničí? Mykne plecom a ešte 
smutnejšie prizná, že na Slo-
vensku by také zamestnanie, 
aké ju láka, nenašla, a robiť 
kuchárku napríklad v školskej 
jedálni za pár stovák mesačne 
nechce. Už dnes jej prekáža, 
že štúdium si musí hradiť, mu-
sia ju dotovať rodičia a budú-
ce ohodnotenie jej práce tieto 
náklady nezrefunduje. 

Michaela sa zamýšľa aj nad 
tým, čo dnešná škola mladé-
mu človeku dá a čo by mu 
mohla, či mala dať. (Pomys-
lím si, nie je jej talentu ško-
da?) Rozprávame sa o jej ro-
vesníkoch, ktorí majú talent 
na určité remeslo, chcú ísť na 
odbornú školu, avšak neraz 
ich rodičia donútia ísť na inú 
školu alebo na gymnaziálne 
štúdium iba pre to, aby si do-
kázali (rodičia), že ich dieťa na 
to má. A ich dieťa je nespokoj-
né. Vychodí školu, vyučí sa is-
tej profesii, no nikdy v nej ne-
bude pracovať. 

V podobnej odbornej škole 
akú navštevuje Michaela, sa 
učí remeslu Peter. Ambiciózny 
mládenec, s vrodenými zruč-
nosťami. Na praktickom vyu-

V OČAKÁVANÍ, ŽE VYRIEŠIME 
(ASPOŇ) TO PODSTATNÉ

VZDELANIE A PRAX

(Pokračovanie na str. 2)

 SŽK na veľtrhu Danubius 
Gastro (1 - 3)
 Zmysel vlastného uplat-
nenia (4)
 Projekt na riešenie neza-
mestnanosti (5)
 Monitor, legislatíva (7)

V čísle:

Ak ide všetko podľa plánu, niekde sa stala chyba.
(Murphyho zákon)

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok a Slovenská živnostenská 
komora propagovali projekt EU.EM.NET 

(Dokončenie na str. 5)

Počas veľtrhu gastronómie Da-
nubius Gastro, ktorý sa konal na 
rozhraní januára a februára v Bra-
tislave, a ktorého návštevníci mali 
možnosť zoznámiť sa s ucelenou 
ponukou pre oblasť gastronó-
mie a hotelierstva, našiel ohlas aj 
nový projekt spájania vzdelávania 
a praxe.

Na veľtrhu prezentovali svoje 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti 
profesionáli aj študenti nielen zo 
Slovenska, ale j Čiech, Rakúska, 
Maďarska a Rumunska. Sprievod-
nými akciami boli súťaže, v kto-
rých si merali sily majstri svojho 
remesla, juniori, mladí študenti 
pekári a cukrári. Projekt EU.EM.Jozef Oremus (zľava), nový cechmajster Cechu pekárov a cukrárov re-

giónu Západného Slovenska s predsedom SŽK Ing. Vojtechom Gottschal-
lom na veľtrhu DANUBIUS GASTRO (foto a) (Dokončenie na str. 3
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Na výstavisku Incheba 
v Bratislave:
PROFESIA DAYS
5. ročník medzinárodného 
veľtrhu pracovných príleži-
tostí
5. - 6. 3. 2014
MOTOCYKEL
14. medzinárodná výstava 
motocyklov a príslušenstva
BOAT SHOW
11. medzinárodná výstava 
lodí a príslušenstva
RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS
11. výstava rybárskych a po-
ľovníckych potrieb
13. - 16. 3. 2014
CONECO
35. medzinárodný veľtrh sta-
vebníctva
RACIOENERGIA
24. medzinárodný veľtrh vyu-
žitia energie
26. - 29. 3. 2014
Na výstavisku AGK v Nitre:
NÁBYTOK A BÝVANIE 2014
24. medzinárodný veľtrh ná-
bytku, bytových doplnkov, 
designu a architektúry
11. - 16. 3. 2014
Na výstavisku v Brne:
SALIMA
Medzinárodný potravinársky 
veľtrh
MBK
Medzinárodný veľtrh mly-
nárstva, pekárstva a cukrár-
stva
INTECO
Medzinárodný veľtrh za-
riadení pre obchod, hotely 
a verejné stravovanie
VINEX
Medzinárodní vinársky veľtrh
EMBAX
Medzinárodný veľtrh obalov 
a obalových technológií
PRINTexpo
Medzinárodný veľtrh techno-
lógií pre tlač 
25. - 28. 2. 2014
MOTOSALÓN 
Medzinárodný veľtrh moto-
cyklov, štvorkoliek, príslušen-
stva a oblečenia 
RYBÁRSTVO
Medzinárodná výstava rybár-
skych potrieb
6. - 9. 3. 2014
AMPER
Medzinárodný veľtrh elektro-
techniky, elektroniky, auto-
matizácie a komunikácie 
18. - 21. 3. 2014

ÚRAD KOMORY INFORMUJE KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Zasadnutie Rady solidarity 
a rozvoja. Rada solidarity a roz-
voja sa na svojom prvom rokova-
ní v tomto roku (29. 1.) zaobera-
la predovšetkým problematikou 
nezamestnanosti mladých ľudí. 
Premiér pripomenul, že Sloven-
sko môže zo špeciálneho progra-
mu Európskej únie v rokoch 2014 
a 2015 čerpať až 200 miliónov eur 
na vytváranie nových pracovných 
miest pre mladých ľudí, respektíve 
na ich rekvalifikáciu. Rada odsú-
hlasila zámery, ktoré pripravilo mi-
nisterstvo práce a ktorého zmys-
lom je znižovať absolútny počet 
nezamestnaných mladých ľudí vo 
veku do 25 alebo 29 rokov. Ďal-
šou témou bola Partnerská doho-
da, na základe ktorej bude môcť 
Slovensko čerpať finančné pro-
striedky z eurofondov. Členovia 
rady na rokovaní privítali schvá-
lenie novely zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorá reaguje na po-
žiadavky praxe a verejné obstará-
vanie zjednoduší.  (re)

  Národný implementačný 
program. Cieľom projektu minis-
terstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny je to, aby mladý človek, ktorý 
absolvuje školu a ukončí vzde-
lanie, do štyroch mesiacov do-
stal ponuku buď na prácu alebo 
na ďalšie vzdelávanie. V súvislosti 
s tým dôjde aj k úprave niektorých 
zákonov, predovšetkým zákona 
o odbornom vzdelávaní a zákona 
o službách zamestnanosti. Projekt 
bol prerokovávaný na zasadnutí 
Rady solidarity a rozvoja.  (r)

  Zasadnutie Rady vlády pre 
Partnerskú dohodu. Na zasadnu-
tí rady 10. 2. 2014, v ktorej má zá-
stupcu aj Slovenská živnostenská 
komora, predseda vlády Robert 
Fico skonštatoval, že Slovensko je 
opäť bližšie k čerpaniu finančných 
prostriedkov z fondov EÚ, urče-
ných na roky 2014 – 2020. Rada 
schválila Partnerskú dohodu - do-

čovaní však nevyniká, chcel by 
robiť totiž niečo iné, remeslo, 
ktoré mu je koníčkom. Na túto 
školu sa prihlásil iba preto, že 
v okolí bydliska iná nebola. Na 
otázku, čo bude robiť vo svo-
jej profesii po skončení školy je 
presvedčený, že ako živnostník 
v tom, čo ho baví, uspeje. 

 Iva Bukvová

ŠKOLA 
PRE ŽIVOT

(Pokračovanie zo str. 1)
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kument, ktorý umožňuje, aby sme 
mohli čo najrýchlejšie čerpať eu-
rofondy. Slovensko bude v tom-
to programovacom období môcť 
čerpať takmer 20 miliárd eur, vrá-
tane financií určených na poľno-
hospodárstvo, avšak podiel pe-
ňazí, ktorý my do samotných 
eurofondov dáme, predstavuje 
len 6 miliárd.  (re)

  Rokovanie so zástupcami mi-
nisterstva školstva. V kancelá-
rii Úradu komory v Bratislave 29. 
januára rokovali zástupcovia ko-
mory Ing. R. Schmidt, E. Boháčik 
a V. Mička s pracovníkmi minis-
terstva školstva – Ing. V. Belovi-
čom, generálnym riaditeľom sek-
cie medzinárodnej spolupráce, 
európskych záležitostí a celoživot-
ného vzdelávania, a Ing. I. Pathóo-
vou. Rokovanie sa týkalo zlepše-
nia kontaktov v oblasti overovania 
a hodnotenia spolupráce, vyplý-
vajúcej zo zákona č. 568/2009 
Z. z. o celoživotnom vzdeláva-
ní. Kľúčovou úlohou ministerstva 
je dosiahnuť národné štandar-
dy, zjednotiť úroveň kurzov, kto-
ré absolvujú uchádzači ďalšieho 
vzdelávania. Účastníci stretnutia 
sa dohodli na spoločnom postupe 
v medziach zákona.                   (m)

  Rokovanie predstavenstva 
KZK Trnava. Predstavenstvo tr-
navskej krajskej zložky na svojom 
zasadnutí 27. januára prerokovalo 
výsledky a stav členskej základne 
za rok 2013 a venovalo sa okrem 
prípravy zhromaždenia delegátov 
aktuálnym otázkam, najmä po-
stupmi v oblasti ďalšieho vzdelá-
vania a aktuálnymi otázkami v ob-
lasti duálneho vzdelávania.  (k) 

  Rokovanie predstavenstva 
KZK Bratislava. Piateho februára 
členovia predstavenstva KZK Bra-
tislava vyhodnotili plnenie úloh 
a rozpočtu v roku 2013 a hovorili 
o príprave zhromaždenia delegá-
tov krajskej zložky, ktoré sa bude 
konať 20. 3. v Pezinku.  (m)

  Projekt EU.EM.NET. Medzi-
národný projekt spája 13 partne-
rov z deviatich krajín (Slovenska, 
Chorvátska, Bulharska, Luxem-
burska, Rakúska, Rumunska, Tu-
recka a Veľkej Británie). Cieľom 
projektu je zapojenie širokého 
spektra kľúčových aktérov – za-
mestnávateľov, odborné vzdelá-
vacie inštitúcie, verejnú správu, 
výskumné centrá a organizácie, 
zamerané na regionálny rozvoj, 
a vytvorenie európskeho systema-
tického postupu k zapojeniu za-
mestnávateľov do procesov pred-
vídania požiadaviek na zručnosti 
a podpory zabezpečenia kvality 
v odbornom vzdelávaní v sektore 

služieb, cestovného ruchu a gas-
tronómie. Na Slovensku projekt 
zapájania zamestnávateľov do 
plánovania odbornej prípravy pre 
budúce potreby trhu zastrešuje 
Regionálna a rozvojová agentúra 
Senec – Pezinok a Slovenská živ-
nostenská komora.  (p)

  Rokovanie predstavenstva 
KZK Trenčín. V Regionálnom  po-
radenskom a informačnom cen-
tre pre malé a stredné podnikanie 
v Trenčíne sa 11. 2. uskutočnilo 
spoločné zasadnutie predstaven-
stva a dozornej rady KZK Trenčín. 
Hlavným bodom rokovania bola 
príprava zhromaždenia delegá-
tov, ktoré sa uskutoční 19. marca 
2014 v zariadení Beckovská kúria 
v Beckove. Boli rozdelené úlohy 
pre úspešný priebeh rokovania 
a pripravené personálne návrhy 
na nové predstavenstvo, dozornú 
radu a členov do celoslovenského 
predstavenstva SŽK. Na zasadnu-
tí boli schválené prihlášky nových 
členov SŽK.  (mk)

  Hodnotenie z KZK Banská 
Bystrica. V uplynulom obdo-
bí sa činnosť KZK B. Bystrica za-
merala na skvalitňovanie podni-
kateľského prostredia a riešenia 
problémov, ktoré trápia malého 
a stredného podnikateľa. Jednou 
z úspešných aktivít bolo uzavretie 
dohody o spolupráci so spoločnos-
ťou Vigen, s. r. o., ktorá zastupuje 
spoločnosť ATOS WORLDLINE, 
v oblasti používania platobných 
kariet. Nemenej úspešne sa po-
darilo dotiahnuť do spolupráce 
spoločnosť METRO, v súčasnosti 
sa konajú rokovania pred podpi-
som dohody o spolupráci. Závery 
a úlohy krajskej zložky boli sme-
rované na riešenie vymožiteľnos-
ti práva a postavenie živnostníka 
v právnej forme s. r. o. Konali sa 
série rokovaní na úrovni verejno-
právnych inštitúcií, miestnej sa-
mosprávy, VÚC a so zástupcami 
Polície SR na úrovni kraja. Výsled-
ky rokovaní sú v niektorých prípa-
doch prekvapujúce, akoby prob-
lémy našej spoločnosti v otázke 
platobnej disciplíny a vymožiteľ-
nosti práva boli iba problémom 
podnikateľa, nie problémom ce-
lospoločenským. Podnety živnos-
tníkov boli postúpené na ústredia 
jednotlivých organizácií aj na re-
zortné ministerstvá.  (kz)

  Prehľad aktualít o podnikaní 
v zahraničí. Podnikateľské cen-
trum Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR 
zverejňuje na portáli Podnikajme 
v zahraničí prehľad týždenných 
aktualít pre podporu podnikania 
v zahraničí.  (re)
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Zo života komory
Z veľtrhu Danubius Gastro
Krátke správy

 • Jazykom proti demencii. Ľu-
ďom, ktorí hovoria viac ako jed-
ným jazykom, nastupuje starec-
ká demencia až o 5 rokov neskôr 
ako jednojazyčným. Oznámili to 
Suvarna Alladiová z Nizam´s  In-
stitute of Medical Sciences v Haj-
darabáde (India) a Thomas Bak 
z University of Edinburgh (Veľ-
ká Británia) so šiestimi kolegami. 
Skúmali takmer 650 pacientov, 
trpiacich demenciou, ktorá často 
sprevádza vyšší vek. Určili, kedy 
sa komu prejavili príznaky. Zisti-
li, že ľuďom, ktorí hovorili dvo-
mi a viacerými jazykmi, výrazne 
neskoršie nastúpila Alzheimero-
va choroba, vaskulárna demen-
cia (cievny systém) a frontotem-
porálna demencia (predná časť 
spánkových lalokov mozgu).  (é)

 • Takmer polovicu sloven-
ského dlhu vlastnia zahra-
niční investori. Dlh Sloven-
ska v súčasnosti prechádza do 
rúk cudzincov. Za posledných 
päť rokov tak prišlo k dramatic-
kej zmene. V roku 2009 takmer 
všetky dlhopisy vlastnili domá-
ci investori, a to vyše 90 percent. 
V roku 2012 však už polovicu dl-
hopisov mali vo svojich portfóli-
ách zahraniční investori. Analyti-
ci túto zmenu nehodnotia príliš 
negatívne, pretože kvôli neustá-
lemu požičiavaniu zo strany štá-
tu ani nemáme inú možnosť.  (er)

 • Bratislava Region Tourism. 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu Bratislava Region Tourism 
začala propagovať destináciu 
Bratislavský región prostredníc-
tvom krátkych imidžových videí 
na kanáli YouTube, ktoré budú 
slúžiť na propagáciu v zahraničí. 
Chce takto prilákať turistov, aby 
prišli objaviť, ochutnať  a zažiť na 
vlastnej koži krásu a jedinečnosť 
tohto regiónu.  (tb)

 • Vyšetrovanie firemných 
podvodov. Forenzná agentúra 
Surveilligence bude okrem Čes-
ka pôsobiť aj na Slovensku, kde 
založila svoju pobočku. V oboch 
krajinách sa firma zameriava na 
najakútnejšie problémy – pod-
vody takzvaných bielych golie-
rov, získavanie digitálnych dô-
kazov, podvody v konkurznom 
konaní a whistleblowing.  (ta)

 • Zmeny elektronického mýt-
neho systému. S účinnosťou od 
1. januára 2014 vstúpili do plat-
nosti viaceré dôležité legislatívne 
zmeny, priamo ovplyvňujúce uží-
vanie vymedzených úsekov po-
zemných komunikácií vozidlami 
nad 3,5 t s povinnosťou úhrady 
elektronického mýta. Tieto zme-
ny rozširujú sieť spoplatnených 
ciest a úpravou sadzieb elektro-
nického mýta priamo zvýhodňu-
jú vozidlá s motormi spĺňajúcimi 
najprísnejšie emisné kritériá.  (tb)

Krátke správy
NIKDY NIE JE NESKORO ZAČAŤ

GOS-KA ÚSPEŠNÁ NA 
DANUBIUS GASTRO 

VZDELANIE A PRAX

Helena je Vranovčanka, kto-
rá začala podnikať pred dvoma 
rokmi. Začínala od nuly. Sama 
sa naučila vyrábať šatky a šper-
ky. Dokázala, že výpoveďou z dl-
horočného zamestnania sa život 

nekončí. Rozhodla sa podporiť 
umelcov z regiónu, ktorých die-
la ponúka vo svojej útulnej pre-
dajnej galérii. Aby doplnila sorti-
ment, začala aj s vlastnou tvorbou. 
Hoci robí 16 hodín denne, na svo-

ju prácu nedá dopustiť. 
Odborná porota súťaže Podni-

kateľka roka 2013 ocenila Hele-
nu Vožňákovú v konkurencii 60 
súperiek ako najlepšiu. Dokázala 
totiž začať aj po päťdesiatke. Ne-
vzdala sa, keď po dvanástich ro-
koch dostala výpoveď.

„Nie je to jednoduché pustiť sa 
do podnikania v mojom veku,“ 
vraví pani Helena. Potrebova-
la zháňať kontakty, naučiť sa robiť 
s počítačom a internetom. Vo svo-
jej malej galérii Art dielo dáva šan-
cu umelcom, prezentuje ich aj cez 
e-shop. 

„Mojou snahou je sústrediť na 
jednom mieste čo najviac diel mla-
dých umelcov z regiónu. Snažím sa 
aj o vyváženú ponuku starších au-
torov. Ľuďom chcem ukázať ume-
nie,“ vraví úspešná podnikateľka.

 (Podľa dennej tlače –ib-)

Pracovníčka KZK Bratislava Daniela Jaslovská so zástupkyňou RRA Se-
nec-Pezinok Katarínou Manczalovou v stánku SOŠ Farského ul.  (a)

Najlepšia začínajúca podnikateľka roka je z Vranova – je členkou Slovenskej živnostenskej ko-
mory

NET, cielený na spájanie vzdelá-
vania s potrebami praxe, v kto-
rom je zapojená Regionálna roz-

vojová agentúra Senec - Pezinok 
a Slovenská živnostenská komora 
našiel pozitívny ohlas medzi pred-
staviteľmi škôl a ľuďmi z praxe.  (a)

(Dokončenie zo str. 1

Ako dobre vedia navrhnúť, 
kvalitne pripraviť a prezento-
vať dobré jedlá a miešané ná-
poje ukázali na nedávnom 
veľtrhu v Bratislave žiaci Súk-
romnej strednej odbornej ško-
ly Gos-Sk Trnava. V súťaži ku-
chárov reprezentoval školu 
žiak Patrik Kyjevský a Adam 
Hutár, obaja žiaci 4. ročníka. 
Úsilie presadiť sa v silnej kon-
kurencii nebolo márne, Patrik 
Kyjevský získal zlatú medailu a 
Adam Hutár striebornú me-
dailu.

V súťaži barmanov, plnej ori-
ginálnych tipov na miešané 
nápoje, sa prezentovalo 65 
žiakov z celého Slovenska. 
Emma Harachová, žiačka 2. 
ročníka získala 1. miesto.   (t)

OCENENIE 
ZA 

KAKAOVÚ 
ZEBRIČKU
Diplom Danubius Gastro 

2014 dostal vystavova-
teľ Ing. Vojtech Gott-
schall – Bageta, Pezinok 
za exponát Jemné pe-
čivo z kysnutého cesta 
KAKAOVÁ ZEBRIČKA, za 
príjemnú vôňu a výbor-
nú chuť jemného pečiva, 
vhodného pre každú prí-
ležitosť a dennú konzu-
máciu. (ri)
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Úvaha nad problémami komory
Právna poradňa

PRÁVNA PORADŇA

V ostatnom čase dostávam často 
otázku o výhodách a nevýho-
dách reštrukturalizácie a to jed-
nak z pohľadu dlžníka aj z po-
hľadu veriteľa. Výhod, nevýhod 
i rizík je na oboch stranách viace-
ro a niektorým z nich sa budem 
dnes venovať. Tým, že som od ná-
tury pozitívny človek budem sa 
radšej venovať kladným stránkam 
reštrukturalizácie.

Reštrukturalizácia je právny in-
štitút, ktorý slúži k ochrane dlž-
níka pred veriteľmi, ktorým 
zabraňuje počas reštrukturali-
zácie a za podmienok stanove-
ných zákonom a reštrukturali-
začným plánom v individuálnom 
uspokojovaní ich pohľadávok. 
V reštrukturalizačnom konaní ide 
o pomerné uspokojenie veriteľov, 
pohľadávok s rovnakým postave-
ním. Znamená to, teda, že kvali-
ta pohľadávky a jej zabezpečenia 
budú v konečnom dôsledku roz-
hodujúce pre mieru uspokojenia 
tej ktorej pohľadávky. Rozdielne 
sa uspokoja pohľadávky zabezpe-

čené a nezabezpečené, prípadne 
inak odlíšené podľa ekonomic-
kých a právnych záujmov veri-
teľov. V každom prípade je pre 
veriteľov výhodou, že ich uspoko-
jenie v reštrukturalizácií musí byť 
vyššie ako by bolo ich uspokoje-
nie v prípadnom konkurze. Po-
rovnanie uspokojenia pohľadá-
vok v konkurze a reštrukturalizácií 
s preferenciou vyššieho uspokoje-
nia patrí do základných podmie-
nok prípustnosti reštrukturalizač-
ného konania. Ak si uvedomíme, 
že podmienkou reštrukturalizá-
cie je úpadok dlžníka, prípadne 
reálna hrozba úpadku dlžníka, je 
pre veriteľov správa o reštruktu-
ralizácií dlžníka tou lepšou sprá-
vou z dvoch zlých, pretože tá dru-
há správa je správa o likvidačnom 
konkurze dlžníka, kde je uspoko-
jenie pre veriteľov podstatne niž-
šie ako by v reštrukturalizačnom 
konaní. 

Rizikom pre veriteľov pohľadá-
vok v reštrukturalizácií je dodrža-
nie lehoty na prihlásenie si svo-

RIZIKO NEJESTVUJE,RIZIKO NEJESTVUJE,
AK SME ZODPOVEDNÍAK SME ZODPOVEDNÍ

jej pohľadávky, prípadne právna 
bezchybnosť prihlášky pohľadáv-
ky. Zmeškanie lehoty sa v reštruk-
turalizačnom konaní nedá zhojiť 
a v prípade potvrdenia reštruktu-
ralizačného plánu sa stáva pohľa-
dávka nevymáhateľnou. Ak, teda, 
príde ku skončeniu reštrukturali-
zácie a potvrdeniu reštrukturali-
začného plánu súdom, neprihlá-
sená pohľadávka sa nedá prihlásiť 
ani v prípade, že bude na dlžní-
ka vyhlásený konkurz, ešte pred 
skončením plánu. Výhodou pre 
veriteľov, ktorí si riadne a včas 
prihlásia svoje pohľadávky je, že 
v prípade vyhlásenia konkurzu 
ešte pred splnením plánu, stáva 
sa reštrukturalizačný plán v ne-
splnenej časti voči nim neúčin-
ný a do konkurzného konania si 
prihlasujú celú nesplnenú pohľa-
dávku. Dalo by sa povedať, že 
reštrukturalizáciou dlžníka o nič 
neprídu ani v prípade, že dlžník 
situáciu napriek ochrane pred 
veriteľmi nezvládne a bude na 
jeho majetok vyhlásený konkurz. 
V spomínanom konkurznom ko-
naní riziko neskorého prihlásenia 

si pohľadávky nejestvuje, pretože 
sa dá prihlásiť pohľadávka i po zá-
kladnej 45-dňovej lehote na pri-
hlasovanie, i keď uspokojovanie 
týchto pohľadávok má svoj oso-
bitný režim a nie vždy sa veriteľ 
môže domôcť aspoň časti uspo-
kojenia.

Ak mám zhrnúť napísané, tak vý-
hodou pre dlžníka je, že reštruktu-
ralizáciou zostáva podnikateľský 
subjekt zachovaný a výhoda pre 
veriteľov je v tom, že ich uspoko-
jenie nebude menšie ako by bolo 
v prípadnom konkurznom kona-
ní. Nebezpečenstvo pre veriteľov 
je v zmeškaní prihlasovacej lehoty 
a v nesprávnom prihlásení pohľa-
dávky. Nie sú to, teda, veľké rizi-
ká, ide len o nezvládnutie niekto-
rej časti procesu zo strany veriteľa 
a potom tendencie viniť zo svojho 
zlyhania systém, prípadne všet-
kých okolo. Dobré to nie je pre 
nikoho, avšak v každom prípade 
je to menšie zlo a menej to zaťa-
žuje peňaženky veriteľov ako lik-
vidačný konkurz, ktorý od veriteľa 
tiež vyžaduje proaktívny prístup.

 JUDr. Erik Bilský

Už sa stalo nepísaným pravid-
lom, že na stránkach našich novín 
nájdeme pravidelne okrem bež-
ných informácií aj články s vážny-
mi a koncepčnými témami. Na-
príklad o možnostiach rozvoja 
členskej základne, postavenia živ-
nostníkov v súčasnej spoločnos-
ti a hľadania konkrétnych aktivít 
a príležitostí pre ďalšie fungovanie 
našich živností a prežitie. 

Vo svojej konzultačnej práci sa 
stretávam s desiatkami podnika-
teľov, ktorí sa pýtajú na možnosti 
a formy ako sa pohnúť ďalej, kde 
zohnať zákazky a financie. A keď-
že sa touto oblasťou zaoberám už 
dlhšie, nechcem iba teoretizovať 
a vyslovovať úvahy, ale povedať si 
na rovinu o konkrétnych veciach, 
najmä o tých, ktoré nás čakajú 
v ďalšom období. 

V prvom rade je bezpodmie-
nečne potrebné, aby aj Sloven-
ská živnostenská komora zaujala 
jednoznačný postoj k naliehavým 
témam súčasnosti. Nedomôcť sa 
práva a dostať zaplatené za vyko-
nané práce ako subdodávateľ veľ-
kej firmy sa už stalo tradíciou. Som 
zástancom tvrdých opatrení a pre-
zentoval som požiadavku, aby štát 
pri procesoch verejného obstará-
vania jednoznačne v zákone za-
viazal generálneho dodávateľa 
povinnosťou riadne a načas platiť 
subdodávateľom – živnostníkom, 
či malým a stredným podnikate-
ľom. Aj v prípade, ak to generálny 
dodávateľ nesplní, a pritom užíva 
vecné plnenia, ktoré mu subdo-
dávatelia dali (čo vieme preukázať 

napríklad tým, že sám dodávateľ 
si ich už zahrnul do svojich vyúč-
tovaní a dostal zaplatené), tak táto 
povinnosť sa prenesie na zákazní-
ka – verejného obstarávateľa.

Malo by byť samozrejmosťou 
presadiť podmienku, že generál-
ny dodávateľ musí načas zapla-
tiť DPH z faktúr subdodávateľov, 
v opačnom prípade im nevzni-
ká (do doby úhrady) povinnosť si 
tieto zahrnúť do zúčtovania DPH 
a odviesť štátu. Sú to viaceré pre-
svedčivé argumenty, ktoré by me-
dzi živnostníkmi mali vyvolať širo-
kú diskusiu. (V predstavenstve sú 
pripravené návrhy riešenia.)

Boľavým bodom našej existen-
cie je doslova aj likvidačný „ná-
pad“ daňových licencií. Veď pla-
tiť vopred za niečo čo sme ešte 
ani nevytvorili a plátať tak diery 
v štátnom rozpočte na náš účet 
je nemysliteľné a neudržateľ-
né. A k tomu retroaktívne zme-
ny v odpisoch a minimalizácia ich 
možností! Sú cieleným útokom na 
podstatu existencie našich rodín. 
Tvrdenia, že mnoho firiem je stra-
tových, prípadne nepodniká, sú 
zavádzajúce. Veď ak niekto inves-
tuje do technológií, objektov, či 
ľudí, nutne bude v účtovnej stra-
te, avšak z objektívnych dôvodov. 
A tak ho treba podporiť, nie san-
kcionovať. Iba asi šesť percent všet-
kých firiem je v štádiu tzv. mŕtveho 
chrobáka, a tak trestať rozhodujú-
cu masu a zasahovať nepretržitý-
mi neodbornými „opatreniami“ 
štátu do hospodárenia asi nebu-
de to pravé pre tvorbu nových 

pracovných miest, či úspešných 
a konkurencieschopných sloven-
ských firiem. Pritom sú dopady 
najhoršie u živnostníkov, veď pre 
nich je 480, či 960 eur dane veľ-
ký peniaz. Paradoxne „zlé, veľké 
firmy“ ak zaplatia aj 2880 eur, pri 
miliónových obratoch, tak to ani 
nepocítia.

Do tretice niečo pozitívne. 
V uplynulých dňoch sa nášmu pra-
covnému tímu podarilo úspešne 
rozpracovať spoluprácu s ATOS 
WORLDLINE vo veci možnosti 
poskytnúť do predajní a prevádz-
karní našich členov snímač platob-
ných kariet a to za veľmi výhod-
ných podmienok a efektívnych 
bonusov. Ide o vec, ktorá súvi-
sí s nabiehajúcim systémom elek-
tronizácie účtovníctva, vedenia 
hospodárenia firiem, či daňovej 
a bankovej evidencie a prevádz-
kovania pokladní. Ďalšou vý-
znamnou vecou sa javí uplatnenie 
účtovníckeho systému spoločnosti 
FIIA Society, s. r. o., ktorá, ako člen 
našej komory, ponúka vynikajúce 
aktuálne formy vedenia účtovníc-
tva a súvisiacej agendy za bezkon-
kurenčných podmienok.

Chcem sa dotknúť aj rozbieha-
júcej sa spolupráce s európskou 
veľkoobchodnou sieťou METRO 
Casch&Carry, ktorá na Sloven-
sku pripravuje špeciálny podpor-
ný bonusový a sortimentný balík 
služieb iba pre členov Slovenskej 
živnostenskej komory a generál-
ne partnerstvo a podporu čisto-
ty a čestnosti podnikania do bu-
dúcnosti. (Návrh memoranda 

a zmluvnej spolupráce sú už na 
stole predstavenstva.)

A nedá mi, aby som sa nevy-
jadril k stále aktuálnemu prob-
lému rastu členskej základne. Je 
to sám o sebe nekonečný príbeh 
našej práce. Tvárime sa, že výz-
nam živnostenskej komory rastie, 
že sú naši členovia funkcionár-
mi v rôznych radách, výboroch 
a komisiách na úrovni národnej 
rady a vlády, avšak je holým fak-
tom, že počet členov v pomere 
k našim ambíciám je mizivý a kle-
sá. Sú síce sporadicky opakované 
a obetavé pokusy z radov členov 
predstavenstiev (komory a kraj-
ských zložiek) raz za čas získať 
nových členov, avšak bez náleži-
tej analýzy a systémových opatre-
ní, spojených s naozaj výraznou 
prezentáciou a medializáciou na-
šej práce. S tým ďalej nepohne-
me. Na stretnutiach s podnikateľ-
mi zisťujeme, že oni ani nevedia, 
že nejaká komora je a pýtajú sa, 
že na čo; a aj tí, ktorých sme zís-
kali, po roku odchádzajú, lebo 
za celé obdobie ich nik neoslovil 
s konkrétnou činnosťou. Je to veľ-
mi smutné a asi to bude potreb-
né od základov zmeniť. Tvrdím, že 
sa musíme rozbehnúť medzi ľudí, 
medzi podnikateľskú verejnosť, 
musíme vysvetľovať a motivovať, 
že byť členom Slovenskej živnos-
tenskej komory je významné a byť 
podnikateľom je zmyslom vlastné-
ho uplatnenia. K tomu nám všet-
kým želám veľa úspechov.

 Ing. Tomáš Novotný

ZMYSEL VLASTNÉHO UPLATNENIA
Úvaha nad aktuálnymi otázkami
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Projektom k zamestnanosti

STAVBOU K RIEŠENIU NEZAMESTNANOSTI
Sociálna izolácia a boj proti chu-

dobe sú neoddeliteľnou súčasťou 
cieľov Európskej únie. Riešenie 
dlhodobej nezamestnanosti v lo-
kálnych podmienkach prostred-
níctvom medzitrhu práce, to je 
dočasne podporovaného zamest-
návania, spojeného s aktivitami 
zameranými na zvyšovanie za-
mestnanosti, sú prioritným cieľom 
Európskej únie v oblasti rastu a za-
mestnanosti.   

Projekt riešenia dlhodobej ne-
zamestnanosti pod názvom Roz-
voj vidieka, výstavba STERED 
Dom PRO FUTURA by sa mal stať 
prioritou verejnej správy a samo-
správ v jednotlivých okresoch Slo-
venska. Je podporovaný lídrom 
slovenskej ekonomiky - Zväzom 
automobilového priemyslu SR, 
pod heslom Auto v dome – dom 
z auta, a Slovenskou živnosten-
skou komorou. 

Celospoločenská objednáv-
ka Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR, inicio-
vaná prof. Ing. Jurajom Hraškom, 
DrSc., akademikom SAV na obno-
venie a zachovanie života na vi-
dieku, pilotný projekt Krajskej roz-
vojovej agentúry v Banskej Bystrici 
Od dávok k platenej práci a work-
shop o znížení hrozivej miery ne-
zamestnanosti v okrese Rimavská 
Sobota (z impulzu RRA, združenia 

pre rozvoj regiónu GEMER MA-
LOHONT pre kooperáciu a spo-
luprácu partnerov) boli podnetom 
na zostavenie riešiteľských skupín 
k uvedenému projektu. 

Metodická časť projektu
Cieľ metodickej časti (pod ve-

dením PhDr. Milana Gacíka, ria-
diteľa úradu práce v Kežmarku) 
je v zameraní rekvalifikácie dl-
hodobo nezamestnaných na ná-
vykové vzťahy k náradiu a pra-
videlnosti práce a na vlastné 
pracovné činnosti a vzdelávanie 
v oblasti vzťahu k sociálnemu sú-
žitiu a životnému prostrediu. Ná-
plň je smerovaná do sociálnych 
podnikov pre výkon činností na-
príklad pri údržbe miestnych ko-
munikácií, pri čistení tokov, úpra-
ve odtokových pomerov v krajine 
a cestnej sieti, v starostlivosti o ze-
leň a jej kompostovanie, na trie-
denie a zber komunálneho odpa-

du a podobne. Od októbra roku 
2013 pracovná skupina pod ges-
ciou Vladimíra Maňku, poslanca 
Európskeho parlamentu, zbiera 
praktické skúsenosti a rady (PhDr. 
Martin Šebian, PhD., riaditeľ úra-
du práce v Lučenci, JUDr. Lívia 
Koóšová, riaditeľka úradu v Ri-
mavskej Sobote, Ing. Štefan Rep-
ko, riaditeľ Krajskej rozvojovej 
agentúry Banská Bystrica, Juliana 
Uhrínová, riaditeľka RRA Rimav-

ská Sobota a Mgr. Vladimír Sum-
bál, riaditeľ úradu práce v Novom 
meste nad Váhom) a priebežne 
ich konzultuje u štátneho tajomní-
ka Mgr. Branislava Ondruša a Jo-
zefa Vanču, vedúceho služobného 
úradu ministerstva práce. 

Technická skupina
Skupina pod vedením dlhoroč-

ných stavbárov Ing. Juraja Tomíka 
a Ing. Jána Plesníka realizuje nad-
stavbu k metodickej časti projek-
tu – výstavbu STERED Domu PRO 
FUTURA (architektonické rieše-
nie Mgr. arch. Martin Hraško). Zá-
kladom riešenia bola požiadavka 
spoločnosti PR Krajné, s. r. o., čle-
na Zväzu automobilového prie-
myslu SR v oblasti materiálového 
zhodnocovania odpadov, týkajú-
ca sa zhodnocovania zmiešaných 
textilných odpadov z výroby tex-
tilných autodielov, vyseparova-
ných textilných častí zo spracova-
nia vozidiel po skončení životnosti 
a textilnej drviny z recyklácie vy-
radených pneumatík. Úlohou je 
naplniť ciele odpadového hos-
podárstva do roku 2015 v zmys-
le Programu odpadového hospo-
dárstva SR na roky 2011-2015, 
a to nielen v zmysle smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady č. 
2000/53/ES z 18. 9. 2000 o sta-
rých vozidlách v znení zmien a do-
plnkov, ale do konca roka 2015 
zvýšiť prípravu na opätovné po-
užitie, recykláciu a zhodnotenie 
stavebného odpadu podľa smer-
nica EP a Rady 2008/98/ES z 19. 
11. 2008. Na riešení sa podieľa 
aj STU Bratislava (vedúci kated-
ry Konštrukcií pozemných stavieb 
Stavebnej fakulty Prof. Ing. Anton 
Puškár, PhD., dekan Strojníckej fa-
kulty Prof. Ing. Ľuboš Šooš, PhD., 
riaditeľ Ústavu prírodných a syn-
tetických polymérov Fakulty che-
mickej a potravinárskej technoló-
gie Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., 
a odborné poradenstvo Ing. Ele-
ny Bodíkovej, PhD. z EIB Consult, 
s. r. o.), najmä v oblasti ochrany 
životného prostredia, predovšet-

kým v oblasti čistenia odpadových 
vôd, odpadového hospodárstva 
a obnoviteľných zdrojov energie. 

Nízkoenergetický dom
Výsledkom všetkej činnosti 

účastníkov na projekte je nízko-
energetický dom, postavený s 85 
percentným podielom z recyklo-
vaných materiálov. Do systému vý-
stavby tohto domu (STERED Dom 
PRO FUTURA) prispieva svojimi 
výrobkami už desať výrobcov. Rie-
šitelia nadviazali na požiadavky 
metodickej skupiny a výsledkom 
je segmentová výstavba. Stavbu 
realizujú pod odborným dohľa-
dom ľudia, zapojení do programu 
zamestnanosti Rozvoj vidieka - 
od výroby základných segmentov 
až po skompletizovanie domu na 
kľúč. Výsledkom je dom s nízkymi 
nákladmi nielen z hľadiska realizá-
cie, ale aj z hľadiska jeho prevádz-
ky. Záujem o spoluprácu na pro-
jekte prejavili aj ďalšie organizácie 
z oblasti energetiky, čistenia odpa-
dových vôd a inžinierskych sietí.

V najbližšom období bude pro-
jekt predložený do NR SR (gestor 
JUDr. Renáta Zmajkovičová, pod-
predsedníčka, Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka 
SR– gestor Ing. Štefan Adam, štát-
ny tajomník, Ministerstvo práce 
sociálnych vecí a rodiny SR– ges-
tor Mgr. Branislav Ondruš, štát-
ny tajomník a Jozef Vančo vedú-
ci služobného úradu, Ministerstvo 
životného prostredia SR – gestor 
Ing. Vojtech Ferencz, PhD., štát-
ny tajomník). Pre vlastnú realizá-
ciu sa pripravuje spustenie pilot-
ného projektu v troch okresoch, 
v ktorých je najvyššia miera ne-
zamestnanosti (v spolupráci s mi-
nisterstvom vnútra - Peter Pollák, 
splnomocnenec vlády pre rómske 
komunity). Už dnes je však po-
trebné, aby samosprávy pripravili 
územno-plánovacie dokumentá-
cie na plánovanú výstavbu.

Ing. Ján Plesník, predseda Živ-
nostenského spoločenstva Zvolen, 
OZ SŽK

Predstavujeme projekt Rozvoj vidieka, výstavba STERED Dom PRO FUTURA

V OČAKÁVANÍ, ŽE 
VYRIEŠIME...

živnostník prepadne legislatívnou 
sieťou a nemá na to, aby si plnil 
povinnosti. 

Očakávajme, ak predložíme ná-
vrhy s riešeniami, že podstatné vý-
stupy budú v náš prospech. 

 Iva Bukvová
P. S.: Členovia Slovenskej živnos-

tenskej komory nie sú proti tomu, 
aby na ministerstvách a ďalších 
úradoch pracovali mladí ľudia, 

aby mali svoje a inovatívne názo-
ry. Keby však konali! Skúsenosti 
hovoria o tom, že živnostníka, či 
podnikateľa, ktorý má za sebou 
vyše dvadsať rokov zápasu o pre-
žitie, mladý človek (úradník) ne-
chápe. Neraz až s odstupom času 
prichádza úradník s riešením, žiaľ, 
niekedy po sklamaní podnikate-
ľa, lebo ten musí konať hneď, aby 
mohol (pre)žiť. Napriek všetkému 
Slovenská živnostenská komora 
a jej členovia zbrane neskladajú.

(Dokončenie zo str. 1)

OBJEDNÁVKA DO 
CHRÁNENEJ DIELNE

Pre všetkých, ktorí vedia oceniť prácu, šikovnosť, zručnosť a výrobky 
z rúk telesne postihnutých ľudí, prišla ponuka ADZ RUBIKON, s. r. o.

Za bezkonkurenčné ceny spoločnosť dodá 
profesionálne spracované

- vizitky podľa predstáv objednávateľa
- potlačené nálepky a samolepky
- reklamné tlačoviny
- plagáty a letáky
- potlač na všetky druhy textílií
- polep automobilov
- tlač obrazov a fotografií na plátno

Príjem objednávok na adrese: Štúrova 3, 811 03 Bratislava
www.skrubikon.sk
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ODKLAD DAŇOVÉHO PRIZNANIA 

AKO ZAČAŤ PODNIKAŤ
V RAKÚSKU A NEMECKU

Aj v tomto roku je možné ozná-
mením predĺžiť termín na poda-
nie daňového priznania. Lehotu si 
môžu predĺžiť bez ohľadu na to, 
či mali alebo nemali príjmy zo za-
hraničia. Predĺženie lehoty na po-
danie daňového priznania sa týka 
rovnako fyzických aj právnických 
osôb. 

Podmienky predĺženia lehoty 
sú rovnaké ako boli v roku 2012, 
kedy sa podávali daňové prizna-
nia za rok 2011. Každý, kto si 
chce lehotu predĺžiť, je povinný to 
oznámiť daňovému úradu. Ak je 
firma platiteľom DPH, oznámenie 

alebo žiadosť o predĺženie leho-
ty na podanie daňového prizna-
nia pošle elektronicky, prostred-
níctvom portálu finančnej správy. 
Na www.financnasprava.sk sa na-
chádza formulár všeobecného po-
dania a je možné do jeho prílohy 
vložiť citované oznámenie alebo 
žiadosť. 

Ak daňovník nemal príjmy zo za-
hraničia, môže si lehotu na poda-
nie daňového priznania predĺžiť 
maximálne o 3 mesiace. Ak mal 
aj príjmy zo zahraničia, môže si 
čas na podanie predĺžiť maximál-
ne o celých šesť kalendárnych me-

siacov, a to na základe oznámenia 
daňovníka podaného najneskôr 
do zákonnej lehoty, teda do 31. 
marca 2014. Ak je daňový sub-
jekt v konkurze alebo v likvidá-
cií, môže mu správca dane predĺ-
žiť lehotu na podanie daňového 
priznania rozhodnutím len na zá-
klade žiadosti daňového subjektu, 
ktorá musí byť podaná najneskôr 
15 dní pred uplynutím zákonnej 
lehoty. Finančná správa o odlože-
ní daňového priznania informu-
je Sociálnu poisťovňu a Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou.  (fs)

Podmienky na Slovensku
Predtým, ako slovenský živnos-

tník opustí územie Slovenska, aby 
začal podnikať v Rakúsku alebo 
Nemecku, musí najprv splniť pod-
mienky na cezhraničné poskyto-
vanie služieb platné na Sloven-
sku, až potom podmienky platné 
v krajine určenia.

Podmienky na vyslanie živ-
nostníkov do Rakúska a Nemec-
ka
 - profesia maliar, natierač a ob-
kladač je v Rakúsku regulovaná

 - treba preukázať dostatočnú kva-
lifikáciu na výkon prác

 - priložiť doklad o povahe a dĺž-
ke praxe (vydáva miestne prís-
lušný obvodný úrad podľa sídla 
živnostníka)

 - v prípade regulovaných odbo-
rov dokladovať prax v odbore: 
najmenej 2 roky (a predchádza-
júcich 10 rokov, aby nemusel 
živnostník absolvovať rozdielo-
vé skúšky)
Rakúsko

 - ohlásiť živnosť s dokladovaním 
praxe v odbore a s ostatnými prí-

lohami na adresu: Ms. Irene Lin-
ke, Federal Mmistry of Economy, 
Family and Youth (BMWFJ), Stu-
benring 1, 10.10 Wien

 - vyčkať (asi dva týždne) na zara-
denie do rakúskeho registra po-
skytovateľov služieb (https://dlr.
bmbwfj.gv.at)

 - ohlásenie kvalifikácii na formu-
lári federálneho ministerstva 
hospodárstva

 - k žiadosti priložiť: doklad o ob-
čianstve (kópiu občianskeho 
preukazu alebo pasu), kópiu 
osvedčenia o živnostenskom 
podnikaní, osvedčenú kópiu 
dokladu o povahe a dĺžke praxe, 
osvedčenú kópiu zmluvy o die-
lo alebo objednávky z rakúskej 
strany (úradne preloženú do ne-
meckého jazyka)

 - poplatok za ohlásenie kvalifiká-
ciívo výške 20 až 30 eur

 - ohlásenie platí vždy do konca 
kalendárneho roku, pred prvým 
januárom treba ohlásenie zopa-
kovať
Nemecko

 - osvedčenú kópiu dokladu o po-

vahe a dĺžke praxe s ostatný-
mi dokladmi zaslať pred zača-
tím prvého poskytovania služieb 
príslušnej remeselnej komo-
re (Handwerkskammer, HWK), 
v okrsku ktorého leží miesto 
prvého poskytnutia služieb

 - k žiadosti treba priložiť: doklad 
o občianstve (kópiu občianske-
ho preukazu alebo pasu), kópiu 
osvedčenia o živnostenskom 
podnikaní, osvedčenú kópiu 
dokladu o povahe a dĺžke praxe, 
osvedčenú kópiu zmluvy o die-
lo alebo objednávky i rakúskej 
strany (úradne preloženú do ne-
meckého jazyka)

 - po doručení oznámenia o po-
skytovaní služieb vydá remesel-
ná komora osvedčenie o usku-
točnení oznámenia, činnosť 
možno vykonávať hneď

 - náklady sú 25 až 35 eur
 - osvedčenie platí pre celé úze-
mie Nemecka v trvaní jedného 
roka

 - po uplynutí roku treba ozná-
menie opakovať (tzv. následné 
oznámenie, je bez poplatku)

Riaďte sa zákonmi krajiny, kde podnikáte

PODNIKATELIA ZAPLATIA 
TENTO ROK O NIEČO MENEJ

V tomto roku zaplatia podnika-
telia obciam a mestám za objek-
ty slúžiace na podnikanie o niečo 
menej, ako vlani. Podnikateľská 
aliancia Slovenska, ktorá vývoj 
dane z nehnuteľností dlhodo-
bo sleduje, zaznamenala iba ne-
patrné zvýšenie všetkých sadzieb 
dane z nehnuteľností, v priemere 
o 0,48 % v sledovaných 79 okres-
ných mestách a mestských čas-
tiach Bratislavy. Kým v minulých 

rokoch najviac rástli dane pre 
podnikateľov, v tomto roku bola 
zaznamená zmena – dane týka-
júce sa administratívnych a výrob-
ných priestorov v priemere mierne 
poklesli a dane pre občanov v sú-
vislosti s bývaním v priemere mier-
ne vzrástli. Napriek tomu však 
podnikatelia naďalej platia za svo-
je nehnuteľnosti najviac – v prie-
mere 2,424 eur/m2 za výrobné 
priestory a 3,226 eur/m2 za admi-

nistratívne priestory, kým občania 
za domy a byty platia v prieme-
re 0,245 eur/m2. Najviac narást-
li sadzby týchto daní v Stropkove, 
Malackách, Zvolene a Liptov-
skom Mikuláši. V ostatných mes-
tách, ktoré zvyšovali sadzby daní 
z nehnuteľností, boli tieto zmeny 
zanedbateľné. K miernemu pokle-
su lokálneho daňového zaťaženia 
došlo naopak v Novom Meste nad 
Váhom a Senci. (t)

POKUTY ZA 
KONTROLNÉ VÝKAZY 

Do sumy desaťtisíc eur hrozila 
pokuta podľa zákona dvestotisíc-
ke firiem a živnostníkom, platite-
ľom DPH, za chyby v kontrolnom 
výkaze. Rezort financií však pri-
pravuje sadzobník, ktorý má po-
kuty obmedziť a výrazne znížiť. 

Ministerstvo sa dohodlo s Finan-
čnou správou, aby sa počas pre-
chodného trojmesačného obdo-
bia dávali za chyby pri podávaní 
výkazu nižšie sankcie, ich výšku 
však nespresnil.  (HN)

VIETE, ŽE ...VIETE, ŽE ...
... od 1. 7. 2014 už nebudeme 

kupovať kolky? Platby, na vysta-
venie ktorých sme doteraz potre-
bovali kolky, už budeme realizo-
vať v hotovosti do sumy 300 EUR, 
platobnou kartou alebo prostred-
níctvom integrovaného obsluž-
ného miesta, či akreditovaného 
platcu, napr. banky.  (red.)



Profiúver so 100 % z avou za poskytnutie – úspešné podnikanie s VÚB bankou 
Prostredníctvom bezú elového Profiúveru od VÚB banky prefinancujete prevádzkové a strednodobé pod-
nikate ské aktivity od nákupu zásob, materiálu, surovín, DPH, colných poplatkov a preddavkov až po investí-
cie do hnute ného i nehnute ného majetku ur eného na podnikanie. Získate ho bez poplatku až do výšky 
170-tisíc eur v kontokorentnej forme so splatnos ou do 12 mesiacov alebo v splátkovej forme so splatnos ou 
do štyroch rokov. Na schválenie úveru vám sta í predloži  da ové priznanie a ú tovné doklady za posledné ú -
tovné obdobie a potvrdenia o výške da ovej povinnosti. Úver, zabezpe ený len blankozmenkou, vám následne 
banka schváli už do 24 hodín. 

Navyše pre našich klientov pravidelne pripravujeme aj predschválené úvery až do výšky 35-tisíc eur. Nezáleží 
na tom, ako dlho podnikáte. Sta í aktívne využíva  podnikate ský ú et aspo  6 mesiacov a môžete získa  pred-
schválený podnikate ský úver.

Bežný ú et na 1 rok zadarmo – ma  osobné a firemné financie vo VÚB banke sa oplatí
Ak si zriadite popri firemnom ú te aj osobný Flexiú et, jeho vedenie v cenovej úrovni 1 až 3 budete ma  ako 
lenovia komory na prvý rok zadarmo. Osobným ú tom ušetríte nielen na ro nom poplatku, o je až 60 eur, 

ale aj alšími benefitmi. V prípade, že si potrebujete peniaze poži a  ako fyzická osoba, máte k dispozícii aj 
Osobnú úverovú linku s predschváleným úverovým rámcom, ktorý sa dá erpa  bez jedinej návštevy banky i 
predkladania dokladov. Použi  ho môžete prostredníctvom kreditnej karty ako povolené pre erpanie alebo 
bezú elový spotrebný úver.

V prípade, že je váš osobný ú et vedený v inej banke a chcete ho zmeni , VÚB banka jeho zrušenie vybaví bez-
platne za vás a na váš nový Flexiú et presunie aj všetky pôvodné trvalé príkazy i inkasá.

Kompletné informácie o ponuke získate v ktorejko vek pobo ke VÚB banky, na službe KONTAKT 0850 123 000 
alebo na www.vub.sk.

www.vub.sk  0850 123 000
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