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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Slovensko si zvolilo nového pre-
zidenta. Mnohí volili podľa svoj-
ho najlepšieho vedomia, a pod-
ľa vlastného svedomia. Výsledok, 
ktorý sa celkom zreteľne ukazoval 
už v predvolebných  prieskumoch 
však potvrdil skutočnosť, ktorá 
bola pre niektorých prekvapením. 
Odvolili aj členovia Slovenskej 
živnostenskej komory a v tých-
to dňoch sa pripravujú na celo-
slovenské zhromaždenie delegá-
tov, ktoré sa bude konať 16. mája 
v Košiciach. Pred celoslovenským 
zhromaždením sa konali, a ešte 
v niektorých krajských zložkách 
konajú, zhromaždenia delegátov 
z krajov. 

Zasadnutia delegátov krajských 
zložiek komory sú fóra, ktoré 
prvé poskytujú živnostníkom in-
formácie a tlmočia rozhodnu-
tia najvyššieho orgánu komory – 
predstavenstiev krajských zložiek 

a predstavenstva SŽK. Práca v ko-
more je dobrovoľná a funkcionári 
pracujú bez nároku na mzdu. Sa-
mozrejme, že dôležitou úlohou 
je komoru finančne zabezpečiť. 
A prijateľné by bolo, keby sme boli 
finančne sebestační a mohli prijí-
mať aj profesionálnych pracovní-
kov, s vysokoškolským vzdelaním 
a znalosťou cudzích jazykov. To je 
dlhodobý cieľ našej komory. 

Slovenská živnostenská komo-
ra potrebuje dobrú spoluprácu 
s vládou, teda jednotlivými minis-
terstvami a aj s vyššími územnými 
celkami, aby ľudia na najvyšších 
postoch pochopili význam našej 
práce, napríklad to, že zastupuje-
me oveľa väčšiu základňu živnos-
tenského stavu ako máme členov, 
aj to, že kvalitným vzdelávaním 
získava spoločnosť kvalitných od-
borníkov. 

O našej práci hovoria výsledky, 
aj napriek mnohým problémom, 
ktoré sa objavujú – a následne rie-
šia, či už na zasadnutiach alebo aj 
na stránkach našich novín. We-
bová stránka Slovenskej živnos-
tenskej komory a Živnostenské 
noviny priťahujú však čoraz viac 
živnostníkov – a nie sú určené iba 
pre členskú základňu. Dôkazom 
je čerstvá žiadosť istého živnos- 
tníka z Topoľčian, nečlena komo-
ry, ktorý sa obrátil na nás s pros-
bou o riešenie jeho ťažkostí so So-
ciálnou poisťovňou. Samozrejme, 
pomôžeme mu! Naša nezávis-
lá živnostenská komora obhajuje 
záujmy všetkých. Verím, že na na-
stávajúcom celoslovenskom zhro-
maždení budeme spoločne hovo-
riť aj o tomto, okrem vízií, ktoré by 
mali byť prínosom pre rozvoj živ-
nostenského podnikania na ce-
lom Slovensku.  Vladimír Mička  

Menšie zlo – 
väčšie dobro 

V súvislosti s nedávno kona-
nými voľbami prezidenta Slo-
venskej republiky, a najmä 
búrlivou, ba až ostrou pred-
volebnou kampaňou, sa v ra-
doch voličov často skloňovalo 
spojenie „menšie zlo“. Bu-
dem voliť „menšie zlo“! 

Nedá mi nenapísať, že men-
šie zlo – tak ako väčšie dob-
ro – nemôže existovať. Buď 
je niečo zlé alebo dobré! Sa-
mozrejme, voliči, avšak aj tí 
skeptickejší, ktorí voľby odig-
norovali, vedia, čo týmto spo-
jením bolo myslené. A po voľ-
bách tie nálady rozdeleného 
voličského poľa akoby zostali. 
Mnohí už nehovoria, že chce-
li voliť menšie zlo, alebo opač-
ne, skôr sa pýtajú, či si zvoli-
li dobro. 

Neprináleží mi to komento-
vať, napokon čas ukáže akú 
cestu si Slováci vybrali. Od-
mietli mocenský štýl, volili 
novú, aj keď neznámu cestu, 
a, vraj, prekvapili. A tiež za-
riskovali. Voľby boli prelomo-
vé, najmä preto, že nezvíťazil 
skúsený, a už ostrieľaný tak-
tik, teda, človek s dlhoročný-
mi skúsenosťami a v podstate 
najúspešnejší ponovembrový 
politik. 

V každom prípade sme volili 
a zvolili zmenu. A to je dobrá 
správa. Každá zmena prináša 
nádej na niečo nové, dokona-
lejšie, prospešnejšie, ako to, 
čo už zotrvávalo vo vyšliapa-
ných cestách. Zmena prináša 
čerstvý vietor, mobilizuje vo-
ličov, dokáže ich pritiahnuť 
k premýšľaniu ako sa dá lep-
šie žiť. Nie je však zárukou, že 
to tak bude. 

Čas ukáže. Nový prezident 
už stihol naznačiť, že prichá-
dza s čímsi novým a ukazuje 
sa, že aj dobrým a isté je, že 
bude mať silnú podporu ve-
rejnosti. Verme, že tomu tak 
bude!  Iva Bukvová

PRÍĎME DO KOŠÍC 
S NOVÝMI VÍZIAMI!

VÝZVA: ZAPOJTE SA  
DO NOVEJ INICIATÍVY! 

PASPORTIZáCIA STREDNÝCh 
ODbORNÝCh ŠKôl

	Zo	zhromaždení	delegátov	
KZK (1/5)
	Úvaha	o	súčasných	
problémoch	komory	(4)
 Legislatíva	(5)
	Monitor	(7)

V čísle:

Každý človek bol zrodený pre nejaké dielo. 
Každý, kto chodí po tejto zemi má nejaké povinnosti k životu. 
Stanisław Jerzy Lec (1909 – 1966), poľský básnik, aforista a satirik

Chcem predstaviť novú iniciatí-
vu, v rámci ktorej ešte viac ako do-
teraz budem komunikovať s ľuď-
mi, podnikateľmi a živnostníkmi, 
ktorí majú problémy s neuhrade-
ním faktúr v obchodnom styku. 
Do Národnej rady Slovenskej re-
publiky som už viackrát predlo-
žil návrh zákona o ochrane sub-
dodávateľov, ktorý rieši problémy 
zlej finančnej disciplíny a arogan-
cie veľkých spoločností voči svo-
jim subdodávateľom - živnostní-
kom a malým firmám.

Aj touto cestou chcem členov 

Slovenskej živnostenskej komo-
ry požiadať, aby v rámci svo-
jich možností pomohli propago-
vať túto iniciatívu, ktorá sa spája 
so spustením novej stránky www.
nezaplatilimifakturu.sk. Cieľom 
je to, aby sme dostali spätnú väz-
bu práve od tých ľudí, ktorí majú 
osobné skúsenosti s prejavom aro-
gancie veľkých spoločností a nepl-
nením finančných záväzkov voči 
nim. Som presvedčený, že taká-
to komunikácia pomôže presadiť 
spomínaný návrh zákona a elimi-
novať praktiky neplatenia, ktoré 

majú často až likvidačné dopady 
na malých podnikateľov a živnos- 
tníkov. 

Tí, ktorí majú odvahu sa identi-
fikovať a uviesť informácie, spoje-
né s finančnou pohľadávkou voči 
konkrétnej spoločnosti, to môžu 
urobiť pomocou vypísania regis-
tračného formulára na spomína-
nej webovej stránke. Budem rád, 
ak sa na danom projekte budeme 
spolu podieľať.

 Ján Hudacký,
 poslanec Národnej rady SR

Od 1. marca minulého roku 
Štátny inštitút odborného vzde-
lávania realizuje projekt Rozvoj 
stredného odborného vzdeláva-
nia (RSOV). Strategickým cieľom 
národného projektu, ktorý potrvá 
do 31. októbra 2015, je zvýšenie 
kvality odborného vzdelávania 
a prípravy (OVP) na stredných od-
borných školách (SOŠ) vo vybra-
ných skupinách odborov.

Cieľmi hlavných aktivít sú ob-
sahová prestavba s využitím ino-
vovaných foriem a metód výuč-
by, prepojenie vzdelávania na 
SOŠ s potrebami praxe, za účas-
ti zástupcov profesijných a stavov-
ských organizácií, ďalej podpora 
kariérového poradenstva na SOŠ 
za účelom orientácie žiaka na po-
treby praxe.

V rámci aktivity prepojenie 

vzdelávania na SOŠ s potreba-
mi trhu práce za účasti zástup-
cov profesijných a stavovských 
organizácií sa realizuje pasporti-
zácia stredných odborných  škôl, 
ktorej cieľom je zmapovať súčas-
ný stav stredných odborných škôl 
za účelom nastavenia ich rozvo-
ja, modernizácie a špecializácie 
s využitím prostriedkov Európ-

(Dokončenie na str. 5)
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Na výstavisku Incheba 
v Bratislave:

AUTOSALÓN
24. medzinárodný salón au-
tomobilov

AUTOSERVIS
20. výstava autopríslušenstva 
a servisnej techniky

EXCLUSIVE SALON
4. výstava luxusných tovarov 
a služieb
8. - 13. 4. 2014

Na výstavisku AGK v Nitre:

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA 
PSOV 
29. - 30. 3. 2014

GARDENIA
18. medzinárodná predajná 
výstava pre záhradníctvo, zá-
hradkárov, priateľov bonsajov 
a kvetov a životného prostre-
dia

BONSAI SLOVAKIA
17. medzinárodná výstava 
bonsajov a suiseki a čaju

LAND URBIA
2. ročník prezentácie územ-
ného rozvoja, architektúry, 
krajinnej architektúry a ume-
leckých diel s medzinárod-
nou účasťou

DOMEXPO
9. ročník kompletnej sta-
vebnej výstavy Postav si svoj 
dom!

SOLARIS NITRA
2. ročník medzinárodnej vý-
stavy pre solárnu techniku 
a fotovoltiku
24. – 27. 4. 2014

JOB EXPO

MLADÝ TVORCA
22. celoštátna predajno-pre-
zentačná výstava stredných 
odborných škôl a stredísk 
praktického vyučovania
29. - 30. 4. 2014

Na výstavisku v Trenčíne:

ZÁHRADKÁR
20. veľtrh potrieb pre záhrad-
károv – Včelár, Poľovníctvo, 
Zdravotný životný štýl
9. – 12. 4. 2014

ÚRAD KOMORY INFORMUJE KAlENDáR

Informácie
Kalendár

 � Pracovné stretnutie. V dňoch 
17. a 18. marca 2014 sa v chorvát-
skej Opatiji konalo pracov-
né stretnutie jedenástich part-
nerov, zapojených do projektu  
EU.EM.NET. za účelom metodo-
lógie zapojenia zamestnávateľov 
do procesu vzdelávania v oblasti 
cestovného ruchu. Stretnutie zor-
ganizovalo Chorvátsko a za Slo-
vensko sa zúčastnila Regionálna 
rozvojová agentúra Senec – Pez-
inok. Slovenskú živnostenskú ko-
moru reprezentovala Mgr. Danie-
la Jaslovská.  (dj) + foto

 � Seminár o investičných im-
pulzoch. KZK v Košiciach, v spo-
lupráci s REGION INVEST, a. s., 
Košice, a krajská zložka komo-
ry v Prešove usporiadali 19. mar-
ca odborný seminár na tému In-
vestičné a rozvojové impulzy 
v živnostenskom podnikaní. 
Cieľom seminára, ktorý odpre-
zentoval odborný garant Ing. To-
máš Novotný, člen Slovenskej 
živnostenskej komory, bolo po-
skytnúť jednoduchý a prehľadný 
súbor informácií pre vlastné ak-
tivity členov komory pri zapoje-
ní sa do projektov Európskej únie 
i Slovenska. Ing. Novotný posky-
tol vstupné vedomosti o rozsahu, 
možnostiach, parametroch, po-
trebách, očakávaniach aj predpo-

kladoch zapojenia sa živnostníkov 
a malých a stredných podnikate-
ľov do žiadostí o nenávratné fi-
nančné príspevky a úvery zo zdro-
jov Európskej únie a Slovenskej 
republiky, vrátane vzorových po-
stupov a riešení, s dôrazom na 
budúcu spoluprácu člena Slo-
venskej živnostenskej komo-
ry s konzultantmi a vyhlasovateľ-
mi výziev. Takmer štvorhodinovej 
prednášky sa zúčastnilo 19 členov  
komory.        (vf) 

 � List vláde a ministerstvu fi-
nancií. Predstavenstvo SŽK po dô-
kladnej analýze a hodnotení v ra-
doch členskej základne a v celom 
sektore živnostenského podnika-
nia vyjadruje vážne znepokojenie 
a vážne obavy pre ohrozovanie 
existencie ľudí a ich rodín v ma-
lom a strednom podnikaní na 
Slovensku v dôsledku nesysté-
mového a ničím nepodložené-
ho zavedenia daňových licencií. 
SŽK požiadala o zodpovedné, sys-
témové a objektívne prehodnote-
nie a následné zrušenie zavedenej 
a uplatňovanej daňovej licencie 
v celom rozsahu a o prijímanie ta-
kých opatrení, ktoré sú spravodli-
vé, nelikvidačné a neretroaktívne, 
zabezpečujúce naopak rast úrov-
ne podnikateľského prostredia, 
rast konkurencieschopnosti MSP 

a rast pracovných príležitostí.  (su)
 � Platné a účinné medzinárod-

né zmluvy. Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky podľa § 2 x) 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších pred-
pisov vydáva zoznam štátov, s kto-
rými má Slovenská republika uza-
tvorenú medzinárodnú zmluvu 
o zamedzení dvojitého zdane-
nia alebo medzinárodnú zmluvu 
o výmene informácií týkajúcich sa 
daní alebo štátov, ktoré sú zmluv-
nými partnermi medzinárodnej 
zmluvy obsahujúcej ustanovenia 
o výmene informácií pre daňové 
účely v obdobnom rozsahu. Zo-
znam nájdete na webovej stránke 
ministerstva financií. 

 � Oprava. Prosíme čitateľov 
o doplnenie správičky v minu-
lom vydaní Živnostenských no-
vín pod titulkom Projekt EU.EM.
NET. (v rámci rubriky Úrad komo-
ry informuje): Medzinárodný pro-
jekt spája 13 partnerov z devia-
tich krajín (Bulharska, Chorvátska, 
Luxemburska, Macedónska, Ra-
kúska, Rumunska, Slovenska, Tu-
recka a Veľkej Británie).  (re)

 � Výzva. Nezabudnite! Úrad ko-
mory vyzýva členov, aby do konca 
apríla tohto roku zaplatili členský 
príspevok na rok 2014.  (s)
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REAKCIA SlOVENSKEJ 
žIVNOSTENSKEJ KOMORY 

NA VÝZVU POSlANCA
Na výzvu poslanca NR SR Jána 

Hudackého (na 1. str. dnešného 
vydania ŽN) reagovalo predsta-
venstvo komory listom, adreso-
vaným Kancelárii vedúceho Úra-
du vlády a aj Jánovi Hudackému, 
predsedovi výboru NR SR pre 
hospodárske záležitosti. V liste sa 
okrem iného uvádza konštatova-
nie, že daná situácia má likvidač-
né a existenciu ohrozujúce do-
pady na fungovanie živnostníkov 
a malých firiem, na zamestnanosť 
a aj na samotné príjmy štátneho 
rozpočtu. Slovenská živnostenská 
komora preto vyzýva vládu, minis-
terstvá a národnú radu, aby prijala 
urýchlene kompetentné, prehľad-
né a adresné opatrenia v legisla-
tíve, a to v rámci zákona o verej-
nom obstarávaní a Obchodného 
zákonníka. Vedenie SŽK odporú-
ča vláde a kompetentným orgá-
nom, aby 

- legálne zakotvili a definova-
li postavenie, práva a povinnosti 
subdodávateľa a účastníkov v pro-

cese vyhotovovania zákaziek ve-
rejného obstarávania,

- zaviedli povinnosť objektu 
verejného obstarávania, aby pri 
zadaní zákazky zabezpečil princíp 
rovnakého zaobchádzania, nedis-
kriminovania a transparentnosti, 
a to formou primeraných platob-
ných a vecných pravidiel, mecha-
nizmov a lehôt v zmluvných vzťa-
hoch všetkých účastníkov,

- striktne určili povinnosti ge-
nerálnemu dodávateľovi v plne-
ní zákazky verejného obstaráva-
nia voči subdodávateľom zaplatiť 
priebežne (bez ohľadu na zmluv-
né obchodné obmedzenia) mi-
nimálne 50 percentné náklady 
na prednostné krytie jeho mzdo-
vých, daňových a odvodových po-
vinností,

- určili povinnosť publikovať 
všetkých subdodávateľov akej-
koľvek zákazky verejného obsta-
rávania na stránke obstarávateľa, 
na základe samostatnej prihlášky 

subdodávateľa a zaviazali generál-
neho dodávateľa preukázať vlast-
né riadne personálne kapacity 
v úrovni 50 percent zabezpečenia 
dodávok a prác, a to už pri uchá-
dzaní sa o zákazku v rámci verej-
ného obstarávania, 

- sprísnili trestnoprávnu zod-
povednosť konateľov a štatu-
tárnych orgánov dodávateľov, 
ktorí dostali platby od obstaráva-
teľa, avšak z týchto neboli už ďalej 
adekvátne zaplatené podlžnosti 
voči subdodávateľom (čo sa bude 
klasifikovať ako podvodné kona-
nie, či bezdôvodné a úmyselné 
obohatenie sa),

- zaviedli inštitút tzv. koordi-
načného práva verejného obsta-
rávateľa (v úrovni zmluvnej voľ-
nosti) v prípade, ak tento zaplatí 
fakturácie generálneho zhotovite-
ľa, avšak prostriedky už nepoužije 
na úhrady subdodávateľom, a tak 
si ich títo budú môcť uplatniť pria-
mo u verejného obstarávateľa.  (u)
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Zo zhromaždení delegátov KZK
Krátke správy

 • Od 2015 s elektronickými 
diaľničnými známkami aj pa-
pierové. V januári 2015 budú 
môcť ešte vodiči osobných áut 
platiť za jazdu po spoplatnených 
cestách aj papierovými diaľnič-
nými nálepkami. Hoci Národná 
diaľničná spoločnosť (NDS) zavá-
dza od budúceho roku elektro-
nické známky, v prvom mesiaci 
roku 2015 bude ešte „dobiehať” 
platnosť aj tých papierových.  (é)

 • Rodičovský príspevok len 
do štyroch detí. Poslanec NR 
SR Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS) na-
vrhuje, aby štát vyplácal rodi-
čovský príspevok len do štyroch 
detí. Súčasne navrhuje zvýšiť ro-
dičovský príspevok pre pracujú-
ce rodiny z terajších 203,2 eura 
na 220 eur.

 • Práca načierno. Počet ľudí 
pracujúcich vlani „načierno” 
oproti roku 2012 vzrástol. Stúpol 
však aj počet kontrol u zamest-
návateľov zo strany inšpektorov 
úradov práce a Národného in-
špektorátu práce (NIP). 

 • Návrh na ústavnú ochranu 
dôchodkov stiahli. Návrhom na 
ústavnú ochranu dôchodkové-
ho systému sa nebude plénum 
Národnej rady SR ďalej zaobe-
rať. Jeden z predkladateľov návr-
hu, poslanec SDKÚ-DS a bývalý 
minister práce Ľudovít Kaník ho 
stiahol z rokovania parlamentu. 

 • Rusi požičajú Maďarsku 10 
miliárd eur. Maďarsko podpí-
salo s Ruskom dohodu o poskyt-
nutí úveru vo výške desať miliárd 
eur na rozšírenie jedinej ma-
ďarskej jadrovej elektrárne Paks 
v centrálnej časti krajiny.

 • Najlepšie platenou prácou 
na Slovensku je letectvo. Naj-
lepšie platenou prácou na Slo-
vensku je zamestnanie v leteckej 
doprave. Vyplýva to z najnovšej 
publikácie Štatistického úradu 
SR. Letecká doprava je odvet-
vím, kde bola priemerná mesač-
ná mzda v roku 2183 eur. Nasle-
dovali informačné služby (oblasť 
informačných systémov a tech-
nológií) so mzdou 1912 eur 
a oblasť výroby koksu a ropných 
produktov, kde priemerné ohod-
notenie zamestnancov dosiahlo 
1893 eur.

 • Slováci o Kryme. Slováci sú 
v otázke neuznania referenda 
na Kryme nejednotní, vyplýva 
to z výsledkov prieskumu Polis 
Slovakia. S postojom Slovenska, 
ktoré neuznáva pripojenie Kry-
mu k Rusku súhlasí 38,6 % opý-
taných. Na druhej strane, 35,1 % 
respondentov si myslí, že Sloven-
sko referendum uznať malo, ďal-
ších 26,3 % nevedelo odpove-
dať. Väčšina opýtaných (65,4 %) 
si nemyslí, že rusko-ukrajinský 
spor o Krym prerastie do lokál-
neho konfliktu medzi týmito kra-
jinami. Približne štvrtina (24,9 %) 
vojnu očakáva.  (ta, é, er, b)

Krátke správyJARNé VYKROčENIE  
KZK V TRENčÍNE

JE TO V NAŠICh RUKáCh

Marec je prvým jarným mesia-
com a v krajskej zložke v Trenčíne 
možno tento mesiac nazvať me-
siacom zvýšených aktivít. V prvej 
dekáde sa uskutočnili skúšky ka-
derníčok, na ktorých mladé dámy 
mali možnosť ukázať svoje zruč-
nosti v účesovej tvorbe. Po úvod-
ných testoch došlo k praktickým 
ukážkam. Mali sme možnosť vi-
dieť účesy a strihy na pánoch, účes 
a úpravu vlasov u staršej dámy, av-
šak aj mladých žien. Asi najmilším 
prekvapením bola ukážka tvor-
by budúcej kaderníčky Zuzany 
Ogorekovej, ktorá na svojej mo-
delke predviedla účes z kategó-
rie modernej a odvážnej formy 
strihov. Štvorčlenná komisia prá-
ve túto odvážnosť, aj jej prístup ku 
skúške, ohodnotila ako výbornú, 
absolventke predpovedá úspešnú 
budúcnosť. Predvedené účesové 
prvky si v poslednom čase nachá-
dzajú svoje miesto medzi mladý-
mi zákazníkmi. 

Dvanásteho marca zorganizova-
la krajská zložka v zasadačke Re-
gionálneho poradenského a in-
formačného centra v Trenčíne, 
v spolupráci s Trenčianskou roz-
vojovou a regionálnou agentúrou 
a spoločnosťou REGION INVEST 
Košice, seminár na tému Investič-
né a rozvojové impulzy v živnos-
tenskom podnikaní. Účastníci 
z radov členov Slovenskej živnos-
tenskej komory, avšak aj ďalší živ-
nostníci, mali možnosť obozná-
miť sa s vybranými informáciami 
o možnostiach zapojenia sa do 
štrukturálnych fondov Európskej 
únie v Operačných programoch 
a fondoch v správe SR na obdobie 
2014 – 2020. Prítomných najviac 
zaujala informácia o cene Minis-
terstva hospodárstva SR za inova-
tívny čin roka 2013. Na základe 
reakcie prítomných možno pred-
pokladať, že by takáto cena mohla 
nájsť svoje miesto aj u niektorého 
podnikateľa z nášho kraja.

Najdôležitejšou a najvýznam-
nejšou akciou ostatného obdobia 
bolo zhromaždenie delegátov 
krajskej zložky, ktoré sa uskutoč-
nilo 19. marca v Beckove, za účas-
ti poslancov VÚC Štefana Mjar-

tana a Štefana Gamana. Hneď 
v úvode boli odovzdané členské 
preukazy ôsmim novým členom 
Slovenskej živnostenskej komo-
ry. Po voľbe pracovných komisií 
predložil predseda zložky Bohu-
mil Miko odpočet činnosti za roky 
2012 a 2013 s výhľadom na rok 
2014. Anna Struhárová informo-
vala o hospodárskych výsledkoch 
za rok 2013 a predložila návrh 
rozpočtu na rok 2014. 

V diskusii vystúpilo sedem prí-
tomných. Hlavnými témami dis-
kusie boli kvalifikačné skúšky, 
možnosť prístupu v eurofondom 
a zvyšovanie členskej základne. 

Bolo konštatované, že činnosť 
krajskej zložky sa v poslednom 
období skvalitnila. Potešiteľné je 
hlavne to, že sa prehĺbila spolu-
práca s Trenčianskym samospráv-
nym krajom, kde od tohto vo-
lebného obdobia máme jedného 
zástupcu - v komisii pre financie, 
rozpočet a investície. 

Po diskusii sa uskutočnili voľby 
orgánov krajskej zložky. Za pred-
sedu bol opätovne zvolený Bohu-
mil Miko, za predsedu dozornej 
rady Ján Ihriský, ktorý túto funkciu 
vykonáva od založenia komory. 

 (bm)

Zuzana Ogoreková pri úprave svojho súťažného účesu

Preukaz člena komory preberá riaditeľ SOŠ obchodu a služieb v Prie-
vidzi Dr. Štefan Gaman

Zo zhromaždenie delegátov KZK v Bratislave

Bratislavská krajská zložka mala 
zhromaždenie delegátov v tradič-
ných priestoroch – v  strednej od-
bornej školy v Pezinku. Ako hostia 
sa na zhromaždení zúčastnil Ing. 
Ján Dutko, riaditeľ odboru živ-
nostenského podnikania MV SR, 
prednostovia okresných úradov 
v Malackách a Pezinku (Ing. Jo-
zef Mračno a JUDr. Justín Sedlák) 
a predseda SŽK Ing. Vojtech Gott-
schall. 

Predseda KZK v Bratislave Vla-
dimír Mička v správe o činnos-

ti poukázal nielen na úspechy, 
ktoré táto krajská zložka dosiahla 
v oblasti rekvalifikačných skúšok 
a v raste členskej základe, ale aj 
pretrvávajúce problémy, ktoré sa 
predstavenstvu nepodarilo v hod-
notenom období odstrániť. Vy-
zdvihol pomoc riaditeľa odboru 
živnostenského podnikania minis-
terstva vnútra Ing. Jána Dutku, kto-
rý bol nápomocný pri obnovení 
pôsobenia komory v oblasti rekva-
lifikačných skúšok. KZK v Bratisla-
ve výrazne prispela k spracovaniu 

materiálov pre akreditácie pre živ-
nosti kozmetik - kozmetička, ka-
derník – kaderníčka, manikérka, 
pedikérka, izolatér, strechár, pivo-
varník – sladovník, pekár – cukrár, 
kuchár - čašník a následne pripra-
vila podklady pre možnosť ude-
lenia akreditácie pre kvalifikač-
nú skúšku odbornej spôsobilosti. 
Skúšky boli na vysokej úrovni, za 
čo predseda KZK na zhromažde-
ní poďakoval členom komisií, fir-
me Bageta Pezinok, strednej od-

(Pokračovanie na str.5)
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Komentáre

Žijeme veľmi hekticky. Naša ko-
mora pomaly, avšak isto dozrela 
a stala sa kompaktnou, fundova-
nou organizáciou, ktorá na Slo-
vensku zastrešuje záujmy, potreby 
aj názory živnostníkov a malých, 
či stredných obchodných spoloč-
ností. 

Ako dlhoročný člen komory vi-
dím v tejto dobe určitú štábnu kul-
túru, organizačnú sieť aj výsledky, 
avšak aj úskalia a vážne nedostat-
ky života komory. Aj keď je vidno 
akési formálne vývojové snaženie, 
dlhodobo ma trápia viaceré pálči-
vé otázky a problémy.

AKO MÁME HOVORIŤ DO 
VECÍ VEREJNÝCH, AKO ÚČIN-
NE OBHAJOVAŤ ZÁUJMY ŽIV-

NOSTNÍKOV, KEĎ CHÝBA SILNÁ 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA A AKČNÍ 

FUNKCIONÁRI?
Mnohí funkcionári, vedenie ko-

mory a predstavenstvo v súčas-
nosti spokojne hovoria o tom aké 
sme dosiahli úspechy, ako sa nám 
všetko darí, akú máme v spoloč-
nosti a u členskej základne váž-
nosť. To však nie je pravda, a žiaľ, 
so všetkou zodpovednosťou mu-
sím dvíhať varovný prst. Často je 
totiž cesta do záhuby ovenčená 
stužkami a vlajkami „úspechov“. 

V rovnaký čas, takmer na deň 
som sa pred štyrmi rokmi na strán-
kach Živnostenských novín všet-
kých pýtal a hľadal riešenia (Quo 

vadis, Slovenská živnostenská ko-
mora?) a v hĺbke duše dúfal, že to 
bude mať ohlas a nastane akási se-
bareflexia a rozvoj. Sklamal som 
sa. V súčasnosti je táto otázka opä-
tovne na stole nanajvýš aktuálne. 

Kde vidím v komore problémy? 
Sú vnútorné aj vonkajšie. Sloven-
ská živnostenská komora dlho-
dobo trpí nedostatkom aktívnych 
a dynamických funkcionárov 
a minimálnou, až smiešnou data-
bázou členskej základne. Mnohí 
funkcionári sú už natoľko zaslúži-
lí, že ani nevidia možnosti zmeny. 
Stali sa síce za ix rokov „profesio- 
nálmi“, avšak my potrebujeme 
„aktivistov“. Chýbajú ľudia prvé-
ho impulzu, ktorí by rozčerili sto-
jaté vody. 

O členskej základni sa ťažko ho-
vorí. Ak dlhodobo tvrdíme, že 
sme najsilnejšími zástupcami živ-
nostenského stavu, tak počet čle-
nov tomu zďaleka nenasvedčuje. 
Pritom paradoxne je v súčasnosti 
v komore menej členov ako v pr-
vých rokoch jej existencie. Veľkosť  
okresnej zložky priemernej slo-
venskej politickej strany je ove-
ľa väčšia ako celá komora, a to je 
našou hanbou. Ako máme hovoriť 
do vecí verejných, keď za nami nie 
sú tisíce členov? Sporadicky sa síce 
sem tam, vďaka sile osobnosti nie-
ktorých krajských funkcionárov, 
darí získať zopár desiatok nových 

členov, avšak ide o nesystémo-
vé riešenie. Na dôvažok po roku 
títo nezaplatia členské a pripoja sa 
k odídencom, len preto, lebo ne-
rozumejú tomu, prečo sú, či majú 
byť v Slovenskej živnostenskej ko-
more. Charakteristikou komory sú 
absolútna absencia a chýbajúca 
systematická práca s členskou zá-
kladňou, absentujúce regionálne 
projekty, nepravidelná komuniká-
cia, chýbajúce ciele, jasná straté-
gia, nijaký celoštátny či regionálne 
plány práce. Preto nie div, že takto 
stojíme. Komora má zákon, štatút, 
organizačný poriadok a ďalšie for-
málne dokumenty, avšak za po-
sledné roky som nikoho nepočul 
hovoriť o víziách, o dlhodobých 
cieľoch (čo vlastne chceme do-
siahnuť, načo vlastne existujeme), 
o viacročných programoch fun-
govania, o finančnej sebestačnos-
ti a podobne. Nemôžeme ovplyv-
ňovať, zastupovať, či koordinovať 
podnikateľskú verejnosť, ktorá od-
borne manažuje vlastné firemné 
plány a investície vo svojich pre-
vádzkach, ak sa „nevieme v ko-
more správať podnikateľsky“! Čím 
ich chceme osloviť, čo im ponú-
kame? 

Myslím si, že už nemôžeme fun-
govať ako skostnatená „odborár-
ska“, či „miestna“ štruktúra a pre 
všetko, čo je milé len nerobiť žia-
den rozruch, nebyť na očiach a, 

nedajbože, zastať sa existenčných 
problémov podnikateľskej verej-
nosti. Na ilustráciu stačia ostat-
né ničnerobenia vo veci protes-
tov autodopravcov, či ročné ticho 
pri daňových a odvodových záťa-
žiach živnostníkov, alebo vajata-
nie ohľadom stravných lístkov. Ak 
k tomu pridáme zlyhania v gran-
tových schémach, podfinancova-
nie, či nedostatok zdrojov, alebo 
apatiu v čerpaní grantov a fondov, 
sme doma.

ABSOLÚTNA ABSENCIA VÍZIE, 
CIEĽA, STRATÉGIE A PROGRA-
MOV JE TO, ČO POŠKODZUJE 

KOMORU. ČÍM CHCEME OSLO-
VIŤ ĽUDÍ, ČO IM VIEME NAO-

ZAJ PONÚKNUŤ?
O slabosti a bezvýznamnosti na-

šej pozície svedčí aj to, že slabo 
tlačíme na štátne orgány a takmer 
nás nevidno v tlači a ďalších mé-
diách, náš názor (na rozdiel od 
iných, oveľa akčnejších združe-
ní a zástupcov podnikateľov) ne-
počuť. Takýto prístup musí skon-
čiť! Komora musí byť moderná, 
programovo ladená, silná a hlav-
ne viditeľná – taká, čo ľuďom po-
núka ochranné krídla. Potrebuje-
me nové myšlienky, nové prístupy, 
nové tváre! Je to však dlhá cesta. 
No napriek tomu verím, že sa nám 
to spoločne môže podariť. Majme 
otvorené srdce, rozum a odvahu! 

 Ing. Tomáš Novotný

ROZhODUJME ZODPOVEDNE  
O SVOJEJ bUDÚCNOSTI!

KTO hľADá – ťAžKO NáJDE
Listovanie v zákonoch, namiesto podnikania

Pravidelne sledujem aktuál-
ne predpisy, týkajúce sa oblasti 
môjho podnikania. V posled-
nom čase však, podľa tempa 
vydávania zákonov a vyhlášok, 
a najmä noviel, by som mal väč-
šinu času venovať iba študova-
niu predpisov. Ak ide o nové 
predpisy, tak to by nebolo ná-
ročné, problémom sú však no-
vely zákonov, skryté napríklad 
pod nadpisom Zákon, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 
338/2000 Z. z. o vnútrozem-
skej plavbe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. Z nadpisu vô-
bec nie je zrejmé, aké zákony 
sú doplnené. 

Každý predpis, uverejnený 
v Zbierke zákonov SR, potre-
bujem aspoň prelistovať, zistiť, 
či tam nie je predpis týkajúci sa 
môjho podnikania. Neočaká-
vam však, že v rámci uvedené-
ho predpisu je v čl. VI. zmena 

zákona č. 280/2006 Z. z. o po-
vinnej základnej kvalifikácií 
a pravidelnom výcviku niekto-
rých vodičov. Mal by som! Aj 
napriek tej veľkej strate času.

Neobstoja vyjadrenia niekto-
rých hovorcov ministerstiev, 
že predpisy na internete tre-
ba sledovať. Reakcia mnohých 
podnikateľov: Museli by sme 
sa oveľa viac venovať sledova-
niu aj nesúvisiacich predpisov, 
a nemali by sme čas na vlast-
nú činnosť nášho podnika-
nia. Malí podnikatelia nemajú 
právne oddelenia, nemajú sily 
navyše, ktoré by mohli takými-
to úkonmi poveriť.  

Pomoc nie je zložitá. Očaká-
vam ju od ministerstiev, kto-
ré majú dohľad nad dodržia-
vaním zákonov. Napríklad 25. 
januára tohto roku by ste zby-
točne hľadali na stránke mi-
nisterstva vnútra úplné znenie 
zákona o cestnej premávke, 
ktoré bolo v tom čase už v plat-
nosti. Bolo tam iba znenie bez 

dôležitej informácie o zákaze 
jazdy vozidiel na cestách tre-
tej  triedy s celkovou hmotnos-
ťou nad 12000 kg. A polícia na 
základe tohto pokutovala! Ne-
pomáhala! Napriek tomu, že 
cesty tretej triedy nie sú ozna-
čené dopravnou značkou IS 
30a. Vraj chýbajú peniaze na 
dopravné značenie! 

Chcete návod ako na to? 
V prípade, že sa v rámci pri-
jatého zákona novelizujú ale-
bo menia aj iné zákony, mal 
by sa oznam zverejniť v Zbier-
ke zákonov SR napríklad takto: 
Zákon, ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 338/2000 Z. 
z. o vnútrozemskej plavbe 
a o zmene a doplnení záko-
nov, čl. II - Zákon č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnika-
ní (živnostenský zákon) v zne-
ní neskorších predpisov, čl. III 
- Zákon Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov, 

čl. IV  - Zákon č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, 
čl. V - Zákon č. 364/2004 Z. 
z. o vodách a o zmene záko-
na Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov, 
čl. VI - Zákon č. 280/2006 Z. 
z. o povinnej základnej kvali-
fikácii a pravidelnom výcviku 
niektorých vodičov v znení ne-
skorších predpisov. V takom-
to prípade by mi stačilo pre-
čítať si úvodnú stranu zbierky. 
Ušetril by som čas, nemusel by 
som listovať c celom znení pri-
jatého zákona, ktorý má v uve-
denom  prípade 17 strán. Už 
z prvej strany by som vedel, či 
sa v zmenách nachádza pred-
pis, týkajúci sa môjho podni-
kania. Je to administratívna 
úprava, nevyžaduje si finanč-
né náklady!

 Ing. Ján Kadúc
 (Dopravca informácií,  

 február 2014, www.bcp.sk)
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Zo života komory
Legislatíva

Delegáti KZK Bratislava

Poďakovanie Ing. V. Szemesovi odovzdáva Ing. Ján Dutko, riaditeľ od-
boru živnostenského podnikania MS SR (foto dj)

JE TO V NAŠICh RUKáCh

ODbREMENENIE  
PlATITEľOV DANE

ZAlOžENIE 
ESEROčKY 
V čESKU

Upozornenie pre firmy, ktoré podnikajú v oblasti tabakových výrobkov

bornej škole na Komenského ulici 
v Pezinku a agentúre AMOS-K.

Bratislavská krajská zložka ko-
mory napriek dosiahnutým vý-
sledkom a dobrému hospodáre-
niu nie je spokojná s tým ako sa 
vyslovene borí s nedostatkom čle-
nov, v tejto oblasti prestali pra-
covať aj niektoré okresné zložky, 
fakticky sa pre nedostatok členov 
rozpadli. 

Bratislavská KZK sa nedávno za-
pojila do medzinárodného pro-
jektu EU.EM.NET., ktorého cieľom 
je systematický prístup a zapoje-
nie zamestnávateľov, vzdelávacích 
inštitúcií, verejnej správy, význam-
ných centier a organizácií v oblasti 
regionálneho rozvoja, cestovného 
ruchu a gastronómie, za účelom 
predvídania kvalifikačných požia-
daviek a podpory na zabezpeče-
nie kvality v odbornom vzdeláva-
ní a príprave.

Bratislavská krajská zložka má 
výrazný podiel na príprave účas-
ti Slovenskej živnostenskej ko-
mory na Živnostenských trhoch 
v Nitre. Predseda Vladimír Mič-
ka poďakoval všetkým, ktorí svo-
jim prístupom prispeli, vylepšili, či 
pomohli k úspechom akcií v rám-
ci komory. K tým, ktorí si zaslúžia 
osobitné poďakovanie sú Štefan 
Drefko, živnostník z Budmeríc, 
a Ing. Vojtech Szemes, CSc., do-
nedávna cechmajster Cechu pe-
károv a cukrárov Západného Slo-
venska. Títo členovia končia svoje 
pracovné pôsobenie z dôvodu 
dôchodkového veku a odchádza-
jú z radov komory. Ing. Szemeso-

vi odovzdal ďakovný list riaditeľ 
odboru živnostenského podnika-
nia MV SR a k nemu sa s poďako-
vaním za kus užitočnej činnosti 
v prospech Slovenskej živnosten-
skej komory pridali Vladimír Mič-
ka, Ing. Vojtech Gottschall a ostat-
ní prítomní na zhromaždení.

V diskusii pozdravil delegátov 
prednosta OÚ Malacky Ing. Jozef 
Mračna, ktorý hovoril ako živnos- 
tník, poznajúci súčasné podmien-
ky živnostníkov. Ďalší diskutujúci 
Ing. Dutko hovoril o reforme ve-
rejnej správy. Vyslovil sa, že odbor 
ministerstva vnútra teší, že sa roz-
behla elektronická komunikácia 
a poďakoval členom komory za 
to, že oceňujú služby kontaktných 
miest. Ďalej hovoril o právnych 
normách, ktoré vyžadujú duplici-
tu, čím sa znekvalitňuje podnika-
teľské prostredie. 

Predseda SŽK Ing. Gottschall po-
ďakoval kancelárii Úradu v Brati-
slave aj KZK za zodpovednú prá-
cu. V tejto súvislosti pripomenul, 
že nie o všetkých ďalších siedmich 
krajských zložkách sa dá pozitív-
ne hovoriť. Zmienil sa aj o formál-
nom i neformálnom vzdelávaní 
v rámci EÚ a o potrebe živnosten-
ského inštitútu.

Na záver zhromaždenia si zobral 
slovo predseda KZK Vladimír Mič-
ka. Vyjadril presvedčenie, že sna-
hou členov je vykazovať činnosť 
čo najlepšie, v prospech celej ko-
mory, že cieľom všetkých je hľa-
dať zlepšenia spolupráce a praco-
vať na tom, aby boli krajské zložky 
komory sebestačné a mali profe-
sijných pracovníkov.  (ib) 

(Pokračovanie zo str. 3)

skej únie v nasledujúcom progra-
movom období. Výsledok zberu 
údajov prostredníctvom pasporti-
začných formulárov bude zaslaný  
zástupcom samosprávnych krajov, 
ako podklad doplňujúci informá-
cie, získané prostredníctvom apli-
kácie metodického usmernenia 
č. 35/2013 na uplatňovanie kri-
térií pri určovaní počtu tried prvé-
ho ročníka stredných škôl pre pri-
jímacie konanie v nasledujúcom 
školskom roku (vydané minister-
stvom školstva s platnosťou od 15. 
6. 2013). 

Samotná pasportizácia sa reali-
zuje v troch etapách:

1. Vyplnenie elektronického for-
mulára pasportizácie na zákla-
de dohodnutej metodiky.

2. Overovanie pasportizácie for-
mou realizácie auditu uvede-
ných skutočností v elektronic-
kom systéme pasportizácie.

3. Vyhodnotenie výsledkov pas- 
portizácie.

V súčasnosti sa fyzicky overujú 
vyplnené pasportizačné formulá-
re. 

Zberu dát sa v ostatnom obdo-
bí zúčastňovali aj zástupcovia Slo-
venskej živnostenskej komory 
(Robert Schmidt, Tibor Íro), ktorá 
je partnerom projektu. ( šiov, b)

(Dokončenie zo str. 1)

PASPORTIZáCIA 
STREDNÝCh 

ODbORNÝCh ŠKôl

Od 1. januára 2014 nado-
budla účinnosť novela zákona č. 
609/2007 Z. z. o spotrebnej dani 
z elektriny, uhlia a zemného ply-
nu a o zmene a doplnení záko-
na č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z minerálneho oleja v zne-
ní neskorších predpisov. Od toh-
to dátumu sa zmenili povinnos-
ti podávať daňové priznanie zo 
spotrebnej dane z elektriny, uhlia 
a zemného plynu. 

V zmysle novely už nie je potreb-
né, aby daňové subjekty podáva-
li na colný úrad daňové priznanie 
zo spotrebnej dane z elektriny, 
uhlia a zemného plynu v prípa-
de, ak: 

- v zdaňovacom období usku-
točnili len dodávky elektriny bez 
dane alebo len dodávky elektriny 
oslobodenej od dane 

- daňová povinnosť za zdaňova-
cie obdobie nepresiahne 5 eur.

Uvedená zmena povinnosti po-
dávať daňové priznanie zo spot-
rebnej dane z elektriny, uhlia 
a zemného plynu sa týka zdaňo-
vacích období od zdaňovacie-

ho obdobia január 2014. Daňové 
subjekty, ktoré spĺňajú vyššie uve-
dené podmienky, nemusia k 25. 
februáru 2014 a následne v ďal-

ších zdaňovacích obdobiach, za-
sielať na colný úrad daňové pri-
znanie.  (fs)

Založenie spoločnosti s ručením 
obmedzeným u našich západ-
ných susedov nie je kompliko-
vané. Základom je spoločenská 
zmluva alebo zakladateľská lis-
tina, povinne formou notárskej 
zápisnice. Minimálne základ-
né imanie je iba 1,- Kč a rovna-
ko taký nízky je aj vklad každého 
spoločníka, avšak základné ima-
nie je potrebné splatiť na ban-
kový účet. Následne treba získať 
živnostenské oprávnenie a podať 
návrh na zápis spoločnosti do ob-
chodného registra. Nesmieme 
zabudnúť na registráciu na daňo-
vom úrade. Čo sa týka daní, daň 
z príjmu je 19 % a daň z prida-
nej hodnoty 21 %. Ostatné po-
platky pri zakladaní spoločnosti: 
notárska zápisnica 6000,- Kč, živ-
nosť 1000,- Kč (za prvú), za kaž-
dú ďalšiu živnosť polovica, kolok 
na zápis do obchodného registra 
6000,- Kč. Zápis spoločnosti do 
obchodného registra trvá päť pra-
covných dní. 

 (Podľa Podnikateľ, č. 3)
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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

Krajská zložka  
Banská Bystrica

Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Tel.: 0905 310 587 
e-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Juraj Lalík, predseda
Jana Hrašková

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

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

Krajská zložka Žilina
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel./fax 041/764 51 95
e-mail: uradkomory@szk.sk 
pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda
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SPRAVODlIVOSť  
V DôChODKOVOM  

SYSTéME
Štát si nemôže dovoliť vyplácať ľuďom starobné dôchodky dlhšie, ako pracovali. Kto chce získať nárok na 

penziu, bude preto musieť odvádzať do Sociálnej poisťovne nie iba postačujúcich 15, ale možno až dvakrát 
viac rokov. Súčasná veľmi krátka povinná doba dôchodkového poistenia je neudržateľná a nespravodlivá. Ak 
chceme nielen udržať dôchodkový systém, ale aj zvýšiť spravodlivosť a motiváciu ľudí pracovať, bude treba do 
budúcnosti uvažovať o postupnom navýšení tohto parametra. Cieľom bude dosiahnuť stav, aby ľudia na pri-
znanie dôchodku pracovali 20 až 30 rokov. (Pravda)

PRÍlEžITOSTÍ NA  
PODNIKANIE JE čORAZ MENEJ 

Príležitostí na podnikanie je podľa Slovákov čoraz menej. Od roku 2011 poklesol počet ľudí, podľa ktorých 
sú na Slovensku príležitosti na podnikanie, z 23,8 na 16,1 percenta. Slovensko je vďaka tejto hodnote až na 
25. mieste v Európe z celkového počtu 28 zúčastnených krajín. Najviac príležitostí na podnikanie spomedzi 
európskych krajín evidujú Švédi (64,5 percenta) a najmenej Gréci (13,5 percenta). Vyplýva to z výskumu Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Výskum okrem iného ukázal, že začínajúci, ako aj etablovaní podnikatelia 
na Slovensku sú celkovo spokojnejší so životom než ľudia, ktorí nepodnikajú. Medzi hodnotené oblasti, kto-
ré bral výskum do úvahy, patria naplnenie predstáv a očakávaní od života, subjektívna spokojnosť so životom 
či vnímanie svojich životných podmienok. Výsledky tiež potvrdzujú, že všade na svete sú podnikatelia celko-
vo spokojnejší so svojím životom ako nepodnikatelia.  (a)

PODNIKATElIA ZAPlATIA TENTO ROK 
O NIEčO MENEJ

V tomto roku zaplatia podnikatelia obciam a mestám za objekty slúžiace na podnikanie o niečo menej, ako 
vlani. Podnikateľská aliancia Slovenska, ktorá vývoj dane z nehnuteľností dlhodobo sleduje, zaznamenala iba 
nepatrné zvýšenie všetkých sadzieb dane z nehnuteľností, v priemere o 0,48 % v sledovaných 79 okresných 
mestách a mestských častiach Bratislavy. Kým v minulých rokoch najviac rástli dane pre podnikateľov, v tomto 
roku bola zaznamená zmena – dane týkajúce sa administratívnych a výrobných priestorov v priemere mierne 
poklesli a dane pre občanov v súvislosti s bývaním v priemere mierne vzrástli. Napriek tomu však podnikate-
lia naďalej platia za svoje nehnuteľnosti najviac – v priemere 2,424 eur/m2 za výrobné priestory a 3,226 eur/
m2 za administratívne priestory, kým občania za domy a byty platia v priemere 0,245 eur/m2. Najviac narástli 
sadzby týchto daní v Stropkove, Malackách, Zvolene a Liptovskom Mikuláši. V ostatných mestách, ktoré zvy-
šovali sadzby daní z nehnuteľností, boli tieto zmeny zanedbateľné. K miernemu poklesu lokálneho daňového 
zaťaženia došlo naopak v Novom Meste nad Váhom a Senci.

PODNIKANIE V MESTE Má OžIVIť 
žIlINEC

Oživiť a podporiť podnikanie v Žiline je cieľom projektu občianskeho združenia Pro Žilina, ktoré chce za-
pojiť čo najširší okruh Žilinčanov do používania mestskej meny s pracovným názvom žilinec. Myšlienka mest-
ských alebo komunitných platidiel už v zahraničí existuje, Žilinčania nevymysleli nič nové. Cieľom projektu 
je urobiť niečo pre stagnovanie drobných podnikateľov a ekonomiky, urobiť niečo pre ľudí, aby sa naštartova-
li a aby peniaze ostávali v meste.  (Materiály spracované z dennej tlače a internetu – ib-)

PlATÍ EŠTE „bONZáCKY“ PARAgRAF?
(Trend, 2. 4. 2014, autorka Katarína Kujnischová)
S účinnosťou od 1. 1. 2014 sa vypustila oznamovacia povinnosť FO a PO s príjmami z podni-

kateľskej činnosti, ak uskutočnili úhrady zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe (zru-
šený § 49a ods.8 ZDP). Znamená to, že za rok 2013 už nemusíme daňovému úradu v lehote 
do do 31.3.2014 oznamovať takéto platby?

Zákonom č. 463/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov bolo zo zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2014 vy-
pustené znenie ustanovenia §49a ods. 8 o oznamovacej povinnosti fyzickej osoby alebo právnic-
kej osoby, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z pre-
nájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej 
osobe, ktorá presiahla sumu 5 000 EUR za kalendárny rok a nebola evidovaná v ERP tejto fyzickej 
osoby, ani z tohto príjmu nebol zrazený preddavok na daň. 

Dôvodom vypustenia predmetného ustanovenia bolo prijatie zákona č. 394/2012 Z. z. o obme-
dzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013, ako aj snaha o zníženie administratív-
nej záťaže daňovníkov evidovať platby vykonané v hotovosti. 

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti stanovuje limity hotovostných platieb, ktoré môžu byť za-
platené alebo prijaté na: 
• 5000 EUR v prípade všetkých platieb okrem platieb medzi fyzickými osobami, ktoré nepod-
nikajú,
• 5 000 EUR v prípade platieb medzi fyzickými osobami, ktoré nepodnikajú. 

Oznamovacia povinnosť spomínaných úhrad týmto stratila význam, keďže platby v hotovosti nad 
5 000 EUR sú podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti zakázané. 

Za rok 2013 daňovník oznamovaciu povinnosť podľa § 49a ods. 8 zákona o dani z príjmov už ne-
vykoná z dôvodu, že v roku 2014, kedy by mal oznamovaciu povinnosť vykonať, už toto ustano-
venie nie je účinné.



Profiúver so 100 % zľavou za poskytnutie – úspešné podnikanie s VÚB bankou 
Prostredníctvom bezúčelového Profiúveru od VÚB banky prefinancujete prevádzkové a strednodobé pod-
nikateľské aktivity od nákupu zásob, materiálu, surovín, DPH, colných poplatkov a preddavkov až po investí-
cie do hnuteľného či nehnuteľného majetku určeného na podnikanie. Získate ho bez poplatku až do výšky 
170-tisíc eur v kontokorentnej forme so splatnosťou do 12 mesiacov alebo v splátkovej forme so splatnosťou 
do štyroch rokov. Na schválenie úveru vám stačí predložiť daňové priznanie a účtovné doklady za posledné úč-
tovné obdobie a potvrdenia o výške daňovej povinnosti. Úver, zabezpečený 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. Stačí aktívne využívať podnikateľský účet aspoň 6 mesiacov a môžete získať pred-
schválený podnikateľský úver.

Bežný účet na 1 rok zadarmo – mať osobné a firemné financie vo VÚB banke sa oplatí
Ak si zriadite popri firemnom účte aj osobný Flexiúčet, jeho vedenie v cenovej úrovni 1 až 3 budete mať ako 
členovia komory na prvý rok zadarmo. Osobným účtom ušetríte nielen na ročnom poplatku, čo je až 60 eur, 
ale aj ďalšími benefitmi. V prípade, že si potrebujete peniaze požičať ako fyzická osoba, máte k dispozícii aj 
Osobnú úverovú linku s predschváleným úverovým rámcom, ktorý sa dá čerpať bez jedinej návštevy banky či 
predkladania dokladov. Použiť ho môžete prostredníctvom kreditnej karty ako povolené prečerpanie alebo 
bezúčelový spotrebný úver.

V prípade, že je váš osobný účet vedený v inej banke a chcete ho zmeniť, VÚB banka jeho zrušenie vybaví bez-
platne za vás a na váš nový Flexiúčet presunie aj všetky pôvodné trvalé príkazy či inkasá.

Kompletné informácie o ponuke získate v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky, na službe KONTAKT 0850 123 000 
alebo na www.vub.sk.

www.vub.sk  0850 123 000
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