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Predstava, že zbohatnúť možno 
iba na úkor suseda, myšlienka, že 
blahobyt existuje iba za cenu obe-
tí, je klamná, avšak prežíva. 

Uvedomujeme si, že čím máme 
menej peňazí v pokladni, tým sme 
zraniteľnejší. Nemáme ilúzie a vie-
me, že v rozpočte neexistuje dobrá 
alebo zlá politika, sú len dobré ale-

bo zlé rozhodnutia. Vieme aj to, že 
neexistujú do „kameňa vryté záko-
ny“ a preto sa môže suma v kolón-
kach má dať a dal meniť.

V rozpočte komory každoročne 
počítame s prínosom z členských 
príspevkov. Je to veľa, či málo šesť-
sto korún? Hospodárska miera je 
možno zanedbateľná, ale ak máme 
na pamäti ľudskú mieru prínosu, 
potom sú to peniaze, ktoré musí-
me strážiť a využívať ich v prospech 
živnostníkov. Ochranu potrebujú re-
meselné živnosti, lebo ak pôjde 
do dôchodku čašník, nie je jedno 
z akej sumy sa mu vypočíta dôcho-
dok a ak sa stane úraz murárovi, ne-
mal by ostať bez pomoci. 

Ak je pravdou, že spoločnosť pot-
rebuje ľudí, ktorí používajú svo-
ju hlavu, tak súbežne s uvedeným 
musí platiť, že vo vzdelávaní nemá 
miesto amaterizmus. Ak má mať re-
meslo „zlaté dno“, musí byť záujem 
prezentovať remeselnú činnosť ako 
kumšt, ktorý je naplnený duševným 
bohatstvom založeným na tvorivej 
činnosti, šikovnosti, zručnosti, vý-
sledkom čoho sú kvalitné služby. 
Každé remeslo má svoj „fortiel“, 
čo si prirodzene vyžaduje rešpek-
tovať jednotlivé špecifiká jednotli-
vých remesiel. Do škôl treba vniesť 
skúsenosti z praxe, aby sa mladí ľu-
dia odvážnejšie a kvalitnejšie moh-
li chopiť príležitostí na trhu práce. 
Doterajší model vzdelávania zlyhá-
va v tom, že obchádza pripomienky 
zástupcov profesných, stavovských 
organizácií a zástupcov zamestná-
vateľských organizácií...

Dr. Katarína Babulíková
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Každý, kto sa snaží byť veľkým, musí ukázať čo veľkosť vyžaduje!   (Platón)

Viac ako kariéraViac ako kariéra

AKO ĎALEJ PO NOVELE ZÁKONNÍKAAKO ĎALEJ PO NOVELE ZÁKONNÍKA
Odpoviem hneď na začiatku: 

Jednou z ciest ako zlepšiť „fun-
govanie“ komory a všetkých jej 
zložiek, je špecializácia. Kon-
krétnejšie špecializácia jednot-
livých krajských zložiek pod-
ľa skupín remeselných živností 
pri príprave a realizovaní kva-
lifikačných skúšok. Ako všet-
ci predpokladáme, ak vieme, 
o čom hovorím, túto zmenu 
budeme môcť hodnotiť až po 
dlhšom období. Budeme mu-
sieť najskôr nájsť spôsob ako na 
to, a to bude dosť zložité, bude-
me musieť hľadať kompromisy, 

najmä medzi komorou a minis-
terstvami, ale aj ďalšími subjek-
tami podieľajúcimi sa na tej-
to činnosti. Jednou z možností 
bude, aby budúci podnikatelia 
v remeselných živnostiach ne-
cestovali na kvalifikačné skúšky 
cez celú republiku, čo zname-
ná, aby  sa krajské zložky roz-
delili (a aby sme v tomto sme-
re na pôde komory dohodli) na 
tri skupiny – východnú, stred-
nú a západnú. Pri rozhodovaní 
bude potrebné zvážiť (a vyskú-
šať) návrh z Ministerstva vnút-
ra SR, o ktorom sa hovorilo na 

stretnutí zástupcov ministerstva 
a zástupcov krajských zložiek 
v polovici októbra tohto roku. 
Návrh sa týkal pridelenia jed-
notlivých skupín remeselných 
živností na jednotlivé kraje. 

Predstavenstvo Slovenskej 
živnostenskej komory  má v no-
vembri za úlohu stanoviť novú 
cenu za kvalifikačné skúšky 
a nový spôsob kalkulácie nákla-
dov jednotlivých skúšok. Z toh-
to bude vyplývať aj prerozdele-
nie finančných prostriedkov na 
krajské zložky. 

Ing. Robert Schmidt

Komora v Lisabone Komora v Lisabone 
Dňa 21.septembra 2007 sa v Lisabone konala 

záverečná konferencia k projektu Rozvoj kompe-
tencií malých a stredných podnikov prostredníc-
tvom sebavzdelávania v oblasti služieb, podpo-
rovaného programom Leonardo da Vinci. 

Slovenská živnostenská komora je jedným z par-
tnerov projektu (spolu s Regionálnou rozvojovou 
agentúrou Senec-Pezinok, Bratislavským samo-
správnym krajom a ďalšími 9 partneri z 5 krajín Eu-

zúčastnili testovacej fázy a priamo vo vybra-
ných podnikoch, asociáciách a cechoch odskú-
šali najdôležitejší projektový výstup - Manuál 
pre facilitátorov, spracovali analýzu vzdeláva-
cích potrieb a následne manuál, ktorý zastrešuje 
konkrétne kroky na zabezpečenie vzdelávania 
v malých a stredných podnikoch. Do projektu 
bol zapojený Cech Taxi Bratislava, Cech hostin-
ských vinárov a gastronómie, individuálny živ-
nostníci v oblasti pohostinstva, stavebníctva, 
Univerzitný technologický inkubátor STU a zá-
stupcovia verejných služieb. 

Konkrétne výsledky (manuály vzdelávacích 
potrieb pre vybraný sektor) slovenských zástup-
cov mali medzi ostatnými partnermi veľký ohlas 
a na základe príkladu slovenských projektových 
partnerov by chceli niečo podobné spracovať aj 
na Malte a v Nemecku.              (red., foto: -m-)

rópskej únie) a atak sa jej zástupcovia na konfe-
rencii zúčastnili. Na konferenciu boli prizvaní aj 
miestni malí a strední podnikatelia, zástupcovia 
asociácií, združení a rôznych odborných organi-
zácií. 

Účastníci si vymenili navzájom svoje skúsenos-
ti a dojmy z implementácie projektu a nadvia-
zali nové kontakty. Zástupcovia Slovenskej živ-
nostenskej komory sa v rámci projektu aktívne 
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AGROKOMPLEX NITRA

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA
MAČIEK VŠETKÝCH PLEMIEN

24. – 25. 11. 2007

CHOVATEĽSKÉ DNI

11. ročník celoštátnej výstavy
drobnochovateľov

30. 11. – 2. 12. 2007

Výstavisko TMM, a. s., 
Trenčín

GLASS SALÓN

13. ročník výstavy skla, svetelnej 
techniky, keramiky a bižutérie

STAVBA-DOM-NÁBYTOK

8. ročník výstavy o kultúre bývania

15. – 17. 11. 2007

VINUM LAUGARICIO

3. ročník medzinárodnej výstavy 
vína, vody a destilátov

30. 11. – 1. 12. 2007

Dom techniky ZSVTS,
Košice

DENTEX

16. ročník výstavy výrobkov
a zariadení pre stomatológov

MEDEXPO

16. ročník výstavy výrobkov a zaria-
dení pre zdravotníctvo, zdravotníc-

kej techniky, farmaceutických
prípravkov, kúpeľníctva

21. – 23. 11. 2007

*****

V dňoch 15. až 17. novembra 2007 
sa v Budapešti koná Medzinárod-
ná Franchise výstava a BuyBrand 
Show. Na výstave sa zúčastní viac 

ako sto vystavovateľov s 50 percent-
nou účasťou zahraničných firiem.

*****
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Burzu inovácií, orientovanú 
najmä na oboznámenie sekcií 
a členov SOPK, ako aj odbor-
né školy v kraji, na nové formy 
ochrany duševného vlastníc-
tva (úžitkové vzory). Táto for-
ma ochrany unikátnych riešení 
je na Slovensku od roku 1993. 
(V Nemecku už od roku 1891.)

Ochrana výrobku alebo 
technického riešenia úžitko-
vým vzorom umožňuje, naj-
mä malým a stredným podni-
kom, jednoducho získať rýchlu 
a účinnú ochranu duševného 
vlastníctva.

Burza inovácií úzko spolu-
pracuje s Úradom priemysel-
ného vlastníctva SR, s ktorým 
komora SOPK uzavrela do-
hodu o vzájomnej spolupráci. 
Bolo vytvorené INNOINFO – 
centrum ÚPV SR. 

Na uľahčenie orientácie pri 
inováciách Burza inovácií vy-
tvorila systém, v ktorom využila 
medzinárodné patentové trie-
denie (MPT) a inovácie zora-
dila do 119 odborných skupín 
(podľa výrobných odboro. Cel-
kom bolo spracovaných vyše 
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Kalendár výstav
* Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK ** Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK *

Seminár k problematike 
bezpečnosti a ochrane zdra-
via pri práci. Členovia Kraj-
skej zložky Trnava mali mož-
nosť sa 18. októbra zúčastniť 
Piešťanoch seminára, venova-
ného zdravému pracovisku. Se-
minár sa uskutočnil symbolicky 
na mieste, ktoré je spojené so 
zdravím - v Slovenských liečeb-
ných kúpeľoch. Mnohé podniky 
v Európskej únii už objavili, že 
zavedenie bezpečného a zdra-
vého pracoviska umožňuje za-
mestnancom a zamestnávate-
ľom dosahovať lepšie výsledky. 
pre samých seba, pre ich podni-
kanie a pre ich zákazníkov. Ini-
ciatíva pre zdravé pracovisko 
bola založená Európskou agen-
túrou pre bezpečnosť a ochra-
nu zdravia na pracovisku. Spo-
mínaný seminár bol skvelou 
príležitosťou naučiť sa veno-
vať viac pozornosti bezpečnosti 
a ochrane zdravia.                  -jk-

Informácia o inováciách. 
Úžitkové vzory – malé patenty. 
Bratislavská regionálna komo-
ra SOPK založila, na základe 
získaného grantu z fondov EÚ, 

5000 informácií o úžitkových 
vzoroch (malých vynálezoch). 
V systéme je využívaná medzi-
národne zavedená osnova textu 
inovácií, používaná pri vynále-
zoch v nasledujúcom štandard-
nom členení: oblasť techniky, 
doterajší stav techniky, pod-
stata technického riešenia, zo-
brazenie predmetu riešenia, 
príklady technického riešenia, 
priemyselná využiteľnosť a ná-
roky na ochranu. Takáto forma 
je transparentná, medzinárod-
ne uznávaná a prehľadná.

Živnostenské, malé a stred-
né podniky sa usilujú, aby ich 
výrobky boli schopné konku-
rencie na trhu. Inšpiráciou pre 
výrobu je výhodné oboznámiť 
sa s inováciami podľa jednot-
livých oblastí a podľa výrob-
ného programu. Pre záujem-
cov sú v kancelárii Úradu SŽK 
v Bratislave k dispozícii príruč-
ky úžitkových vzorov, zatriede-
ných podľa jednotlivých oblas-
tí a podľa MPT, zatiaľ z oblastí 
strojárenstvo, elektrotechnika 
a stavebníctvo.

Ing. Oľga Máleková

Vplyv minimálnej mzdy na daňový bonus a poistné
Zmeny od 1. októbra 2007
Zamestnávateľ je povinný za-

mestnancovi, ktorý je u neho 
v pracovnom pomere, za vyko-
nanú prácu poskytovať mzdu 
v peňažnej alebo nepeňažnej 
forme (ako naturálnu mzdu). 
Nemôže byť nižšia ako mini-
málna mzda stanovená podľa 
zákona č. 90/1996 Z. z. o mini-
málnej mzde v znení neskorších 
predpisov. Jej výšku ustanovu-
je vláda SR podľa § 6a tohto zá-
kona svojim nariadením. Mini-
málna mzda je preto dôležitý 
ekonomický ukazovateľ najmä 
na pracovnoprávne účely. Má 
však vplyv aj na ďalšie ekono-
mické oblasti, napr. daňovú 
a odvodovú. 

Od 1. októbra 2006 do kon-
ca septembra 2007 platila mi-

nimálna mzda vo výške 7600 
Sk mesačne. Od 1. októbra, 
v zmysle nariadenia vlády SR 
č. 450/2007 Z. z., sa zvýšila na 
8100 Sk. Za každú odpraco-
vanú hodinu zamestnancom 
je stanovená na 46,60 Sk. Do 
uvedenej sumy sa nezahrnujú 
plnenia, ktoré sa za mzdu ne-
považujú podľa § 118 ods. 2 Zá-
konníka práce. Ide o plnenia 
poskytované v súvislosti so za-
mestnaním podľa iných ustano-
vení tohto zákona alebo pod-
ľa iného osobitného predpisu 
(napr. náhrady mzdy, odstup-
né, odchodné, cestovné náh-
rady, príspevky zo sociálneho 
fondu, výnosy z kapitálových 
podielov, resp. akcií alebo ob-
ligácií, daňový bonus, náhra-

da príjmu pri dočasnej pracov-
nej neschopnosti zamestnanca 
a náhrady za pracovnú poho-
tovosť). Za mzdu sa nepovažu-
jú ani plnenia poskytované za-
mestnávateľom zamestnancom 
zo zisku po zdanení. Na druhej 
strane sa za mzdu považuje aj 
plnenie poskytované zamest-
nancovi za prácu pri príležitos-
ti pracovného alebo životného 
výročia, ak nie sú poskytnuté zo 
zisku po zdanení alebo zo so-
ciálneho fondu. Zvýšenie mi-
nimálnej mdzy má vplyv aj na 
zvýšenie minimálneho vyme-
riavacieho základu na platenie 
poistného do Sociálnej pois-
ťovne (do zdravotnej poisťovne 
až od roku 2008) a na podmien-
ky, ktoré sa týkajú mesačného 
a ročného daňového bonusu. 

(Zdroj: Verlag Dashöfer)

Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty

Zmeny od 1.januára 2008
V Národnej rade SR bol v ok-

tóbri prerokovaný vládny ná-
vrh zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov.

Podľa pripravovanej novely, 
ktorá by mala byť účinná od 1. 

januára 2008, je jej zámerom 
(na základe poznatkov z pra-
xe) odstrániť nejednoznačnosť 
niektorých ustanovení uvede-
ného zákona. 

Novela má za cieľ spresniť 
ustanovenia, ktoré nie sú v úpl-
nom súlade so smernicou Rady 

2006/112/ES a zabezpečiť ich 
správnu aplikáciu v praxi. 
Tiež chce zaviesť zjednoduše-
nie uplatňovania dane z prida-
nej hodnoty, ktoré umožňuje 
smernica Rady 2006/112/ES. 

Významné zmeny v návrhu 
zákona o dani z pridanej hod-
noty sa týkajú:

(Pokračovanie na str. 3)
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•  Drahšie pivo. Pivo by na Slo-
vensku ešte tento rok malo pre 
rast nákladov zdražieť v prie-
mere o sedem percent. Podľa 
výrobcov je dôvodom zvýšenia 
cien napríklad zdraženie jednej 
zo základných surovín pri vý-
robe zlatistého moku -jačmeňa. 

•  Polovica čerpá aj spláca 
úvery. Až polovica slovenských 
domácností čerpá aj spláca ne-
jaký typ svojho úveru finan-
čným inštitúciám. Zistil to 
prieskum spoločnosti GfK Slo-
vakia. Respondenti potvrdili, 
že kým pred niekoľkými rokmi 
prevažovali obavy zobrať na 
seba úverové bremeno, v súčas-
nosti sú Slováci voči úverom na-
ladení oveľa ústretovejšie.

•  V ČR je nedostatok pohon-
ných látok. Česká republika 
bojuje s nedostatkom pohon-
ných látok. Štátna firma Če-
pro, ktorá má na veľkoobchode 
s benzínom a naftou zhruba 
štvrtinový podiel a väčšina do-
vozcov si u nej ukladá palivá, 
má prázdne sklady. Napätie na 
trhu sa odrazí na cenách na čer-
pacích staniciach, najmä v prí-
pade nafty. 

•  Štátny rozpočet zvyšuje 
šance. Pravdepodobnosť, že 
Slovensko prijme euro od roku 
2009, sa v októbri zvýšila na 
71 % zo septembrových 70 %. 
Priaznivý vplyv mal vládou 
schválený návrh štátneho roz-
počtu na rok 2008. Rast prav-
depodobnosti však stlmili plány 
na rozsiahlu výstavbu diaľníc, 
ktoré vláda presadzuje aj nap-
riek varovnému stanovisku mi-
nisterstva financií.

•  Hospodárenie štátu lep-
šie o takmer 8 mld. Sk. Štátny 
rozpočet bol po desiatich me-
siacoch tohto roka v prebytku 
6,888 mld. Sk. Oproti koncu 
septembra sa tak hospodáre-
nie štátu zlepšilo o 7,502 mld. 
Sk. Na konci októbra minulého 
roka bol pritom rozpočet štátu 
v schodku 1,08 mld. Sk. Celkové 
príjmy štátneho rozpočtu do-
siahli k 31. októbru tohto roka 
263,062 mld. Sk, čo znamenalo 
plnenie celoročne rozpočtova-
nej úrovne na 84,7 %. Vyplýva 
to z údajov MF SR.

•  Výrobné ceny v EÚ. Ceny 
priemyselných výrobcov v 27-
člennej EÚ ako aj v 13-člennej 
eurozóne v septembri medzi-
ročne vzrástli zhodne o 2,7 %. 
Ako vyplýva z údajov európ-
skeho štatist. úradu Eurostat, 
v medzimesačnom porovnaní 
index cien výrobcov (PPI) v ce-
lej EÚ aj v spoločnej menovej 
únii vzrástol takisto zhodne 
o 0,4 %. Z krajín, ktoré po-
skytli Eurostatu údaje, v sep-
tembri v medziročnom porov-
naní najrýchlejšie rástli ceny 
výrobcov v Litve (o 9,8 %), na-
sledovalo Bulharsko (o 9 %) 
a Slovinsko (5,7 %). Medzi-
ročný pokles cien výrobcov zaz-
namenalo v septembri len Dán-
sko, a to o 1 %. Slovenský index 
PPI v sledovanom mesiaci me-
dziročne vzrástol o 1,6 %. 

Krátke správy

• zavedenia nového systé-
mu pri zdaňovaní zálohova-
ných obalov na nápoje (vrat-
ných fliaš)

• zníženia sadzby dane – 
10 % na zdravotnícke pomôc-
ky pre inkontinentných pa-
cientov

• zníženia sadzby dane – 
10 % na knihy. 

K ďalším zmenám patrí 
zmena postavenia verejno-
právneho subjektu (pri vý-
kone ktorých činností sa má 
považovať za zdaniteľnú oso-
bu), upresnenie výkladu „do-
danie tovaru“, výklad Európ-
skej komisie (ako z hľadiska 
DPH posudzovať dodávku 
a prenájom tovaru), zabez-
pečenie jednotného postu-
pu vo všetkých členských štá-
toch v prípade akéhokoľvek 
tovaru, ktorý je predmetom 
finančného lízingu, rozšíre-
nie uplatnenia nezdaniteľnos-
ti predaja podniku, určenie 
miesta dodania sprostredko-
vateľskej služby, ak sprostred-
kovateľ koná v mene a na účet 
inej osoby.                             (vd)

Zákon o ochrane spotrebiteľa
Adresované na Ministerstvo hospodárstva SR

Z okresnej zložky v Trebišove 
bol v polovici októbra na odbor 
ochrany spotrebiteľa MH SR 
odoslaný list s návrhom k ma-
teriálu 1939-2007-1000 - ná-
vrh zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 250/2007 
Zb. o ochrane spotrebiteľa 
a o zmene zákona 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov.

Z listu vyberáme: 
Po diskusii v štruktúrach ko-

mory k spomínanému zákonu, 
ktorý sa bytostne týka nielen 
členov našej komory, ale živ-
nostníkov vôbec, sme zaujali 
niekoľko stanovísk. Niektoré 
zákonné ustanovenia totiž vý-
razne znevýhodňujú malé pod-
niky a drobných podnikateľov. 
Je nesporné, že ustanovenia 
cit. zákona smerujú k ochrane 
spotrebiteľa, čo je spoločným 
cieľom predajcov a poskytova-
teľov služieb, avšak treba od-
strániť tvrdosť zákona.

V paragrafe 2, ods. 2 je definí-
cia bezpečného výrobku alebo 
služby.....Tu treba jasne uviesť 
definíciu bezpečného a ne-
bezpečného výrobku a služby 
cestou vykonávacích predpi-
sov. Treba presne, pre každú 
oblasť, stanoviť zrozumiteľné 
pravidla, jednotný, objektívny 
a nespochybniteľný výklad.

V definícii bežná kvalita ..“

je taká, ktorá zabezpečuje za-
chovanie všetkých podstatných 
vlastnosti výrobku, ktoré pod-
mieňujú jeho bezprostredné 
používanie a spĺňajú predpo-
kladané očakávania spotrebi-
teľa.“ Tu treba dodať „správne 
používanie výrobku na preda-
jom určený účel a spĺňajú pred-
pokladané očakávania spotre-
biteľa, ak sú správne s ohľadom 
na úžitkové a ostatné vlastnosti 
výrobku.“ Spotrebiteľ totiž ne-
môže mať iné očakávania, ak 
sa nerozhodne pre správnu 
kúpu výrobku s ohľadom na 
jeho úžitkové a ostatné vlast-
nosti a predovšetkým ak ne-
zabezpečí správne a vhodné 
používanie a údržbu výrobku 
napriek poskytnutým infor-
máciám. Skúseností z rekla-
mačných konaní dokazujú, že 
nadmernú opotrebovanosť, 
mechanické poškodenie alebo 
nesprávnu údržbu si zákazník 
často zamieňa za kvalitu mate-
riálov a výrobkov z nich. 

V ods. 6, par. 4 sa uvádza, že 
povinnosti predávať výrobky 
a poskytovať služby v bežnej 
kvalite sa primerane vzťahujú 
na výrobcu, dovozcu a dodá-
vateľa. Avšak vieme presne ur-
čiť (podľa akých kritérií) čo 
je primeranosť, v akom roz-
sahu a kto ju určuje? To treba 
presne definovať.

Pri pozastavení predaja vý-
robku pre nekvalitu mal by 
sa výrobca odborne vyjadriť 
k zistenej nekvalite a za pre-
ukázané nedostatky niesť aj 
zodpovednosť. 

Podľa par. 4, ods. b za kva-
litu zodpovedá predávajúci... 
Prečo je v rozhodujúcej miere 
zodpovednosť za kvalitu pre-
nesená na predávajúceho, ak 
v hre je dovozca aj výrobca? 

V par. 18, ods. 4 je stano-
vená povinnosť, aby reklamá-
cia bola vybavená ihneď, v zlo-
žitých prípadoch do troch dní! 
Týmto riešením je veľmi zne-
výhodnený živnostník.. Ten 
kto vybavuje reklamáciu, by 
mal byť odborníkom na všetko 
alebo zamestnať odborne zdat-
ného pracovníka pre každý 
typ výrobku!

Ako sa v liste ďalej uvádza, 
spomínané pripomienky vy-
chádzajú z praxe. Preto aj zá-
kon na ochranu spotrebiteľa 
musí vychádzať z reality – musí 
byť z neho jasné, že chráni poc-
tivých ľudí a to ako spotrebite-
ľov tak aj živnostníkov. Štát by 
sa prijatou legislatívou nemal 
podieľať na tom, aby ktorá-
koľvek strana (živnostníkov je 
vyše 400 tisíc) bola v nevýhode. 
Naopak, má prijať riešenia, aby 
sa reklamačný proces urýchlil 
a zjednodušil.                             (r.)

Mierne zvýšenie cien tepla

Zásadným faktorom, kto-
rý v uplynulých rokoch výraz-
ne ovplyvňoval jednotkovú 
cenu tepla je pokles objedna-
ného množstva tepla. Tento 
faktor sa podpíše aj pod nárast 
cien pre rok 2008. Predpokla-
dá sa, že to bude o 4 percen-
tá, za predpokladu zachova-
nia cien energií na úrovni roku 
2007. Vyššia cena však nezna-
mená reálne vyššie náklady pre 
občana. Z vývoja skutočných 
dennostupňov od roku 2004 vy-
plýva stály pokles a teda mier-
ne otepľovanie. (Výnimku tvo-

ril rok 2005.) Tento faktor má 
vplyv na cenu tepla – znižova-
ním dennostupňov klesajú aj 
skutočné variabilné náklady. 
(O tomto informoval na tlačo-
vej besede 23. 10. 2007 Sloven-
ský zväz výrobcov tepla.)      -f- 

Prognóza pre rok 2008

...novela zá-
kona o dani...

(Dokončenie zo str. 2)

POZOR NA ZÁKON O PRACOVNEJ 
ZDRAVOTNEJ SLUŽBE

Ak vlastníte firmu, prípadne 
ste živnostníkom, mali by ste 
poznať pojem pracovná zdra-
votná služba. Ak nie, je to chy-
ba, ktorá vás môže stať kopu 
peňazí. Podľa zákona totiž 
s pracovnou zdravotnou služ-
bou musíte mať uzatvorenú 
zmluvu. Na dvere vašej firmy 
môže zaklopať pracovník Úra-
du verejného zdravotníctva 
a žiadať od vás zmluvu s pra-
covnou zdravotnou službou. 
Tieto zmluvy musí mať uzavre-
tých viac ako pol milióna maji-
teľov firiem a živnostníkov. 

Pracovná zdravotná služ-
ba poradí zamestnávateľovi, 
či živnostníkovi (aj keď nemá 
žiadnych zamestnancov) ako 
najlepšie zabezpečiť dobré pra-
covné podmienky a znížiť počet 
ochorení. Okrem toho vykoná-
va v presne určených interva-
loch aj preventívne prehliadky 
zamestnancov a vyhodnocu-
je ich zdravotný stav. Ak nap-
ríklad zistí, že vaše účtovníč-
ky majú problémy s krčnou 
chrbticou, poradí vám ako to 
napraviť, napríklad vymeniť 
stoličky.                                    (r)
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Práca načierno okráda
ekonomiky

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - MONITOR, INZERCIA

Začiatkom novembra oslávil, spolu so svojimi spolupracovníkmi 
a najbližšími, pekné okrúhle jubileum – 60. výročie narodenín dl-
horočný člen Slovenskej živnostenskej komory, jeden z jej zakla-
dateľov a budovateľov, člen Predstavenstva,  predseda KZ Brati-
slava a predseda redakčnej rady Živnostenských novín

VLADIMÍR MIČKA.

Vladko, ako ho mnohí často oslovujú, je človek, na ktorého sa 
možno vždy spoľahnúť. Poradí, pomôže radou aj úsmevným slo-
vom. Vybaví, prediskutuje – je prínosom pre komoru aj pre Cech 
Taxi Bratislava, kde je dlhoročným členom a podpredsedom. 
Veľa zdravia! Nech sa Ti všetko, čo ešte plánuješ nielen na pôde 
komory, vydarí!

Na fotografii oslávenec s poradcom SŽK prof. Ing. arch. Anto-
nom Raškom. 

NÁŠ JUB IL ANTNÁŠ JUB IL ANT

Šesť percent Slovákov sa pri-
znalo, že vykonávali prácu na-
čierno. Najviac čiernej práce 
priznali Dáni, najmenej ľudia 
na Cypre. Práca načierno pri-
pravuje ekonomiky EÚ o de-
siatky percent HDP.

Práca načierno vraj pripravu-
je niektoré krajiny Európskej 
únie až o desiatky percent hru-
bého domáceho produktu. Vý-
razné to je najmä na juhu a vý-
chode Európy. V niektorých 
nových krajinách únie zo stred-
nej a východnej Európy sa však 
dopady nenahlásenej práce zni-
žujú, uviedla Európska komi-
sia. Komisia zverejnila výsled-
ky prieskumu Eurobarometer, 
podľa ktorých 11 percent ľudí 
v únii pripúšťa, že nak úpili to-
var alebo služby, na ktorých sa 
podieľala aj práca načierno. 

Päť percent priznáva, že 
v uplynulých 12 mesiacoch ne-
jakú nenahlásenú prácu vy-
konávali. V prípade Slovákov 
to bolo šesť percent, v prípa-
de Čechov sedem percent. 
Najviac - 18 percent - priznali 
Dáni, najmenej - jedno percen-
to - obyvatelia Cypru.

Za nenahlásenú prácu pova-
žuje Európska komisia platené 
aktivity, ktoré sú zákonné svo-
jou povahou, ale nenahlásené 
úradom. Napríklad, keď si nie-
kto najme robotníka na stav-
bu domu, ktorému zaplatí bez 
papierov, a peniaze nie sú zda-
nené. Komisia odporúča proti 
čiernej práci napríklad zníže-
nie daní, zlepšenie administra-
tívy či odstránenie prekážok, 
ktoré viac než tri roky po rozší-
rení Európskej únie bránia ľu-
ďom v nových členských kra-
jinách pracovať v pôvodných 
štátoch únie.

(ČTK, 24. 10. 2007)

Európska únia
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314
e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad SŽK v Žiline
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Tel./fax: 041/76 45 195
e-mail: szkuk@slovanet.sk
Anna Sklenárová
Kancelária úradu v Bratislave

Račianska 71, 832 59 Bratislava 
Tel./fax: 02/44 46 14 00
e-mail: szkriaditel@stonline.sk
Krajská zložka Banská Bystrica
Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Tel./fax: 045/53 35 375
e-mail: szkzv@slovanet.sk
Juraj Lalík, predseda
Ing. Mária Ďuricová, sekretariát

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88
e-mail: szkkzba@stonline.sk
Vladimír Mička, predseda

Krajská zložka Košice
Floriánska 19, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/694 1736
e-mail: szkke@mail.t-com.sk
Ervín Boháčik, predseda

Krajská zložka Nitra
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 00 746
fax: 035/6410796
e-mail: postmaster@babulikova.sk 
mob.: 0915 259 257
Dr. Katarína Babulíková, 
predsedníčka

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 051/77 10 646-174,
e-mail: tenopp@tenopp.sk
Mgr. Patrik Tomič, predseda

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín 
Tel.: 0905 671 568
fax: 032/74 43 990 
Ing. Anton Dobeš, predseda 
e-mail: szktn@slovanet.sk

Krajská zložka Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033/53 40 109-10,
fax: 033/55 12 720
Ing. Róbert Schmidt, predseda
e-mail: szktt@slovanet.sk
Helena Schmidtová, sekretariát

Krajská zložka Žilina
Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/56 52 885
e-mail: szkkzza@zoznam.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda
Bc. Jasmina Plánková, sekretariát

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽK

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU
V súvislosti s akciou „Podni-
kateľ“ sme oslovili riaditeľa 
spoločnosti AUTO ROTOS 
– ROZBORA, s. r. o., Ing. 
Antona Rozboru, aby pre čita-
teľov Živnostenských novín od-
povedal na niekoľko otázok.
• Odkedy spoločnosť AUTO 
ROTOS pôsobí na trhu a čo je 
predmetom jej činnosti?
- Naša spoločnosť tu je od 
roku 1999 a zaoberáme sa pre-
dajom a servisom nových vozi-
diel a poskytujeme všetky súvi-
siace služby.
• Môžete motoristom kon-
kretizovať aké autá predá-
vate?
- Spoločnosť je rozdelená na 
desať divízií. Predávame vo-
zidlá značiek Škoda a VW, ro-
bíme servis oboch značiek, 
jednu divíziu tvorí Stanica 
technickej kontroly, ďalšie sú 
požičovňa vozidiel, autoškola, 
predaj originálnych dielcov 
VW a Škoda, vykonávanie zna-
leckých činností, predaj jazde-
ných vozidiel, stavebná činnosť 
a espresso – pizzeria, atď.
• Aké služby poskytujete 
zákazníkom pri kúpe vozidla?
- Autokomplex sa vyznačuje 
moderným priestorovým rie-
šením s klimatizáciou. Cer-
tifikovaní a hlavne ochotní 
predajcovia divízie predaja 
klientom ponúkajú plný sorti-
ment oboch značiek, aj vozidlá 
s možnosťou odpočtu DPH. 
Ako jediná spoločnosť posky-
tujeme zákazníkom, ktorí si 
u nás zakúpia vozidlo, vo všet-
kých divíziách celoživotné 
zľavy vo výške 10 percent. Naša 
spoločnosť sa snaží ponúknuť 
zákazníkovi kompletné služby. 
Dobré meno sa nám podarilo 
vybudovať najmä vďaka kvalit-
nému servisu diagnostiky, vrá-
tane karosárne a lakovne. Av-
šak hlavný dôraz kladieme na 
pozitívny prístup našich za-
mestnancov ku každému zá-
kazníkovi .Podnikatelia oce-
ňujú, že servis, spolu s STK, 
je otvorený aj v sobotu, a to do 
15-tej hodiny. Priamo v pre-
dajni poskytujeme financova-
nie prostredníctvom leasingu, 
spolupracujeme so šiestimi 

V spoločnosti AUTO-ROTOS na Račianskej v Bratislave 

Akcia PODNIKATEĽ

spoločnosťami. Havarijné aj 
povinné zmluvné poistenie 
vozidla možno uzavrieť v pre-
dajni s piatimi poisťovacími 
spoločnosťami, ktoré zastu-
pujeme. Prihlásenie vozidla na 
dopravnom inšpektoráte vyba-
víme maximálne do šiestich ho-
dín. Pred samotným predajom 
robíme na želanie zákazníka 
predvádzacie jazdy na vybra-
nom vozidle. Na takúto pred-
vádzaciu jazdu sa môže zákaz-

rozsahu, to znamená klampiar-
ske aj lakovnícke práce. Po dop-
ravnej nehode vykonáme ob-
hliadku vozidla a zrealizujeme 
kompletnú likvidáciu poistnej 
udalosti, aj na krycie listy po-
isťovacích spoločností. Opravy 
robíme v jednom z najlepšie 
vybavených servisov, kde od-
borne zaškolený personál po-
užíva diagnostickú techniku 
poslednej generácie. Naprík-
lad máme trojdimenzionálne 

ník objednať telefonicky alebo 
cez internet.
A okrem iného poskytujeme 
aj financovanie nákupu vo-
zidla formou úveru, prostred-
níctvom Škoda Kredit a VFS. 
Toto obsahuje aj povinné 
zmluvné poistenie a havarijné 
poistenie. Nové auto môže zá-
kazník získať aj pomocou ope-
ratívneho leasingu, ktorého 
výhodou je poskytovanie kom-
pletného „full servisu“. Výška 
mesačnej splátky obsahuje ok-
rem zohľadnenej amortizácie, 
úroku, povinného zmluvného 
poistenia a havarijného poiste-
nia, cestnej dane a poplatkov za 
služby, nové pneumatiky, diaľ-
ničnú nálepku, nonstop servis, 
odtiahnutie vozidla a popla-
tok za náhradné vozidlo. Ope-
ratívny leasing sa poskytuje na 
3 až 5 rokov. 
• Aké služby poskytuje 
servis?
- Pracovníci divízie značko-
vého servisu vykonávajú pre-
hliadky vozidiel značiek VW 
a Škoda, všetky záručné aj po-
záručné opravy a opravy po 
dopravných nehodách v plnom 

meracie pracovisko NAJA, 
určené na meranie karosé-
rií a podvozkov s mimoriad-
nou presnosťou. Klampiarska 
dielňa je vybavená dvomi rov-
nacími stolicami CELETTE, 
lakovňa miešačkou farieb, 
schopnou namiešať až 60 
tisíc odtieňov. 
Po prevzatí vozidla do opravy 
zabezpečíme zákazníkovi bez-
platný odvoz alebo priamo pre-
vzatie vozidla u zákazníka. Po-
skytujeme nepretržitú servisnú 
službu na čísle 09003 73 73 63.
• Čo je náplňou činnosti os-
tatných divízií?
- Činnosť Stanice technickej 
kontroly je vodičom známa. 
Služby poskytuje denne od 
7.00 do 18.00 a v sobotu od 7.00 
do 13.00. Prihlásiť sa možno 
telefonicky na konkrétny ter-
mín. Nedávno sme začali čin-
nosť autoškoly, ktorá za mimo-
riadne výhodné ceny, hlavne 
pre študentov a skupiny, vyko-
náva kurzy na vodičské opráv-
nenia skupiny B. Požičovňa vo-
zidiel poskytuje prenájom za 
veľmi výhodné ceny.

(Spracovala –ib-)

Slovenská živnostenská ko-
mora a importér Škoda Auto 
Slovensko pripravili pre pod-
nikateľov – živnostníkov zau-
jímavé financovanie vozi-
diel Škoda – typy Octavia 1,9 
TDi, verzia krátka a combi, 
Roomester a Fabia II. combi. 
Je to akcia takpovediac ušitá 
na podmienky živnostníkov. 
Zľavy v rámci tejto akcie po-
skytnú importér, financujúca 

spoločnosť, poisťovňa aj pre-
dajca a predstavuje približne 
desať percent. Auto možno zís-
kať formou operatívneho lea-
singu, kedy nemusí zákazník 
pri prevzatí vozidla nič zapla-
tiť alebo formou úveru, kde ga-
ranciu tvorí iba vozidlo. V pr-
vom prípade napríklad pre auto 
Octavia 1,9 TDi je mesačná 
splátka 7580,- Sk a v druhom 
prípade, pri minimálnej platbe 

z nákupnej ceny 135000,- Sk, 
tiež 7580,- Sk. 

Záujemcovia z radov komory 
sa môžu prihlásiť v kancelárii 
krajskej zložky, kde dostanú 
informácie ako pri kúpe vo-
zidla v spoločnosti AUTO RO-
TOS postupovať. Nie je to nič 
zložité, pri objednávke však 
treba zložiť 1000-korunový po-
platok. Pre nečlenov komory je 
tento poplatok 5000,- Sk.

Výhody pre živnostníkov
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Priškripli sme splátky

1. úver
v eurách

VÚB je členom skupiny www.vub.sk • 0850 123 000VÚB je členom skupiny www.vub.sk • 0850 123 000

 profiúver s použitím na čokoľvek
 profinvest bez zabezpečenia do 24 hodín
 pre členov Slovenskej živnostenskej komory – bez poplatku 
 za poskytnutie úveru (pri úvere v Sk)

so splátkami od 2 530 Sk mesačne
profiúvery

zivnostensky.indd 1 30.10.2007 14:55:33


