
1

Pred konaním výročného 
zhromaždenia delegátov Slo-
venskej živnostenskej komo-
ry dostávajú jej členovia do rúk 
šestnásťstranové vydanie Živ-
nostenských novín. Keď som sa 
podujala napísať do  týchto no-
vín stĺpček, mala som predsta-
vu, že to bude, pravdepodobne, 
o členskej základni, alebo o no-

vinách, ktoré po dlhom čase vy-
chádzajú v takomto (väčšom) 
rozsahu. Napokon som zvoli-
la trochu inú tému, aj keď tými 
novinami začínam (a členstvom 
by som chcela skončiť). Dovo-
lila som si parafrázovať jeden 
titulok z našich novín, ktorí pri-
pomína členom komory, čo ich 
čaká a (pravdepodobne už) ne-
minie o pár mesiacoch – spo-
ločná európska mena. Tak som 
premýšľala o „našom“ eure – 
bude európske. Našou je skôr 
komora, ktorej sme členmi! 
Predseda komory v dnešnom 
úvodníku spomenul dlho pre-
trvávajúci problém – členstvo 
v komore. To, že nie je členstvo 
povinné zo zákona (aj keď ko-
mora je ustanovená zákonom) 
akoby vylučovalo tých, ktorým 
akoby komora nič nedávala. 
Porovnáva počty členov a ne-
členov – živnostníkov. Akoby tí 
členovia mali zo všetkého, čo 
sa okolo živnostníkov a pre živ-
nostníkov v našom štáte a teraz 
aj v Európskej únii robí o čosi 
viac ako nečlenovia. Majú! Po-
cit dobre vykonanej, mimocho-
dom dobrovoľnej, práce, ak sa 
podarí komore presadiť dobrú 
vec. O nič viac ako tí, ktorým 
komora nič nehovorí. 

Ako mi asociuje spojenie 
„euro a my“, tak mi zákonite 
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Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu. (Goethe)

(Dokončenie na str. 7)

Komora a my Komora a my 
a noviny a mya noviny a my

(Pokračovanie na str. 2)

PRED NAŠIM ZHROMAŽDENÍMPRED NAŠIM ZHROMAŽDENÍM
Vážené kolegyne a kole-

govia, na nadchádzajúcom 
zhromaždení delegátov Slo-
venskej živnostenskej komo-
ry sa zídeme v roku, ktorý 
je pre komoru významným 
medzníkom. Je to desiaty 
rok založenia inštitúcie, za-
stupujúcej záujmy živnos-
tníkov – malých a stredných 
podnikateľov Slovensku.

Uplynulých desať rokov 
sa nieslo v duchu budova-
nia komory po technickej, 
organizačnej aj personálnej 
stránke, v duchu stabilizá-
cie a predovšetkým preni-
kania do inštitucionálnych 
a spoločenských štruktúr. 
Slovenská živnostenská ko-
mora vstupuje do celospo-
ločenského reformného 
procesu ako inštitúcia, kto-
rá má záujem na stabilite 
a rozvoji podnikateľského 
prostredia, na presadzova-
ní prvkov etiky, odbornosti 
a kvality výkonu prác a slu-
žieb v živnostenskom pod-
nikaní. V súčasnosti je ak-
ceptovanou inštitúciou na 
regionálnej úrovni v rámci 
celého Slovenska. Je akcep-

tovanou inštitúciu, o ktorej 
názory stoja štátne i samo-
správne orgány. Je inštitú-
ciou, ktorá má zástupcov vo 
výboroch a poradných or-
gánoch NR SR, ministerstiev 
a regionálnych a obecných 
parlamentov.

Otvorene však musím po-
vedať, že jedným z prob-
lémov komory je členská 
základňa. Porovnanie poč-
tu vydaných oprávnení na 
živnostenské podnikanie, 
zvlášť u remeselných živ-
nosti, s počtom členov ko-
mory nie je dobré. Pozná-
me aj dôvod: Členstvo je 
nepovinné. Ťažko odpove-
dáme potenciálnym záu-
jemcom o členstvo na otáz-
ku Čo z toho budem mať, 
ak budem členom komory? 
Je tu však aj ďalšia otázka: 
Čo z toho má tých viac ako 
680 dobrovoľných členov 
komory, ktorí pracujú bez 
nároku na odmenu, kto-
rí pripomienkujú návrhy zá-
konov a sami sú iniciátormi 
zmien, pozitívne ovplyvňu-
júcich prostredie nielen pre 
členov komory, ale pre ďal-

ších, minimálne dvesto tisíc 
živnostníkov?

V tomto období prežívame 
veľa vonkajších zmien, ktoré 
výrazne ovplyvňujú živnos-
tenské prostredie. Rozširo-
vanie Európskej únie, vstup 
do Schengenu, príprava na 
euro konverziu, ale aj veľmi 
silný rast ekonomiky Sloven-
ska, má vplyv na toto pro-
stredie. Kde sú slabé miesta? 

Predovšetkým v trhu prá-
ce! Otvorene treba pove-
dať aké sú problémy! Je to 
nielen nedostatok pracov-
nej sily, zvlášť v oblastiach 
remesiel, stavebníctva, slu-
žieb, ale odbornosť, kvali-
ta a predovšetkým pracov-
né návyky pracovnej sily. 
Neustále sa stupňujú požia-
davky na bezpečnú výrobu 
a hygienu v potravinárstve, 
na bezpečnosť a ochra-
nu zdravia pri práci v kaž-
dej oblasti, tlaky na sociál-
ne a pracovné prostredie. Je 
veľkým paradoxom ako sa 
správajú ľudia doma, na Slo-
vensku, a ako iba kúsok za 
hranicami Slovenska. Je to 

Seriál o eure – o všetkom, čo zaujíma živnostníkov

Dobrý deň, čitatelia Živnos-
tenských novín! Prinášame 
vám najnovšie informácie, sú-
visiace s prechodom na euro. 

Nedávno sa pridala aj Sloven-
ská obchodná inšpekcia. Tá vy-
hlásila, že v období povinného 
duálneho zobrazovania cien 
je pripravená vykonať tisícky 
kontrol s cieľom zabrániť ich 
neodôvodnenému zvyšovaniu. 
Pripravených je 150 inšpekto-
rov, ktorých počet sa v prípade 
potreby môže zvýšiť.  Na priblí-
ženie, v minulosti bolo schop-
ných 70 až 80 inšpektorov po-
čas dvoch týždňov skontrolovať 
približne 100 tis. cien. 

Slovensko požiadalo EK 
o zhodnotenie pripravenosti 
prijať euro v roku 2009

Slovensko v sobotu 5.4.2008 

Euro a my Euro a my 

(Pokračovanie na str. 7)

Ceny budú pod drobnohľa-
dom

Najväčšie obavy, vyplývajú-
ce zo zavedenia eura na Slo-
vensku, sa dlhodobo spájajú 
s možným zvyšovaním cien to-
varov a služieb. Práve otázka 
cien je tak jednou z najpodstat-
nejších aj v prípravách na pre-
chod na euro a je im venovaná 
veľká pozornosť. Obavy ľudí zo 
zdražovania sa politici, ale tí, 
čo sú zapojení do procesu príp-
rav prechodu meny na euro, 
snažia rozptyľovať svojimi vy-
hláseniami.
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ SKLO ČESKÉ A SLOVENSKÉ SKLO 
V EXILE, BratislavaV EXILE, Bratislava

27. február – 11. máj 2008
Výstava Slovenskej národnej galérie 
prezentuje diela v oblasti skla voľ-

ného umenia (plastiky, objekty,
inštalácie) a ti  ež úžitkové ume-

nie a dizajn autorov žijúcich a pôso-
biacich mimo Slovenskú republiku 

a Českú republiku

EMA, Nitra EMA, Nitra 

20. – 23. máj 2008
8. ročník medzinárodnej výstavy 

elektrotechniky, merania, automa-
tizácie a regulácie - Agrokomplex – 

Výstavníctvo, Nitra

GASTRO – BIO RACIO,GASTRO – BIO RACIO,
KošiceKošice

21. – 23. máj 2008 
Výstava výrobkov a zariadení
gastronomických prevádzok,
zariadení a vybavení hotelov

- Dom techniky, Košice 

VESNA/ZDRAVIE A KRÁSA, VESNA/ZDRAVIE A KRÁSA, 
Banská Bystrica Banská Bystrica 

30. apríl – 3. máj 2008
2. ročník prezentačno-predajnej 
výstavy zdravého životného štý-

lu a pestovania krásy - Meen, Ban-
ská Bystrica

WELLNES & BEAUTY & WELLNES & BEAUTY & 
SPA, KošiceSPA, Košice

21. – 23. máj 2008
Výstava zameraná na zdravý spôsob 

života, na obnovu fyzických
i duševných síl, krásu tela

a celkového zdravia

CHEMPLAST, NitraCHEMPLAST, Nitra

20. – 23. máj 2008
12. ročník medzinárodnej výstavy 
plastov a chémie pre strojárstvo

Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra

MŮJ DŮM, MŮJ HRADMŮJ DŮM, MŮJ HRAD

1. - 4. máj 2008
16. ročník stavebnej výstavy so sú-
ťažou o najlepší exponát a najlepšie 

riešenú expozíciu, súťaže učňou
Litoměřice - výstavisko
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ne Renáta Makišová, manažér-
ka predaja a Lýdia Hubinská, 
špecialistka pre podnikateľov. 

Na zhromaždeniach delegá-
tov v Nitra a Banskej Bystrici 
sa nezúčastnil žiadny zástupca 
generálneho partnera, preto-
že z Nitry išla pozvánka nesko-
ro a v B. Bystrici na zástupcov 
banky zabudli.                      (vub)

Noví predsedovia krajských 
zložiek. V mesiacoch február 
a marec na zhromaždeniach de-
legátov jednotlivých krajských 
zložiek boli, okrem zhodnote-
nia činnosti a hospodárenia za 
rok 2007, zvolení funkcioná-
ri do volených orgánov zložiek 
a schválené nominácie zástup-
cov do orgánov SŽK. 

Na dvojročné volebné obdo-
bie boli zvolení títo predsedo-
via kajských zložiek: Bratisla-
va - Vladimír Mička, Banská 
Bystrica - Juraj Lalík, Košice - 
Ervín Boháčik, Nitra - PhDr. 
Katarína Babulíková, Prešov - 
Ing. Michal Mudrák, Trenčín 
- Ing. Milan Nápoký, Trnava - 
Ing. Robert Schmidt, Žilina - 
Ing. Pavol Višňovský.

Živnostenské trhy 2008. 
Živnostenské trhy sa v tomto 
roku budú konať v rámci veľ-
trhu Agrokomplex v dňoch 
21. až 25. augusta. Organizá-
ciou trhov boli poverení členo-
via krajských zložiek Bratislava
a Trnava.                                     (m)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

Kalendár výstav
* Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK ** Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK *

Zhromaždenie delegátov. 
V zmysle zákona č. 126/1998 
a uznesenia predstavenstva 
SŽK č. 10/8, schváleného 27. 
marca 2008 predstavenstvo ko-
mory pozýva  zvolených dele-
gátov na zhromaždenie, kto-
ré sa bude konať 6. mája 2008 
(utorok) v Kongresovej sále 
Technopolu na Kutlíkovej ul. 
V Bratislave. 

Záverom rokovania zhro-
maždenia delegátov sa bude-
me venovať v budúcom vydaní 
Živnostenských novín.

Generálny partner SŽK 
na zhromaždeniach delegá-
tov. V priebehu uplynulých 
dvoch mesiacov sa zástupco-
via generálneho partnera Slo-
venskej živnostenskej komory 
– Všeobecnej úverovej banky 
- zúčastnili na zhromaždeniach 
delegátov v jednotlivých kraj-
ských zložkách. 

V Košiciach bola prítomná 
Ing. Božena Onderková, re-
gionálna manažérka predaja 
v Košiciach. 

V Prešove sa zhromaždenia 
zúčastnil Ing. Jozef Šuhajda, 
regionálny manažér predaja. 
Tu sa veľmi pozitívne hodno-
tila spolupráca banky s členmi 
komory.

Ukážková je spolupráca re-
gionálneho riaditeľstva VÚB 
v Trnave s komorou. Predse-
da krajskej zložky Ing. Róbert 
Schmidt pozýva kolegov na 
každé zasadnutie, aj na okres-
ných úrovniach. Tento raz sa 
zúčastnili Martina Ráceková, 
regionálna manažérka predaja 
a František Majcher, EFT POS 
špecialista.

Do Pezinku na zasadnu-
tie bratislavskej krajskej zlož-
ky prišli z regiónu Bratisla-
va-východ riaditeľka pobočky 
v Pezinku Jana Lančaričová 
a z regiónu Bratislava-západ 
riaditeľka pobočky v Bratislave 
Bc. Slávka Danišová a vzťahový 
manažér Rastislav Švarc. 

V Žiline sa za banku zúčastnil 
Ing. Martin Andel, riaditeľ po-
bočky Žilina Dubeň, v Trenčí-

Naši jubilanti. V máji si pri-
pomínajú významné životné ju-
bileá títo naši členovia:

ING. JOZEF JASENÁK, člen 
KZ Trnava – 50. výročie naro-
denia, SLAVOMÍR ŠIMON-
ČIČ, člen KZ Trnava – 65. 
narodeniny, ING. JANKA KU-
BÍKOVÁ z KZ Košice – 50. vý-
ročie, ANNA ANDRÁŠIOVÁ, 
členka KZ Košice - 50. naro-
deniny a HELENA SUČKO-
VÁ, tiež z Košíc – oslávi 40. na-
rodeniny.

(Dokončenie zo str. 1)

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, 
štátny podnik, má nového riaditeľa

Prvého apríla 2008 sa funkcie ria-
diteľa AGK Nitra ujal Miloslav Pi-
sár (45 rokov). Agrokomplex – Vý-
stavníctvo Nitra je od januára štátny 
podnik, dovtedy existoval ako prís-
pevková organizácia. Nový riaditeľ 
nahradil Ladislava Švihela, ktorý 
bol na čele podniku od roku 1990. 
Miloslav Pisár pracoval v Agro-

komplexe sedem rokov (do roku 
1992). Potom začal súkromne 
podnikať v oblasti výstavníctva, 
v oblasti návrhu a realizácie vý-
stavných expozícií. Stal sa víťa-
zom výberového konania, ktoré sa 

v marci konalo na ministerstve pô-
dohospodárstva. Za silnú stránku 
Agrokomplexu považuje tradíciu. 
Výstavisko je podľa neho mekkou 
výstavníctva na Slovensku. Plánuje 
zvýšiť kreativitu a iniciatívu svojich 
zamestnancov, zlepšiť služby pre 
vystavovateľov aj návštevníkov. 
Areál by chcel sprístupniť na kul-
túrne, spoločenské i športové ak-
tivity a intenzívne spolupracovať 
s mestom. Ing. Miloslav Pisár sa 
narodil v Nitre v roku 1963. Vyštu-
doval Slovenskú vysokú školu tech-
nickú v Bratislave.                            (a)

vychádza, že komora a my – živ-
nostníci (pravdepodobne sa te-
raz „pomýlim“, pretože tých čle-
nov je v rámci Slovenska veľmi 
málo) by sme mali ťahať za jeden 
koniec! Mali – všetci, možno aj 
v rámci únie!

A ako mi asociuje spojenie 
„komora a my“ – živnostníci, tak 
by mali byť Živnostenské novi-
ny pre všetkých živnostníkov na 

Slovensku, vlastne mohli by byť, 
peknými novinami, na viacerých 
(nielen iba ôsmich) stranách, 
s vysokým nákladom (pre tých 
minimálne dvesto tisíc živnostní-
kov), s bohatým obsahom a, sa-
mozrejme, so solídnym redakč-
ným zázemím!

Vidíte, čo robia asociácie myš-
lienok! Dúfam, že nie iba tých 
mojich!                   Iva Bukvová

Komora a my a noviny a my

Poďakovanie
Pred začiatkom zhromažde-

nia delegátov bratislavskej zlož-
ky prišla naša členka Terézia 
Fegyveresová s tým, že cestou 
si poškodila podvozok Octavie. 
Kolegovia zistili, že je rozbitá 
olejová vaňa. Pred zhromažde-
ním sme predstavovali vozid-
lá ŠKODA prostredníctvom 
firmy Auto Rotos Rozbora a prí-
tomnosť ľudí z tejto firmy bola 
užitočná aj pre našu členku. 
Okamžite zavolali odťahové vo-
zidlo a do skončenia zasadnutia 
sa Octavia vrátila opravená. Aj 
touto cestou ďakujeme vedeniu 
Auto Rotos a jej pracovníkom 
za skvelú reklamu. Naša členka 
nenachádzala slová vďaky, veď 
bez auta by sa nebola dostala 
ani domov ani na svoje praco-
visko.                                         (vm)

Odpovede minis-
terky práce

Na marcovom stretnutí čle-
nov komory s ministerkou 
práce, sociálnych vecí a ro-
diny ministerka Viera Toma-
nová prisľúbila odpovedať na 
otázky členov SŽK. Odpove-
de sme chceli uverejniť v ap-
rílovom vydaní ŽN, avšak pre 
naliehavé pracovné povinnos-
ti ministerky budeme mať od-
povede k dispozícii až v máji. 

Redakcia
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(Pokračovanie na str. 12)

• Slovenskí žiaci sa už učia 
o eure. Slovenskí žiaci sa už za-
čali zoznamovať s eurom aj na 
vyučovaní. O eure sa školáci 
na prvom stupni základných 
škôl môžu dozvedieť nielen na 
matematike, vlastivede či pr-
vouke, ale aj počas výučby slo-
venského jazyka, na hudobnej 
a výtvarnej výchove. 

• Za ryžu zaplatíme viac! 
Zvyšovanie cien potravín na-
berá na obrátkach. Lacná ryža 
je tiež minulosťou, obchodníci 
totiž avizujú zdražovanie. A to 
minimálne o desať percent. 
Môže za to jej nedostatok. Pred 
neustálym nárastom cien va-
ruje už aj Medzinárodný me-
nový fond.

• Slovensko splnilo kritériá. 
„Bez ohľadu na to, či Európska 
komisia odporučí 7. mája vo svo-
jej hodnotiacej správe zavede-
nie eura na Slovensku v pláno-
vanom termíne 1. januára 2009, 
alebo nie, vláda bude pokračo-
vať v plnení maastrichtských 
kritérií. Potrebujeme stabilizo-
vať verejné financie, záleží nám 
na tom, aby sme držali infláciu 
pod kontrolou, aby krajina ne-
bola zadlžená, aby schodok bol 
čo najnižší,“ vyhlásil premiér 
Robert Fico.

• Ministerstvo chce zvýšiť 
sumy životného minima. Mi-
nisterstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť 
sumu životného minima pre pl-
noletú fyzickú osobu od 1. janu-
ára budúceho roka na 5800 Sk. 
Pre ďalšiu spoločne posudzo-
vanú plnoletú fyzickú osobu 
by malo byť od budúceho roka 
životné minimum na úrovni 
3770 Sk a pre neplnoleté dieťa 
2 610 Sk.

• Návrh zákona: Deti do 
baru samé nepustia! Tínedžeri 
a deti sa už v noci do baru či na 
diskotéku nedostanú. Zakázať 
im to má zákon o ochrane mlá-
deže, ktorý pripravujú koaliční 
poslanci. Národná rada SR by 
o ňom mala rokovať ešte pred 
letom.

• Cena ropy dosiahla re-
kord. Cena ropy stanovila nový 
rekord - 117 USD (2388 Sk) za 
barel. Príčinou bol útok na kľú-
čový nigérijský ropovod. 

Krátke správy

SIAHNE ŠTÁT NA DEDIČSTVO SPORITEĽOM?
Ministerstvo práce plánuje 

zmeniť systém dedenia úspor 
z druhého penzijného pilie-
ra. Informovala o tom minis-
terka práce Viera Tomanová. 
Zároveň naznačila, že v prípa-
de úmrtia klienta dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti by sa 
mala obmedziť možnosť použi-
tia zdedených peňazí. „Bude-
me vstupovať do dedenia. (...). 
Tieto peniaze by mali slúžiť na 
výplatu dôchodku,“ povedala 
Tomanová. Bez bližších pod-
robností dodala, že zdedené 
úspory z druhého dôchodkové-
ho piliera by sa mali odložiť na 
starobu.

V súčasnosti môžu dediči po 
smrti sporiteľa použiť zdede-
né úspory z DSS na čokoľvek, 
peniaze sa navyše nezdaňujú. 

V prípade úmrtia klienta DSS 
dostane všetky nasporené pe-
niaze osoba, ktorú sporiteľ ur-
čil v zmluve, prípadne jeho 
manžel alebo deti či iné osoby. 

Platný systém dedenia úspor 
v druhom pilieri sa nepozdáva 
šéfovi Sociálnej poisťovne Iva-
novi Bernátkovi. Ten nepova-
žuje za správne, že dôchodkové 
úspory zosnulého môžu dedi-
či použiť napríklad na nákup 
elektroniky. 

Na penzijný účet si Slováci 
môžu odkladať peniaze, časť 
povinných sociálnych odvo-
dov od roku 2005. V niektorej 
zo šiestich DSS si v súčasnosti 
sporí zhruba 1,5 milióna ľudí. 
Tí po odchode na dôchodok 
budú dostávať penziu z naspo-
rených peňazí a časť dôchodku 

zo štátom financovaného prie-
bežného systému. Prvé penzie 
z druhého piliera sa však začnú 
vyplácať až o vyše desať rokov, 
pretože minimálny čas spore-
nia je stanovený na 15 rokov. 

Reforma, ktorú spustila pred-
chádzajúca vláda, má zmierniť 
vplyv očakávaného horšieho 
demografického vývoja na dô-
chodkový systém a hospodáre-
nie štátu. Súčasný kabinet pre-
miéra R. Fica presadil viaceré 
zmeny, keď napríklad umož-
nil klientom DSS návrat iba do 
priebežného systému alebo zá-
ujemcom, naopak, zapojiť sa 
do sporenia. Predĺžil tiež mi-
nimálny čas sporenia z pôvod-
ných desať rokov, čo opozícia 
napadla na Ústavnom súde. 

(Zdroj:  www.pravda.sk)

KOLOTOČ SUBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI

Otázka: Inšpektorát práce 
a Policajný zbor požadujú od 
vodičov doklad o čerpaní den-
ného odpočinku, týždenného 
odpočinku, príp. doklad o tom, 
že neviedli motorové vozidlo. 
Dokladom má byť napr. prázd-
ny záznamový list, vložený do 
tachografu po skončení pra-
covnej doby a vybratý pre zača-
tím jazdy, a to aj za dni, počas 
ktorých neviedli vozidlo, ale 
vykonávali napr. práce v skla-
de, opravu, údržbu, pomocné 
práce a pod. (nie všetci zames-
tnanci majú ako hlavnú činnosť 
vedenie motorového vozidla).
Táto požiadavka nie je v súlade 
s nariadením č. 3821/85, článok 
15, ods. 2. Vyžadovanie iných 
potvrdení, záznamov a potvr-
dení podľa rozhodnutia komi-
sie z 12. 4. 2007 je nad rámec 
kontrolných úkonov. Uvedeným 
postupom nie je zaručená pre-
zumcia neviny vodiča, vodič je 
vždy považovaný za vinník nap-
riek tomu, že porušenie musí 
byť dokázané kontrolným orgá-
nom. Je postup kontrolných or-
gánov v súlade s platnými práv-
nymi predpismi?

Odpoveď: Predmetom cest-
ných kontrol a kontrol v pries-
toroch podnikov je zistiť, či 
príslušné predpisy boli úpl-
ne a riadne dodržané. Dôkaz-
né bremeno spočíva na vo-
dičovi, príp. na dopravnom 
podniku. Pôsobnosť orgánov 
štátnej správy vo veci výkonu 
kontroly organizácie pracov-
ného času v doprave upravujú 
§ 29 až 38 zákona č. 462/2007 
Z. z. o organizácii pracovného 
času v doprave a o zmene a do-
plnení zákona č. 125/2006 Z. 

z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. 
z. o nelegálnej práci a nelegál-
nom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 309/2007 Z. 
z. (ďalej len „zákon č. 462/2007 
Z. z.“). Prvky, ktoré sú pred-
metom cestnej kontroly sú uve-
dené v časti A prílohy č. 1 zá-
kona č. 462/2007 Z. z., v § 37, 
ods. 2 písm. f) a podľa § 38, 
ods. 1, písm. c), bod 2 zákona 
č. 462/2007 Z. z. a v nariade-
ní Rady (EHS) č. 3821/85 o zá-
znamovom zariadení v cestnej 
doprave (ďalej len „nariadenie 
Rady (EHS) č. 3821/85 v plat-
nom znení“). Podľa druhu zá-
znamového zariadenia, ktorým 
je vozidlo vybavené vyplývajú 
z čl. 15 nariadenia Rady (EHS) 
č. 3821/85 v platnom znení pre 
vodiča určité povinnosti týka-
júce sa zaznamenávania úda-
jov záznamovým zariadením, 
splnenie ktorých je vodič po-
vinný preukázať kontrolnému 
orgánu. Podľa článku 15, ods. 
2 nariadenia Rady (EHS) č. 
3821/85 v platnom znení, po-
kiaľ sa vodič nachádza mimo 
vozidla a nemôže používať zá-
znamové zariadenie namon-
tované vo vozidle, časové úse-
ky „odpočinok“, „iná práca“, 
„pracovná pohotovosť“ zapí-
še v prípade vybavenia vozid-
la analógovým záznamovým 
zariadením (podľa prílo-
hy I nariadenia Rady (EHS) 
č. 3821/85 v platnom znení) na 
svoj záznamový list buď ručne, 
automatickým záznamom ale-
bo inými prostriedkami. V prí-
pade vybavenia vozidla digitál-
nym záznamovým zariadením 

(podľa prílohy IB nariadenia 
Rady (EHS) č. 3821/85 v plat-
nom znení) tieto časové úseky 
zapíše na kartu vodiča pomo-
cou ovládača na manuálne za-
pisovanie, nachádzajúceho sa 
na záznamovom zariadení.

Podľa článku 15, ods.7 naria-
denia Rady (EHS) č. 3821/85 
v platnom znení ak vodič ve-
die vozidlo vybavené záznamo-
vým zariadením podľa prílohy 
I tohto nariadenia, musí, ke-
dykoľvek o to inšpekčný úrad-
ník požiada, od 1 . januára 2008 
predložiť záznamové listy za 
bežný deň a predchádzajúcich 
28 dní, kartu vodiča, pokiaľ ju 
má, a každý ručný záznam a vý-
tlačok vytvorený za bežný deň 
a predchádzajúcich 28 dní. Ak 
vodič vedie vozidlo vybavené 
záznamovým zariadením pod-
ľa prílohy IB tohto nariadenia, 
musí kedykoľvek o to inšpek-
čný úradník požiada od 1 janu-
ára 2008 predložiť kartu vodiča, 
každý ručný záznam a výtla-
čok vytvorený počas bežné-
ho dňa a predchádzajúcich 28 
dní a záznamové listy za bežný 
deň a predchádzajúcich 28 dní, 
keď viedol vozidlo vybavené 
analógovým záznamovým za-
riadením. Oprávnený inšpek-
čný úradník môže skontrolovať 
dodržiavanie nariadenia (ES) 
č. 561/2006 analýzou záznamo-
vých listov, zobrazených alebo 
vytlačených údajov, ktoré zaz-
namenalo záznamové zariade-
nie alebo karta vodiča, alebo, 
ak to nebude možné, analýzou 
akéhokoľvek podporného do-
kumentu, ktorý dokazuje ne-
dodržanie ustanovení, ako sa 
ustanovujú v článku 16, ods. 
2 a 3 nariadenia Rady (EHS) 
č. 3821/85 v platnom znení.

Ak bol vodič práceneschop-
ný, čerpal dovolenku, príp. vie-
dol vozidlo vyňaté z pôsobnosti 

V minulom čísle Živnostenských novín sme sľúbili, že 
po obdržaní listu z Ministerstva dopravy, pôšt a tele-
komunikácií SR zverejníme odpovede na zaslané otáz-
ky. Vzhľadom na rozsiahly text z odpovede vyberáme.
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PODPORA PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT 
ZLEPŠENIE SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU

S novým programovým ob-
dobím 2007 – 2013 prichá-
dzajú aj nové možnosti finan-
čnej podpory pre živnostníkov 
a malých a stredných podnika-
teľov. Prostredníctvom Živnos-
tenských novín predstavujeme 
možnosti využitia štrukturál-
nych fondov. 

Začneme s Operačným prog-
ramom Konkurencieschop-
nosť a hospodársky rast (OP 
KaHR), konkrétne s Opatre-
ním 3.1 Podpora podnikateľ-
ských aktivít v cestovnom ru-
chu.

Momentálne je na toto opat-
renie otvorená výzva a zapojiť 
sa môžu podnikatelia so sídlom 
mimo Bratislavského samo-
správneho kraja. 

Cieľom opatrenia je zlepše-
nie služieb cestovného ruchu 
prostredníctvom služieb s vyš-
šou pridanou hodnotou. 

Stručný popis aktivít:
Podpora budovania mik-

roinfraštruktury k stredis-
kám CR. Týka sa najmä mik-
roinfraštruktúry, ktorá sama 
o sebe neprodukuje zisk (par-
kovísk, inžinierskych sietí, ve-

•

rejných sociálnych zariadení, 
odpočívadiel, orientačných ta-
búľ a pod.).

Výstavba nových a moder-
nizácia existujúcich zariadení 
cestovného ruchu. Obnova kú-
peľníctva, doplnkové a športo-
vé služby, kúpaliská, lyžiarske 
lanovky a vleky, využitie ban-
ských diel na CR, využitie loka-
lít priemyselného dedičstva pre 
CR, a pod.

Vytváranie nových atrakcií 
v regiónoch, napríklad areálov 
pre športovcov a pod.

Podpora obnovy pamiatko-
vých území, tematických kul-
túrnych trás a rekonštrukcia 
kultúrnych a historických ob-
jektov a zariadení so zámerom 
ich využitia na účely CR.

Podpora manažmentu voľ-
ného času.

Podpora výstavby a obnovy 
lyžiarskych tratí, vodných mól, 
prístavísk a pod.

Predpokladané formy štátnej 
pomoci:

Schéma štátnej pomoci pre 
podporu podnikateľských akti-
vít CR do ucelených produktov 
cestovného ruchu s celoroč-

•

•

•

•

•

•

ným využitím
Schéma na podporu podni-

kateľských aktivít v cestovnom 
ruchu (schéma pomoci de mi-
nimis)

Finančné inžinierstvo (pre-
dovšetkým formou záručných 
schém, schém na zvýhodne-
né úvery pre MSP a schémy na 
podporu začínajúcich podnika-
teľov)

Uzávierka prijímania žiadostí 
o nenávratný finančný príspe-
vok je 18.júla 2008 do 16hod.

Viac informácii nájdete na: 
http://www.economy.gov.sk/in-
dex/go.php?id=3619 

Spracovala: E. Lovásiko-
vá, RRA Senec – Pezinok, M. 
R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok,
www.rrasenec-pezinok.sk

(Zdroj: Programový manual 
OP KaHR a web-stránka MH 
SR)

(Viac v článku Možnos-
ti financovania projektov pre 
malé a stredné podniky pros-
tredníctvom štrukturálnych 
fondov EÚ na roky 2007 - 2013 
na strane  7.)

•

•

V RAKÚSKU JE POTREBNÝ 
ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Tie fyzické osoby, ktoré vy-
konávajú v 14 - dňových tur-
nusoch nepretržitú opatro-
vateľskú službu v rakúskych 
domácnostiach, a v tejto kraji-
ne si k 1. januáru 2008 nevyba-
vili živnostenské oprávnenie, 
po odhalení práce na čierno ča-

kajú sankcie. Od nového roku 
sa musia zahraničné, teda aj 
slovenské opatrovateľky, riadiť 
novou rakúskou legislatívou. 
Okrem povinnosti preukázať 
sa živnostenským listom podľa 
nového zákona o opatrovateľ-
skej službe prináleží týmto pra-
covníčkam rozsiahla sociálna 
ochrana, a to úrazové, dôchod-
kové a zdravotné poistenie. Ide 
o nový pracovno-právny model 
napojený na rakúsky systém so-
ciálneho zabezpečenia. Cieľom 
rakúskej ústrednej štátnej sprá-
vy a profesijných organizácií je 
zlegalizovať prácu opatrovate-
liek v domácnostiach a vytvoriť 
im adekvátne sociálne a mzdo-
vé zabezpečenie.

Zmeny, týkajúce sa opatro-
vateľskej služby v Rakúsku boli 
poskytované viacerými komu-
nikačnými kanálmi. Informácie 
sa od júna dali získať na 24-ho-
dinovej hotline a na domovskej 
stránke živnostenských úradov 
v nemeckom a slovenskom ja-
zyku. Poradňu cez telefón vy-
užilo vraj 10000 osôb a elek-
tronickou poštou 240 000 ľudí. 
Obrátiť sa dá aj na personál-
ne agentúry na Slovensku. Ak 
bude v tomto roku v rakúskej 
domácnosti odhalená opatro-
vateľka, ktorá sa nepreukáže 
voľnou živnosťou alebo živnos-
tenským listom, čaká ju najprv 
napomenutie. Ak si nezlegali-
zuje pobyt a opäť bude pristi-
hnutá, neminie ju sankcia 700 
EUR, avšak vzhľadom od mie-
ry porušenia zákona to môže 
byť aj viac.                    Zdroj: VD 

(Dokončenie zo  str. 1)
naozaj iba otázka motivač-
ných nástrojov?

Je veľmi dobré, že naša 
vláda venuje pozornosť 
príprave mládeže na po-
volanie, že sa venuje no-
vým legislatívnym nástro-
jom, ktoré budú upravovať 
procesy odborného vzdelá-
vania a formám a podmien-
kam celoživotného vzdelá-
vanie. Zdá sa, že možnosti 
sú k dispozícii. 

Opatrenia Strategického re-
ferenčného rámca na roky 
2007 až 2013 ponúkajú ši-
roký priestor a možnos-
ti aj pre vzdelávanie aj pre 
rozvoj regiónov a vidieka, 
ale aj pre rozvoj remesiel 
a služieb a ich konkurencie 
schopnosť. Ako to bude ad-
ministratívne a byrokratic-
ky náročné, nám ukáže naj-

bližšie obdobie. Myslíme si, 
že jednoduché a transpa-
rentné pravidlá budú pre 
každého dostatočnou mo-
tiváciou a zárukou transfor-
mácie opatrení do reálneho 
života.

Slovenská živnostenská ko-
mora je pripravená plno-
hodnotne sa týchto proce-
sov zúčastňovať a realizovať 
opatrenia, ktoré budú prí-
nosom pre podnikateľské 
prostredie a osobitne pre 
živnostenský segment. 

Na XII. zhromaždení de-
legátov Slovenskej živnos-
tenskej komory, ktoré sa 
koná už o pár dní, by sme 
mali o tomto všetkom dis-
kutovať!

Ing. Vojtech Gottschall,
predseda SŽK

PRED NAŠÍM ZHROMAŽDENÍM

Fotodokumentácia zo zhromaždenia delegátov bratislavskej kraj-
skej zložky, ktorá sa konala 19. marca v Pezinku.                    Foto: - ib-
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Neuveriteľné AKCIA - 13 % ponúka
Slovenská Živnostenská Komora
v spolupráci s AUTO ROTOS – ROZBORA
a VWfinančné služby.

Finančný leasing 
s 30 % akontáciou

www.autorotos.sk

Predaj a servis vozidel, STK, Autoškola, Autopožičovňa, Pizzeria, Predaj originálnych NDaP a iné.
AUTO ROTOS – ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, BA,tel.: 02/4487 2666, fax: 02/4487 2668

Len pre Vás podnikateľovAKCIA - 13 %

Pre akciu Podnikateľ vypracujeme na mieru individuálnu
ponuku ako aj operatívneho lízingu tak i finančného lízingu
podľa požiadavky zákazníka s výnimočnými podmienkami pre
akciuPodnikateľ, tak akoje touvedené na tejto strane.

V druhom prípade – Finančný leasing (resp. Škoda kredit) je
treba zložiť minimálnu akontáciu vo výške 30 % z nákupnej
ceny, treba doplniť že záujemca predkladá len minimum
dokladov (O.P., živnostenský list a pod.) v prípade uvedenej
Octavie 1,9 TDI je to 152.697 Sk, a mesačná platba potom bude
8.428Sk, (uplatiteľov DPH je to 7.852,20 Sk)

Ďalšie podrobnosti získajú záujemcovia u predsedov
krajských zložiek, ktorí budú oprávnenými osobami na
spracovanie dohody o kúpe vozidla a následne ju pošlú
predsedovi bratislavskej krajskej zložky, ktorý bude viesť
evidenciu a kontaktovať predajcu. Nie je to nič zložité, pri
objednávke však treba zložiť 1.000-korunový poplatok.
Všetky informácie poskytne spoločnosť AUTO ROTOS-
ROZBORA na tel. čísle 02/49491822 (marketing@auto-
rotos.sk), predseda Krajskej zložky v Bratislave,
tel.02/44461400 (szkriaditel@stonline.sk). Predsedovia
ostatných krajských zložiek sú uvedení na
www.szk.sk alebo v každých Živnostenských novinách.

Spôsob nadobudnutia vozidla pre člena 
Slovenskej Živnostenskej Komory
Škoda Octavia 1.9 TDI, 77kW, 5 st. MP

Nákupná cena 584.990 Sk – 13% zľava (76.000 Sk) = 508.990 Sk

Akontácia = 152 000  Sk

Mesačná splátka s DPH = 8.428 Sk

- v cene Povinné zmluvné poistenie 
+ Havarijné poistenie + DPH z motorového vozidla

- pre platcov DPH:  vracia sa späť 1.345,65 Sk, 
čiže mesačná splátku platíte len 7.082,35 Sk

Spôsob nadobudnutia vozidla 
pre bežného zákazníka
ŠkodaOctavia 1.9 TDI, 77kW, 5 st. MP 

Nákupná cena = 584.990 Sk

Akontácia = 175.497 Sk

Mesačná splátka s DPH = 10.375 Sk

Mesačná splátka pre platcov DPH = 8.718,48 Sk
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MOŽNOSTI FINANCOVANIA PROJEKTOV PRE MALÉ A STRED-
NÉ PODNIKY PROSTREDNÍCTVOM ŠTRUKTURÁLNYCH FON-
DOV EÚ NA ROKY 2007 - 2013

Z Operačného programu 
Konkurencie schopnosť a hos-
podársky rast (OP KaHR) – 
oprávnení prijímatelia pomoci 
sú podnikatelia so sídlom v SR 
mimo Bratislavského samo-
správneho kraja

Opatrenie 2. 1 
Inovácie a technologické 

transfery
Cieľom opatrenia je podpora 

súkromného sektora, kde tzv. 
main stone inovácií a transfe-
ru technológií je riešenie prob-
lému zníženia energetickej ná-
ročnosti, zníženie ekologických 
dopadov a zvýšenie efektívnos-
ti výroby.

Stručný popis aktivít:
Podpora zavádzania inová-

cií a technologických transfe-
rov. Aktivity zamerané na mo-
dernizáciu strojov, prístrojov 
a zariadení, vybavenie skúšob-
ní a technológií, s cieľom zvý-
šenia konkurencieschopnos-
ti, znižovania a odstraňovania 
negatívnych vplyvov priemyslu 
a služieb na životné prostredie. 
Malé stavebné úpravy, rekon-
štrukcia prevádzkových pries-
torov súvisiace s inováciou, 
výhradne úzko súvisiacich so 
zabudovaním nových strojov, 
prístrojov a zariadení, výrob-
ných postupov a technológie.

Podpora tvorby pracovných 
miest prostredníctvom rozvoja 
podnikania. 

Podpora účasti slovenských 
výrobcov na veľtrhoch, výsta-
vách, obchodných misiách.

Predpokladané formy štátnej 
pomoci:

Schéma štátnej pomoci na 
podporu zavádzania inovatív-
nych a vyspelých technológií 
v priemysle a v službách

Schéma na podporu zavá-
dzania inovatívnych  a vyspe-
lých technológií v priemysle 
a v službách (schéma pomoci 
de minimis)

Schéma na podporu medzi-
národnej spolupráce (schéma 
pomoci de minimis)

Schéma podpory pre začína-
júcich podnikateľov (schéma 
pomoci de minimis) – určená 
na podporu nových aktivít za-
čínajúcich podnikateľov

Opatrenie 1.3 
Podpora inovačných aktivít 

v podnikoch
Cieľom opatrenia je zvýšenie 

konkurencieschopnosti prie-
myslu prostredníctvom pod-
pory inovačných aktivít a súvi-
siaceho aplikovaného výskumu 
u podnikateľov.

Stručný popis aktivít:

•

•

•

•

Podpora v priemysle. Za-
meraná na systematické získa-
vanie nových poznatkov a ich 
praktické využitie pri vývoji no-
vých výrobkov, procesov, tech-
nologických postupov a zaria-
dení alebo služieb.

Podpora inovácií v priemys-
le a službách. Usmernenie vý-
sledkov výrobného výskumu 
do plánu, projektu, úpravy ale-
bo návrhu nového, zmenené-
ho alebo vylepšeného výrobku, 
postupu alebo služby určených 
na predaj alebo prenájom a ich 
systematické využívanie pri vý-
robe materiálov, zariadení, sys-
témov, metód a postupov.

Technické štúdie realizo-
vateľnosti. Analýza napríklad 
technických riešení na úrovni 
patentov a úžitkových vzorov, 
inovatívnych aktivít z ekono-
mického, technického a tech-
nologického aspektu realizova-
teľnosti v praxi. 

Príprava a budovanie systé-
mov manažérstva kvality a ex-
terného predcertifikačného 
a certifikačného procesu. Sú-
visí so zavadzaním systému 
manažérstva kvality (v súlade 
s medzinárodnými normami).

Podpora predcertifikačného 
auditu pre overenie stavu.

Podpora projektov spo-
jených s uplatňovaním no-
vých metrologických postupov 
a harmonizáciou systémov ka-
librácie.

Podpora projektov spoje-
ných so získaním akreditá-
cie a certifikácie na Slovensku 
a v zahraničí.

Podpora účasti slovenských 
výrobcov na zasadnutiach tech-
nických komisií európskych 
a medzinárodných normalizač-
ných organizácií.

Podpora projektov na tvorbu 
nových a aplikovaných techno-
logických noriem do praxe.

Predpokladané formy štátnej 
pomoci:

Schéma štátnej pomoci na 
podporu aplikovaného výsku-
mu, vývoja a inovácií

Schéma na podporu inová-
cií, zavádzania systémov ma-
nažérstva kvality, ochrany prie-
myselných práv a zavádzania 
technických noriem do výrob-
nej praxe a služieb (schéma po-
moci de minimis)

Finančné inžinierstvo (pre-
dovšetkým formou záručných 
schém, schém na zvýhodne-
né úvery pre MSP a schémy na 
podporu začínajúcich podnika-
teľov)

Opatrenie 2.1 
Zvyšovanie energetickej efek-

tívnosti na strane výroby aj 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

spotreby a zavádzanie progre-
sívnych technológií v energe-
tike

Cieľom opatrenia je zvýšenie 
energetickej efektívnosti pri-
márnych energetických zdro-
jov a zvýšenie podielu spotre-
by OZE na celkovej spotrebe 
energie.

Stručný popis aktivít:
Úspory energie vo všetkých 

oblastiach priemyslu a služieb.
Vysokoúčinná kombinovaná 

výroba elektriny a tepla.
Využívanie obnoviteľných 

energetických zdrojov. Týka sa 
výstavby, modernizácie alebo 
rekonštrukcie malých vodných 
elektrární, zariadení na ener-
getické využitie biomasy, biop-
lynu, zariadení na výrobu bio-
palív a bioplynu, zariadení na 
využitie slnečnej energie, za-
riadení na využitie geotermál-
nej energie.

Rekonštrukcia existujúcich 
tepelných zariadení na rozvod 
tepla a pod.

Predpokladané formy štátnej 
pomoci:

Schéma štátnej pomoci pre 
zvyšovanie energetickej efek-
tívnosti na strane výroby aj spo-
treby a zavádzaní progresív-
nych technológií v energetike

Schéma na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja (schéma 
pomoci de minimis)

Finančné inžinierstvo (pre-
dovšetkým formou záručných 
schém, schém na zvýhodne-
né úvery pre MSP a schémy na 
podporu začínajúcich podnika-
teľov)

Opatrenie 3.1 
Podpora podnikateľských ak-

tivít v cestovnom ruchu
Cieľom opatrenia je zlepše-

nie služieb cestovného ruchu 
prostredníctvom služieb s vyš-
šou pridanou hodnotou. 

Stručný popis aktivít:
Podpora budovania mikro-

infraštruktury k strediskám 
CR. Týka sa najmä mikroin-
fraštruktúry, ktorá sama o sebe 
neprodukuje zisk (parkovísk, 
inžinierskych sietí, verejných 
sociálnych zariadení a pod.

Výstavba nových a moder-
nizácia existujúcich zariadení 
cestovného ruchu.

Vytváranie nových atrakcií 
v regiónoch. 

Podpora obnovy pamiatko-
vých území, tematických kul-
túrnych trás a rekonštrukcia 
kultúrnych a historických ob-
jektov. 

Podpora manažmentu voľ-
ného času.

Podpora výstavby a obnovy 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lyžiarskych tratí, vodných mól, 
prístavísk a pod.

Predpokladané formy štát-
nej pomoci:

Schéma štátnej pomoci pre 
podporu podnikateľských akti-
vít CR do ucelených produktov 
cestovného ruchu s celoroč-
ným využitím

Schéma na podporu podni-
kateľských aktivít v cestovnom 
ruchu (schéma pomoci de mi-
nimis)

Finančné inžinierstvo (pre-
dovšetkým formou záručných 
schém, schém na zvýhodne-
né úvery pre MSP a schémy na 
podporu začínajúcich podnika-
teľov)

V rámci Operačného prog-
ragmu Bratislavský kraj (OP 
BK) budú podporované aktivi-
ty v oblasti Inovácií a technolo-
gických transferov ako aj v ob-
lasti informatizácie spoločnosti 
pre súkromný sektor.

Opatrenie 2. 1
Inovácie a technologické 

transfery
Cieľom opatrenia je výraz-

ne zvýšiť všetky typy inovácií 
v podnikateľskej sfére, podpo-
riť zavádzanie progresívnych 
technológií, a tým zabezpečiť 
dlhodobú konkurencieschop-
nosť malých a stredných pod-
nikov (MSP) a vysoký rast ich 
produktivity.

Stručný popis aktivít:
Podpora tvorby a zavádza-

nia inovácií a technologických 
transferov v MSP. Príprava pro-
jektov transferu technológie 
a poznatkov do podnikov.

Podpora zavádzania a využí-
vania progresívnych technoló-
gií v MSP. Príprava projektov 
na transfer technológií a po-
znatkov do podnikov s cieľom 
zníženia energetickej a mate-
riálovej náročnosti, podpora 
pilotných projektov a progra-
mov na implementáciu no-
vých technológií na využívanie 
energie z obnoviteľných zdro-
jov, výstavba zariadení produ-
kujúcich energiu z obnoviteľ-
ných zdrojov, najmä malých 
vodných elektrární, zariadení 
na energetické využitie  bioma-
sy, bioplynu, zariadení na výro-
bu biopalív, tepelných čerpa-
diel a pod.

Podpora projektov zavádza-
nia inovatívnych technológií 
v MSP. Predchádzanie vzniku 
znečistenia ovzdušia alebo zní-
ženia emisií do ovzdušia z jes-
tvujúcich zdrojov znečisťova-
nia.

Ochrana duševného vlast-
níctva. Zvýšenie konkurencie-

•

•

•

•

•

•

•

•

(Pokračovanie na str. 8)
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NOVINKY A KAMPANE
Kampaň na Profiúvery
Od 31. marca do 31. mája 

2008 prebieha kampaň na Pro-
fiúvery, kde je viacej benefitov 
+ odpustenie poplatku za ve-
denie flexibiznis účtu na 6 me-
siacov pre nových klientov. 

Kampaň na Flexiúčte
Od 31. marca do 15. mája 

2008 prebieha kampaň na Fle-
xiúčte. Vďaka úspechu úroku 
5% sme sa rozhodli zvýšiť ten-
to úrok na 6% p. a.

Americam Express
Od 20. marca do 15. júna 

2008 sú klienti, ktorí majú a vy-
užívajú kreditnú kartu Ameri-
can Express zaradení do súťaže 
o luxusný zájazd do Barcelony, 
s ubytovaním v 5 hviezdičko-
vom hoteli.

Investovanie
Od 17. 3. do 30. 4. je pri in-

vestovaní do fondov VÚB AM 
možnosť vyhrať luxusný osobný 
automobil Mercedes C-Class. 

Zníženie poplatkov
Banka znížila vstupné poplat-

ky na investovanie do podielo-
vých fondov VÚB AM.

Viac informácií je na www.
vub.sk alebo na ktorejkoľvek 
pobočke.

Využitie produktov VÚB je 
pre členov Slovenskej živnos-
tenskej komory výhodnejšie 
počas kampane.

schopnosti podnikateľských 
subjektov zavádzaním metód 
riadenia kvality. 

V rámci investičných činností 
budú podporované aktivity za-
merané na:

- inováciu strojov, prístrojov 
a zariadení, vybavenie skúšob-
ní, výrobných postupov a tech-
nológie, s cieľom zvýšenia kon-
kurencieschopnosti a pridanej 
hodnoty vrátane nevyhnutné-
ho hardware a software;

- modernizáciu strojov, prís-
trojov a zariadení, výrobných 
postupov a technológie, s cie-
ľom znižovania a odstraňova-
nia negatívnych vplyvov prie-

myslu a služieb na životné 
prostredie vrátane nevyhnut-
ného hardware a software;

Predpokladané formy štátnej 
pomoci:

Schéma podpory pre malé 
a stredné inovačné podniky 
(schéma štátnej pomoci) – pria-
ma podpora formou nenávrat-
ného finančného príspevku

Schéma podpory Opatrenie 
2. 2 malých a stredných podni-
kateľov OPBK (schéma pomo-
ci de minimis).

Informatizácia spoločnosti 
pre súkromný sektor

Cieľom opatrenia je podporiť 
rozvoj vedomostnej ekonomi-
ky intervenciami do produktov 

•

•

v oblasti informačno-komuni-
kačných technológií.

Zavádzanie a účinné využíva-
nie prístupu k IKT v MSP

Operácie budú smerovať do 
efektívneho využitia poten-
ciálu IKT (informačno-komu-
nikačné technológie), tzn. do 
podpory prístupu k širokopás-
movému internetu, budova-
nia lokálnych (vnútropodniko-
vých) sietí (LAN) v rámci MSP, 
obstarania nevyhnutných zaria-
dení hardware a software pre 
vybudovanie lokálnych (vnút-
ropodnikových) sietí, vytvára-
nie a udržiavanie elektronic-
kých služieb a aplikácií (napr. 
elektronický obchod), tvorbu 

a udržiavanie webstránok, bu-
dovanie elektronických infor-
mačných a rezervačných systé-
mov a pod.

Predpokladané formy štátnej 
pomoci:

Schéma podpory malých 
a stredných podnikateľov 
OPBK (schéma pomoci de mi-
nimis)

Riadiacim orgánom pre OP 
Bratislavský kraj je Minister-
stvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR.

Spracovala: S. Vašečková & 
E.Lovásiková, RRA Senec –
Pezinok, M. R. Štefánika 1,

902 01 Pezinok,
www.rrasenec-pezinok.sk

(Dokončenie zo str. 7)

MOŽNOSTI FINANCOVANIA PROJEKTOV...

Zvýhodnené produkty aj pre členov SŽK

Prezentácia výsledkov tvorivej 
práce z katedier vysokých

škôl za rok 2007
Katedra mechaniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratisla-

va formou ochrany nápadov - úžitkovými vzormi zaregistrovala na Úrade 
priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) tieto úžitkové vzory:

Prístroj na znázornenie elementárneho zobrazenia zdroja svetla, ktorý 
umožňuje zobraziť a overiť reálny tvar zdroja svetla potrebného k výpočtu 
reflektorov svietidiel, napr. reflektory automobilov

Inteligentný snímač hladín, určený na presné meranie zmeny výšky hla-
diny na krátky čas, napr. na riekach a v priemysle v nádržiach s premen-
livým obsahom kvapaliny
Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov
Inteligentný snímač hladín s viacnásobne využívaným rozsahom
Zariadenie na meranie rozloženia síl sťahujúcich jadro transformátora
Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp

Zarezávacia a pripojovacia svorka

Fotokópie dokumentov úžitkových vzorov - „malých patentov“ sú pre 
záujemcov (prípadných výrobcov) k dispozícii k nahliadnutiu v knižni-
ci BRK SOPK, Jašíkova 6 v Bratislave, v úradnom čase alebo priamo 
na katedre, kde sú zariadenia.                                                                 (Olmal)

•

•
•
•
•

•

Zástupcovia generálneho partnera SŽK - Všeobecnej úverovej ban-
ky na zhromaždení delegátov KZ Bratislava                              Foto: -ib-

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE PRE ČLENOV

VÚB banka je generálnym partnerom Slovenskej živnostenskej 
komory už od roku 2006. Na základe tejto spolupráce VÚB banka 
poskytuje aj v roku 2008 nielen kvalitné služby, ale aj viacero zvý-
hodnení.
Pre podnikateľov sme pripravili:

podnikateľský flexibiznis účet, ktorého zloženie si môžete 
vybrať sami a používať tak len služby, ktoré naozaj potre-
bujete
zlatú platobnú kartu k podnikateľskému účtu so zľavou na 
prvé dva roky
firemnú kreditnú kartu bezplatne na prvý rok
Modrú kartu, ktorá zabezpečí nášmu klientovi obsluhu v po-
bočkách do 10 minút

A samozrejme prefinancujeme prevádzkové (zásoby, dane, pred-
davky) a investičné potreby (nákup materiálu, prístrojov, rekon-
štrukciu či nákup nehnuteľnosti) širokou škálou profi úverov, pri 
ktorých:

máte výhodnejšie podmienky
potrebujete minimum podkladov
máte možnosť schválenie úveru už na druhý deň

Súkromným osobám ponúkame:
flexiúčet extra s možnosťou zľavy v prípade, že máte aj flexi-
biznis účet, na flexiúčte navyše môžete mať úrok až 6%
medzinárodnú kreditnú kartu MasterCard so zľavou za ve-
denie úverového účtu na prvý rok
kontokorentný úver bez poplatku do výšky dvojnásobku me-
sačného príjmu
spotrebný úver so zníženou úrokovou sadzbou
flexihypotéku s veľmi výhodnými podmienkami 
podielové fondy so zľavou zo vstupného poplatku

Exkluzívne len od VÚB banky:
medzinárodnú súkromnú kreditnú kartu American Express 
BLUE, ktorá vráti 0,5% z každého nákupu alebo
exkluzívnu kreditnú kartu American Express GOLD

Obidve karty so zľavou na prvý rok!
Tešíme sa na stretnutie v pobočkách VÚB banky.

SLUŽBY PRE ČLENOV SŽK
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VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013 

ČÍSLO VÝZVY:ČÍSLO VÝZVY:
2008/PRV/052008/PRV/05

Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky  
Pôdohospodárska pla-

tobná agentúra (ďalej len 
„PPA“), rozpočtová organi-
zácia zabezpečujúca admini-
stratívne činnosti súvisiace 
s finančnými prostriedka-
mi z fondov Európskej únie 
a národných podpôr, sme-
rujúcich do oblasti pôdo-

Podmienky poskytnutia 
nenávratného finančného 
príspevku: 

• Ciele opatrení, opráv-
nené činnosti, kritériá spô-
sobilosti, kritériá pre uzna-
teľnosť výdavkov, spôsob 
financovania, ako aj definí-
cia konečných prijímateľov 

ci vyhláseného výberového 
kola. 

• PPA prijíma len kom-
pletné ŽoNFP, ktoré ob-
sahujú všetky požadované 
prílohy v zmysle zoznamu 
povinných príloh. Povinné 
náležitosti ŽoNFP sú opí-
sané v príručke, v kapitole 

3.1.2 Prijímanie ŽoNFP.  
• Žiadateľ je povinný spl-

niť všetky kritériá spôsobi-
losti stanovené pre uvedené 
opatrenie, minimálnu a ma-
ximálnu výšku oprávnených 
výdavkov na jeden projekt 
a celkovú výšku oprávne-
ných výdavkov z PRV (z osi 
1, 3 a 4) na jeden podnik, 
ako aj ostatné ustanove-
nia príručky. Kurz pre účely 
prepočtu minimálnej a ma-
ximálnej výšky oprávnených 
výdavkov na žiadosť medzi 
EUR a SKK je 32,299 SKK 
(NBS zo dňa 15. 4. 2008).

• Obstaranie tovarov, sta-
vebných prác a služieb musí 
byť vykonané pred poda-
ním žiadosti na regionálne 
pracovisko PPA, a to v sú-
lade s Usmernením postu-
pu žiadateľov pri obstará-
vaní tovarov, stavebných 
prác a služieb, stanove-
ným v príručke, v kapito-
le 3.2 Usmernenie postupu 
žiadateľov pri obstaráva-
ní tovarov, stavebných prác 
a služieb.V prípade, že žia-
dateľ postupoval v zmysle 
ustanovení bodu C uvede-
ného usmernenia, PPA ak-
ceptuje, zmluvy uzavreté 
s dodávateľom od 1. 1. 2006 do 
8. 2. 2008. 

• Pred podpísaním Zmlu-
vy o poskytnutí nenávraté-

E U R Ó P S KA  Ú N I AE U R Ó P S KA  Ú N I A

hospodárstva a rozvoja vi-
dieka, vyhlasuje na základe 
rozhodnutia generálne-
ho riaditeľa PPA č. 24/2008 
výberové kolo predklada-
nia žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného 
príspevku z Programu roz-
voja vidieka SR 2007 – 2013 
(ďalej len „ŽoNFP”) nasle-
dovne: 

V termíne do 31. júla 2008 
pre opatrenie 1.4 Zvýšenie 
hospodárskej hodnoty le-
sov

Rozpočet
(V súlade s ročnými li-

mitmi uvedenými v Prílo-
he ROZHODNUTIA KO-
MISIE zo dňa 4. decembra 
2007 o schválení Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013 CCI 2007 SK 06 RPO 
001.)

Na vypracovanie a admi-
nistráciu ŽoNFP, prijatých 
v rámci tejto výzvy, platia 
kritéria na výber projektov 
schválené monitorovacím 
výborom Programu rozvo-
ja vidieka SR 2007 – 2013 
a ustanovenia Príručky 
pre žiadateľa o poskytnu-
tie nenávratného finančné-
ho príspevku z Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 2007 – 2013 zve-
rejnenej na internetovej 
stránke http://www.apa.sk, 

(oprávnených žiadateľov) 
v rámci uvedeného opatre-
nia, neoprávnené projek-
ty a dôvody vyradenia ŽoN-
FP sú uvedené v Príručke 
pre žiadateľa o poskytnu-
tie nenávratného finančné-
ho príspevku v rámci Prog-
ramu rozvoja vidieka SR 
2007 – 2013 (ďalej len „Prí-
ručka“), zverejnenej na in-
ternetovej stránke PPA 
http://www.apa.sk. Žiadateľ 
je povinný postupovať v sú-
lade s platnou príručkou. 

• ŽoNFP sa predkladá 
osobne v jednom vyhoto-
vení. PPA prijíma ŽoNFP 
na regionálnom pracovisku 
príslušného kraja, na úze-
mí ktorého sa má projekt 
realizovať. Ak sa bude pro-
jekt realizovať vo viacerých 
krajoch, ŽoNFP je možné 
predložiť na regionálne pra-
covisko ktoréhokoľvek kra-
ja, v ktorom sa bude projekt 
realizovať. Kontaktné adre-
sy regionálnych pracovísk 
sú zverejnené na interneto-
vej stránke PPA http://www.
apa.sk. ŽoNFP je možné 
predkladať len v rámci vy-
hláseného výberového kola, 
a to v termíne uvedenom 
pre príslušné opatrenie. 

• V prípade opatrenia 1.4 
môže žiadateľ predložiť ma-
ximálone dve ŽoNFP v rám-

ho finančného príspevku 
z Programu rozvoja vidieka 
SR 2007 – 2013 neexistuje 
právny nárok na poskytnu-

tie nenávratného finančné-
ho príspevku.

Bližšie informácie týkajú-
ce sa výzvy možno získať na 
oddelení metodiky projek-
tových podpôr v rámci sek-
cie projektových podpôr 
PPA, Dobrovičova 12, 815 
26 Bratislava alebo na regi-
onálnych pracoviskách PPA, 
v ktorých je možné predkla-
dať ŽoNFP.

Všetky informácie získa-
te na:

http://www.apa.sk
tel. č. 02/527 33 800,
e–mail: zelmira.milkova@

apa.sk. 
Žiadosti o poskytnutie in-

formácií v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobod-
nom prístupe k informáci-
ám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov adre-
sujte na kanceláriu generál-
neho riaditeľa PPA, Dobro-
vičova 9, 815 26 Bratislava.

Odpovede poskytnuté žia-
dateľovi telefonicky ústnou 
formou, pokiaľ neboli spra-
cované do písomnej podo-
by, nemožno považovať za 
záväzné a žiadateľ sa na ne 
nemôže odvolávať. 

Ing. Jozef Nemšovský, 
generálny riaditeľ

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY -  DOKUMENT
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Zlaté stránky hľadajú 
Miestneho hrdinu
Podeľte sa o svoj podnikateľský príbeh, motivujte 
ostatných v ceste za úspechom a staňte sa hrdinom!

Všeobecne sa podnikanie často spája s množstvom 
prekážok a ťažkostí, ktoré treba prekonať. Človeku 
často dochádzajú sily alebo financie, situácia sa zdá 
neriešiteľná a my strácame chuť bojovať. To však nie 
je príbeh našich hrdinov. Zapojte sa s nami do súťaže, 
v ktorej rozhoduje ľudský príbeh, prekonávanie 
prekážok a viera, že všetko je možné.

Komu je súťaž určená?
Osobám samostatne zárobkovo činným a podnikateľom. 
Váš podnik musí existovať minimálne jeden rok a mali by ste 
v okamihu účasti mať maximálne 500 zamestnancov.

Prečo by som sa mal zúčastniť?
Víťaz má jedinečnú šancu upútať pozornosť verejnosti 
na svoju firmu a v prípade víťazstva sa mediálne 
zviditeľniť. Navyše podporíte odvahu a odhodlanie 
podnikateľov, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii 
ako vy a k tomu môžete v prípade výhry získať jednu 
z hlavných cien.

Aké sú ceny?
Cenou za prvé miesto je finančná suma 100 000 Sk 
a inzertný program v hodnote 100 000 Sk. Druhé 
miesto bude odmenené sumou 50 000 Sk a inzertným 
programom v hodnote 50 000 Sk a tretie miesto získa 
20 000 Sk a inzertný program v hodnote 50 000 Sk.

Súťaž Zlaté stránky hľadajú Miestneho hrdinu 
nehodnotí hospodárske výsledky firmy, ale je zameraná 
výhradne na ľudské príbehy, ktoré sa za podnikaním 
skrývajú. Čím je príbeh zaujímavejší a napínavejší, tým 
väčšia možnosť zvíťaziť sa ponúka. A tak sa aj vy, ak 
ste sa v priebehu podnikania stretli so situáciou, ktorá 
si vyžadovala odvážne riešenie a prístup, môžete stať 
miestnym hrdinom.

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vášho kontaktu 
prostredníctvom prihlášky na webovej stránke 
www.miestnyhrdina.sk, odoslaním odpoveďového 
kupónu z inzercie k súťaži alebo zaslaním e-mailu na 
adresu hrdina@miestnyhrdina.sk, a to najneskôr 
do 30. septembra 2008. Vaše príbehy bude hodnotiť 

porota zložená z osobností slovenskej umeleckej 
scény, zástupcov podnikateľských združení alebo 
asociácií. Z prijatých príbehov porota vyberie najlepší 
z každého regiónu a medzi nimi zvolí troch národných 
víťazov, ktorí budú odmenení zaujímavými finančnými 
cenami na gala večeri v Bratislave, ktorý sa bude 
konať v novembri.

Organizátorom súťaže je spoločnosť Mediatel, 
spol. s r. o., ktorá vydáva každoročne zoznamy Zlaté 
stránky v celkovom ročnom náklade 1,2 milióna 
výtlačkov a prevádzkuje www.zlatestranky.sk. Súťaž 
Zlaté stránky hľadajú Miestneho hrdinu prinášajú 
Miestne infostránky, nový regionálny produkt 
spoločnosti Mediatel.

MT_mistniHrdina_PR_180x253_Zivno1 1 3.4.2008 18:32:43
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KOLOTOČ SUBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI
nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 561/2006 
z 15. marca 2006 o harmonizá-
cii niektorých právnych predpi-
sov v sociálnej oblasti, ktoré sa 
týkajú cestnej dopravy a ktorý-
mi sa menia a dopĺňajú naria-
denia Rady (EHS) č. 3821/85 
a (ES) č. 2135/98 a ruší naria-
denie Rady (EHS) č. 3820/85 
(ďalej len „nariadenie“ (ES) 
č. 561/2006“) alebo z pôsobnos-
ti AETR, preukáže túto sku-
točnosť na formulári vypraco-
vanom Komisiou Európskych 
spoločenstiev v súlade s § 38, 
ods. 1, písm. c), bod 2 zákona 
č. 462/2007 Z. z.. Uvedený for-
mulár tvorí prílohu Rozhodnu-
tia Komisie 2007/230/ES z 12. 
apríla 2007 o formulári, týka-
júcom sa právnych predpisov 
v sociálnej oblasti a súvisiacich 
s činnosťami cestnej dopravy. 
Tento formulár je prístupný 
v elektronickej forme v sloven-
skom jazyku a prostredníctvom 
prepojenia aj v iných jazykoch 
EÚ na stránke www. digital-
nytachgraf.sk . Kontrolu uve-
deného formulára vykonáva-
jú kontrolné orgány podľa § 
37, ods. 2, písm. f) a podľa § 38, 
ods. 1, písm. c), bod 2 zákona 
č. 462/2007 Z. z.

Podľa článku 6, ods. 5 naria-
denia (ES) č. 651/2006 ako inú 
prácu vodič zaznamená všetok 
čas strávený podľa článku 4, 
písm. e), ako aj akýkoľvek čas 
strávený vedením vozidla pou-
žívaného na komerčnú dopra-
vu, ktorá nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, 
a zaznamená všetky doby poho-
tovosti v zmysle článku 15, ods. 
3, písm. c) nariadenia (EHS) 
č. 3821/85 od svojej poslednej 
doby denného alebo týždenné-
ho odpočinku. Tieto záznamy 
sa vedú buď ručne na záznamo-
vom liste, na výtlačku alebo po-
mocou ovládačov na manuálne 
vkladanie údajov na záznamo-
vom zariadení. Podľa člán-
ku 4 písm., e) nariadenia (ES) 
č. 561/2006 inou prácou sú všet-
ky činnosti vymedzené ako pra-
covný čas v článku 3, písm. a) 
smernice 2002/15/ES okrem 
jazdy (§8, ods. 1, 2, 3, písm. b) 
až e) zákona č. 462/2007 Z. z.), 
vrátane každej práce, vykoná-
vanej pre rovnakého alebo iné-
ho zamestnávateľa v odvetví 
dopravy alebo mimo neho. Do-
kladmi o čase jazdy, o čerpaní 
doby odpočinku, čerpaní pre-
stávky v práci, o pracovnej po-
hotovosti alebo o tom, že vodič 
neviedol vozidlo vybavené zá-
znamovým zariadením, preto-
že vykonával inú prácu, čerpal 
dovolenku, bol práceneschop-
ný alebo viedol iné vozidlo, 
ktoré nemusí byť vybavené zá-
znamovým zariadením, ktorý-
mi vodič preukazuje uvedené 

skutočnosti kontrolným orgá-
nom, sú záznamové listy, ručné 
záznamy, výtlačky zo záznamo-
vého zariadenia, potvrdenie na 
formulári podľa rozhodnutia 
Komisie 2007/230/ES.

Poznamenávame, že podľa § 
6, ods. 3 zákona č. 462/2007 Z. z. 
sa nariadenie (ES) č. 561/2006 
na cestnú dopravu, vykonáva-
nú na území Slovenskej repub-
liky vozidlami alebo jazdnými 
súpravami s maximálnou prí-
pustnou hmotnosťou nepresa-

priaznivejšie ako podmienky 
ustanovené v zákone.

Zákon č. 462/2007 Z. z. tak 
ako to vyplýva z jeho § 2  ods. 
2 je zároveň aj osobitným, špe-
ciálnym zákonom vo vzťahu 
k Zákonníku práce, čo zname-
ná, že ustanovenia Zákonníka 
práce sa vzťahujú na organizá-
ciu pracovného času v doprave, 
teda aj na cestnú dopravu len 
vtedy, ak zákon č. 462/2007 Z. 
z. neustanovuje inak. Čiže pre-
stávky v práci pre cestnú do-

viedol vozidlo vybavené digi-
tálnym tachografom?

Odpoveď: Dopravný podnik, 
ktorý používa vozidlá vybavené 
záznamovým zariadením pod-
ľa prílohy IB nariadenia (EHS) 
č. 3821/85 v platnom znení a tie-
to vozidlá patria do pôsobnos-
ti nariadenia (ES) č. 561/20066, 
musí zabezpečiť skopírova-
nie všetkých údajov v čase jaz-
dy, čase prestávky v práci alebo 
dobe odpočinku vodiča pros-
tredníctvom podnikovej kar-
ty zo záznamového zariadenia 
(z vozidlovej jednotky) a z kar-
ty vodiča. Túto povinnosť mu 
ukladá článok 10, ods. 5, písm. 
a) nariadenie (ES) č. 561/2006. 
Pravidelné intervaly sťahovania 
údajov najmenej raz za tri me-
siace zo záznamového zariade-
nia a z karty vodiča najmenej 
raz za 28 kalendárnych dní vy-
plýva z ustanovenia § 37, ods. 
3, písm. d) zákona č. 462/2007 
Z. z. Skutočné činnosti vodiča 
je potrebné identifikovať pros-
tredníctvom údajov uložených 
v záznamovom zariadení a na 
karte vodiča. Ak vodič v obdo-
bí 28 kalendárnych dní vedie 
motorové vozidlo hoci iba nie-
koľko dní, znamená to, že vodič 
aj počas týchto niekoľkých dní 
musí zaznamenávať záznamo-
vým zariadením na svoju kartu 
údaje o činnosti a dopravca je 
teda povinný údaje za tieto dni 
skopírovať prostredníctvom 
podnikovej karty z karty vodi-
ča. Ak vodič o období 28 kalen-
dárnych dní neviedol vozidlo 
vybavené digitálnym záznamo-
vým zariadením vôbec a na jeho 
kartu neboli za tieto dni za-
znamenaná žiadne údaje, kto-
ré je vodič povinný zazname-
návať podľa nariadenia (EHS) 
č. 3821/85 v platnom znení, je 
vodič, príp. dopravca povinný 
nevedenie vozidla za uvedené 
dni preukázať pri kontrole.

Komentár: Evidentne chýba 
pohľad (zrozumiteľný pre vodi-
čov a kontrolórov) o tom ako sa 
realizuje predpis v praxi.

Poznámka:

Ak Nariadenie EP a R (ES) č. 
561/2006 vychádza z princípov 
AETR, mal by platiť prime-
rane aj rozsudok Európskeho 
súdneho dvora č. 61990J0158 
z 13. decembra 1991 v prípa-
de C-158/90, z ktorého vyplý-
va, že ak vodič neviedol vozid-
lo v týždni predchádzajúcom 
týždňu, v ktorom sa uskutočni-
la kontrola, alebo ak neviedol 
v posledný kalendárny deň ale-
bo posledný pracovný deň mi-
nulého týždňa, v ktorom jazdil, 
nie je cieľom uvedených pred-
pisov žiadať od vodiča predlo-
ženie záznamových listov za ta-
kéto obdobie!                         (Kc)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - DISKUSIA

hujúcou 7,5 tony, ktoré sa po-
užívajú na prepravu materiálu, 
zariadení alebo strojov, ktoré 
vodič používa počas svojej prá-
ce, nevzťahuje, ak sa tieto vo-
zidlá používajú iba v okruhu 50 
kilometrov od základne podni-
ku a pod podmienkou, že vede-
nie vozidla nepredstavuje hlav-
nú činnosť vodiča.

Otázka: Započítavajú sa do 
pracovného času prestávky, 
ktoré sú povinné podľa oso-
bitného predpisu – nariadenia 
č. 561/2006? Podľa nášho ná-
zoru ide o prestávky podľa Zá-
konníka práce, § 91, ods. 6.

Odpoveď: Prestávka pod-
ľa článku 7 nariadenia (ES) 
č. 561/2006 je v čl. 4, písm. d) 
predmetného nariadenia de-
finovaná ako každý časový 
úsek, počas ktorého vodič ne-
smie viesť vozidlo ani vykoná-
vať žiadnu inú prácu a ktorý sa 
využíva výlučne na regenerá-
ciu. Vykonávacím (implemen-
tačným) slovenským právnym 
predpisom k nariadeniu (ES) 
č. 561/2006 je zákon č. 462/2007 
Z. z., ktorý sa vzťahuje aj na 
cestnú dopravu a ktorý vo svo-
jom § 3  ods.5  písm. b) ustano-
vuje, že prestávky v práci sa do 
pracovného času nezapočíta-
vajú. Toto ustanovenie však nie 
je striktné, pretože všeobec-
né ustanovenie § 2  ods. 7 zá-
kona č. 462/2007 Z. z. zároveň 
umožňuje, aby si zamestnáva-
teľ a zástupcovia zamestnan-
cov dohodli aj iné podmienky 
uplatňovania prestávky v práci, 
ktoré však musia byť z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov pri práci vždy 

pravu vykonávanú vozidlami 
na prepravu tovaru s maximál-
nou prípustnou hmotnosťou 
nad 3,5 tony a cestnú dopravu, 
vykonávanú vozidlami skon-
štruovanými alebo trvalo pris-
pôsobenými na prepravu viac 
ako deviatich osôb, vrátane vo-
diča, je potrebné posudzovať 
a uplatňovať podľa nariadenia 
(ES) č. 561/2006 v kombinácií 
s príslušnými ustanoveniami 
o prestávkach v práci podľa zá-
kona č. 462/2007 Z. z.

Pre cestnú dopravu vykoná-
vanú vozidlami, používanými 
v pravidelnej osobnej doprave, 
pri ktorých trasa linky nepre-
sahuje 50 kilometrov, vrátane 
MHD, sa uplatňujú prestávky 
v práci podľa § 8 ,ods. 6 a § 27 
zákona č. 462/2007 Z. z.. 

Otázka: Je možné prestáv-
ky, podľa §8, ods. 6 zákona č. 
462/2007 Z. z. zosúladiť s pre-
stávkami podľa nariadenia 
č. 561/2006?

Odpoveď: Uvedené prestáv-
ky je možné zosúladiť za pod-
mienky, že sú čerpané v čase 
a v rozsahu podľa čl. 7 naria-
deniu (ES) č. 561/2006 a podľa 
§ 8, ods. 6 zákona č. 462/2007 
Z. z.

Otázka: Má dopravca zabez-
pečiť skopírovanie všetkých 
údajov, vrátane údajov o ča-
se jazdy, čase prestávky v prá-
ci alebo dôb odpočinku vodi-
ča podľa osobitného predpisu 
– nariadenia č. 561/2006, pros-
tredníctvom podnikovej kar-
ty z karty vodiča najmenej raz 
za 28 kalendárnych dní, aj keď 
vodič v uvedenom období alebo 
počas väčšieho počtu dní ne-

(Pokračovanie zo str. 3)
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PREZENTÁCIA ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ STRE-
DOŠKOLSKÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Združenie pre rozvoj stre-
doškolského odborného vzde-
lávania založilo v roku 2000 
102 stredných odborných uči-
líšť a stredísk praktického vy-
učovania. Je dobrovoľnou, 
nezávislou, otvorenou organi-
záciou, do ktorej môžu vstúpiť 
stredné školy. Cieľom združe-
nia je podieľať sa na tvorbe kon-
cepcie odborného vzdelávania, 
vyvíjať iniciatívy na zvyšovanie 
úrovne odborného vzdelávania 
na základe požiadaviek hos-
podárskej praxe, propagovať 
nové formy a metódy odbor-
ného vzdelávania a ich uvádza-
nie do výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Posudzovať výšku fi-
nančných prostriedkov pride-
ľovaných na činnosť stredných 
odborných škôl. Popularizo-
vať prácu stredných odborných 
učilíšť, stredísk praktického vy-
učovania a združených stred-
ných škôl doma a v zahraničí. 

Podporovať spoluprácu rôz-
nych inštitúcií a ich aktivít sme-
rujúcich k zvyšovaniu úrovne 
odborného vzdelávania. Pro-
pagovať činnosť a dosiahnuté 
výsledky SOU, SPV a združe-
ných stredných škôl organizo-
vaním seminárov a výstav. 

Ako spoluorganizátor sa 
združenie podieľa na organi-
zovaní výstavy Mladý tvorca, 
ktorá do roku 2001 bola orga-
nizovaná pod názvom Učeň 
a v tomto roku bude prebiehať 
jej 15. ročník. Cieľom výstavy 
je propagovať na verejnosti re-
meselnú prípravu v študijných 
a učebných odboroch realizo-
vanú v SOU, SPV a združe-
ných stredných školách, aby ne-
dochádzalo k poklesu záujmu 
o remeslá. Rodičia a žiaci majú 
možnosť vidieť výsledky práce 
škôl v rámci praktického vyučo-
vania a získať informácie o ob-
sahu štúdia v učebných a študij-

ZÚČTOVANIE POISTNÉHO 
OBÍDE TISÍCKY ĽUDÍ

Zhruba o šesťtisíc ľudí menej 
ako vlani bude musieť v tomto 
roku podávať ročné zúčtova-
nie zdravotného poistenia. Od 
januára totiž platí nové znenie 
zákona, ktorý zúčtovanie o nie-
čo zjednodušuje. Nejde však 
o výrazné zjednodušenie, nap-
ríklad tlačivá sa oproti vlaňaj-
šku veľmi nezmenia. A práve 
s nimi mali poistenci vždy naj-
väčší problém. 

Ako budú tlačivá presne vyze-
rať, určí ministerstvo zdravot-
níctva vyhláškou v najbližšom 
čase. Už dnes je však jasné, že 
ich nebudú musieť vypĺňať po-
istenci štátu, ktorí si vlani zará-
bali na dohodu. Bez ohľadu na 
výšku sumy, ktorú si takto za-
robili. Týka sa to okolo šiestich 
tisícok študentov a dôchod-
cov. Pokiaľ si však zarobili ne-
jakým iným spôsobom - nap-
ríklad ako riadni zamestnanci 
alebo na honorároch - a ich prí-
jem z tejto činnosti vlani prevý-
šil sumu 59 232 korún, zúčtova-
niu sa nevyhnú. 

Zmeny sa týkajú aj zames-
tnancov. Kým vlani mohli 
o zúčtovanie požiadať aj býva-
lého zamestnávateľa, dnes im 
môže pomôcť len ich súčasný 
zamestnávateľ. Zákon im však 
vychádza v ústrety, pokiaľ ne-
stihli načas zamestnávateľa po-
žiadať o vydanie dokladu o výš-
ke príjmov a preddavkov. Kým 
vlani im po termíne zamestná-
vateľ nemusel vyhovieť vôbec, 
po novom musí zamestnancovi 
doručiť doklad do 15 dní od po-
dania žiadosti.

Pokiaľ mali celý minulý rok len 
jedného zamestnávateľa, nebo-
li ani jediný deň živnostníkmi 

a nemali kolísavý príjem, zúč-
tovanie nemusia podávať vô-
bec. Tu sa oproti vlaňajšku nič 
nemení. Iba výška sumy pri ko-
lísavom príjme. Teda ak ich prí-
jem v niektorom kalendárnom 
mesiaci vlani prekročil sumu 
51 822 korún a v ostatných me-
siacoch mali príjem nižší, zúč-
tovanie musia robiť. Vlani 
predstavovala hranicu suma 
47 475 Sk. 

Zmenou oproti vlaňajšku 
bude aj to, že pokiaľ preplatok 
alebo nedoplatok na poistnom 
nedosiahne sto korún, nebude 
ho treba vyrovnať. 

V roku 2007 bol termín na vy-
konanie ročného zúčtovania 
poistného do 30. júna, ak by 
termíny neboli posunuté, po-
istenci by vo veľmi krátkom ča-
sovom intervale museli podať 
ďalšie ročné zúčtovanie poist-
ného. Aj z tohto dôvodu boli 
posunuté termíny ročného zúč-
tovania poistného za rok 2007. 
Novinky v zúčtovaní zdravot-
ného poistenia, ktoré platia od 
januára, pomôžu len samot-
ným poistencom. Zamestná-
vateľom a státisícom podnika-
teľov veľmi prácu neuľahčia. 
Keby malo byť zúčtovanie vý-
razne jednoduchšie aj pre nich, 
muselo by ministerstvo zdra-
votníctva úplne zmeniť zákon 
o zdravotnom poistení. To zna-
mená čo najviac ho priblížiť zá-
konu o dani z príjmov. Zames-
tnanec a samostatne zárobkovo 
činná osoba by mali byť defino-
vaní v oboch zákonoch rovnako 
a vymeriavací základ na výpo-
čet poistného by sa musel zjed-
notiť so základom dane. 

Zdroj: www.pravda.sk)

STAVEBNÝ PORIADOK
Návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. 
z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie. V návrhu na zme-
nu a doplnenie zákona sa špe-
cifikujú činnosti, vykonávané 
krajským stavebným úradom 
v oblasti bývania.Navrhuje sa 
rozčleniť výkon overovania 
zmluvných podmienok a výkon 
finančných operácií súvisiacich 
s poskytovaním štátnej podpo-
ry rozvoja bývania.

Dotácie na rozvoj bývania sa 
poskytujú na základe zmlúv 
uzatvorených medzi minister-
stvom a jednotlivými žiada-
teľmi o poskytnutie dotácie 
v súlade so všeobecne záväz-
ným právnym predpisom vy-
daným podľa § 8 ods. 2 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách verejnej sprá-
vy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení zákona 
č. 584/2005 Z. z.  

Dotácie sa poskytujú bezho-
tovostnou formou, a to úhra-
dou faktúr za vykonané sta-
vebné práce a dodané stavebné 
výrobky a materiály. V rám-
ci zmluvy o poskytnutí dotácie 
je dohodnuté, že realizáciu fi-

nančných operácií s poskyto-
vaním predmetnej dotácie za-
bezpečuje krajský stavebný 
úrad. Postup pre realizáciu fi-
nančných operácií upravuje 
Metodický pokyn pri financo-
vaní programu rozvoja býva-
nia, ktorý upravuje postup pri 
otváraní účtov, úhrade faktúr, 
evidencii čerpania finančných 
prostriedkov a zúčtovaní finan-
čných prostriedkov so štátnym 
rozpočtom.

Navrhovaným doplnením zá-
kona sa špecifikuje činnosť 
krajského stavebného úradu, 
ktorý zabezpečuje výkon kon-
troly dodržiavania zmluvných 
podmienok v oblasti štátnej 
podpory rozvoja bývania.

Realizovanie finančných ope-
rácií nadväzuje na zmluvy o po-
skytnutí dotácií na rozvoj býva-
nia uzatvorené v rámci prog-
ramu rozvoja bývania. Krajské 
stavebné úrady si zriaďujú účty 
v Štátnej pokladnici, na ktorých 
sú vedené finančné prostriedky 
poskytované v rámci týchto in-
vestičných dotácií.

Navrhovaná novela nadobú-
da účinnosť 1. júla 2008.

ných odboroch na jednotlivých 
školách. Dôležitosť tejto čin-
nosti sa potvrdzuje v súčasnos-
ti, keď zamestnávatelia pouka-
zujú na nedostatok absolventov 
SOU v jednotlivých odvetviach 
hospodárstva. Prílev zahranič-
ného kapitálu a nadväzný roz-
voj podnikateľských aktivít zvý-
raznil potrebu väčšieho počtu 
absolventov s výučným listom, 
maturitou a schopnosťou flexi-
bilne reagovať na potreby za-
mestnávateľov. Výstava dáva 
priestor konfrontácii názorov 
a poznatkov odborníkov z pod-
nikov, školstva, škôl a zames-
tnávateľov. 

Našou snahou je podieľať sa 
i na príprave legislatívnych no-
riem, ktoré ovplyvňujú činnosť 
škôl. Úzko spolupracujeme 
v tejto činnosti s Ministerstvom 

hospodárstva SR, Minister-
stvom školstva SR, Asociá-
ciou zamestnávateľských zvä-
zov, vyššími územnými celkami 
a odbormi. 

Od roku 2005 zabezpečujeme 
účasť škôl, ktoré boli ocenené 
na výstave Mladý tvorca v Nitre 
cenou za TOP výrobok, na Me-
dzinárodnom veľtrhu remesiel 
v Mníchove. Účasť na tomto 
veľtrhu je možná len vďaka fi-
nančnej podpore Ministerstva 
hospodárstva SR. Poznatky 
a skúsenosti z účasti na dvoch 
ročníkoch nás presviedčajú 
o význame prezentácie činnosti 
našich škôl v zahraničí a doku-
mentujú skutočnosť, že reme-
selná príprava na školách sa re-
alizuje správnym smerom. 

Ing. František Tamašovič,
prezident združenia

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY -  VZDELÁVANIE, LEGISLATÍVA
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DUÁLNE ZOBRAZOVANIE ZÚČTOVANEJ MZDY
Príprava na zavedenia eura

Ide o tzv. generálny zákon, 
ktorý je základným práv-
nym rámcom pre splne-
nie legislatívnych podmie-
nok na zavedenie spoločnej 
jednotnej európskej meny 

eura, respektíve nadobudnú 
účinnosť až odo dňa zavede-
nia eura, pričom cieľom ná-
rodného plánu je 1. 1. 2009. 

Podľa pravidiel platných 
pre eurozónu však o termí-

ZZEURO upravuje nie-
ktoré opatrenia a postu-
py súvisiace s prípravou na 
zavedenie a so zavedením 
meny euro v SR ako výluč-
ného zákonného platidla, 
jednotnej meny a menovej 
jednotky podľa právne zá-
väzných aktov Európskych 
spoločenstiev. Jeho cieľom 
je najmä zabezpečiť: 

organizovaný a plynulý 
postup pri zmene zákonných 
peňazí a menovej jednot-
ky v SR v dôsledku precho-
du zo slovenskej meny na 
euro (ďalej len „prechod na 
euro“),

ochranu ekonomických 
záujmov občanov a spot-
rebiteľov a zachovať kon-
tinuitu existujúcich práv-
nych vzťahov pri prechode 
na euro, 

cenovú neutralitu pri 
prechode na euro, 

aby sa fyzické a právnic-
ké osoby postupne pripravi-
li na posudzovanie reálnej 
hodnoty príjmov, výdavkov, 
cien, platieb a životných ná-
kladov v eurách na zákla-
de dvojitého (duálneho) 
zobrazovania cien, platieb 
a iných hodnôt. 

Ku dňu zavedenia eura 
budú podnikateľské subjek-
ty povinné prispôsobiť úč-
tovanie v jednoduchom aj 
podvojnom účtovníctve na 

•

•

•

•

účtovné, daňové a iné účely 
v zmysle osobitných predpi-
sov, ktoré musia zohľadňo-
vať princípy a zásady usta-
novené v § 2 ZZEURO. 

Metódy, postupy a spô-
soby duálneho zobrazo-
vania a ďalšie podrobné 
pravidlá pre duálne zobra-
zovanie a tiež pre prepoč-
ty a zaokrúhľovanie s oso-
bitným počtom desatinných 
miest a počet týchto desa-
tinných miest, ako aj ceny, 
platby a iné hodnoty výni-
močne vyňaté z duálneho 
zobrazovania a tiež ostat-
né podrobnosti o duálnom 
zobrazovaní, prepočíta-
vaní a zaokrúhľovaní cien 
a iných hodnôt vydajú podľa 
§ 18 ods.10 ZZEURO prí-
slušné ministerstvá a Ná-
rodná banka Slovenska, 
konkrétne: 

MF SR na účely účtov-
níctva, daní, správnych po-
platkov, súdnych poplatkov, 
miestnych poplatkov a col-
né účely a 

MPSVR SR pre oblasť 
miezd, platov a ostatného 
odmeňovania za prácu, ob-
lasť cestovných náhrad, ob-
lasť služieb zamestnanosti, 
oblasť sociálneho poistenia 
a starobného dôchodkové-
ho sporenia, sociálnych dá-
vok, dávok sociálnej po-
moci, pomoci v hmotnej 
núdzi a inej sociálnej pod-
pory a pre oblasť sociálnych 
služieb.                                    (p)

•

•

v SR. ZZEURO nadobudol 
účinnosť 1. 1. 2008 a článka-
mi II. až XXIX. novelizu-
je celý rad súvisiacich záko-
nov. Kľúčové ustanovenia 
ZZEURO sa reálne budú 
aplikovať až od určenia kon-
verzného kurzu a predo-
všetkým odo dňa zavedenia 

ne prijatia a zavedenia eura 
v SR nerozhodnú slovenské 
inštitúcie, ale Rada Európ-
skej únie po vyhodnotení 
požiadaviek a podmienok, 
ktorými sú tzv. maastricht-
ské ekonomické konver-
genčné kritériá. 

V súlade s aktuálnym Národným plánom zavedenia 
eura NR SR národná rada prijala v novembri 2007 zá-
kon č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Sloven-
skej republike a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej len „ZZEURO“).
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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@zanet.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
Jana Hrašková

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

Krajská zložka Košice
Floriánska 19, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/69 41 736
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: lubomir.babulik@stonline.sk 
mob.: 0915 259 257
PhDr. Katarína Babulíková,
predsedkyňa

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

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
Ing. Jozef Gerliczy

Krajská zložka Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava
Tel./fax: 033/55 12 720
Ing. Róbert Schmidt,
predseda 
e-mail: szktrnava@centrum.sk
Helena Schmidtová

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

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽKpožiadalo Európsku komisiu 
(EK), aby zhodnotila pripra-
venosť prijať euro v budúcom 
roku, pričom prisľúbilo prijať 
nové opatrenia na zníženie in-
flácie, ak to bude na vstup do 
eurozóny potrebné. 

Minister financií Ján Počia-
tek odovzdal žiadosť o zhodno-
tenie pripravenosti Slovenska 
na vstup do eurozóny predsta-
viteľom Európskej únie a Eu-
rópskej Centrálnej banky na 
stretnutí ministrov financií 
EÚ a centrálnych bankárov 
v Slovinsku. Podaním žiados-
ti sa začína formálny proces, 
na ktorého konci sa Slovensko 
pravdepodobne stane šestnás-
tym členom eurozóny od roka 
2009.

Pravdepodobnosť prijatia 
eura na doterajšom maxime

Pravdepodobnosť prijatia eura 
na Slovensku v plánovanom 

termíne január 2009 sa podľa 
analytikov dostala v marci na 
najvyššiu úroveň od septembra 
2006, kedy inštitút Ineko za-
čal prieskum pravdepodobnos-
ti zavedenia eura medzi eko-
nómami vykonávať. V marci 
totiž podľa analytikov pravde-
podobnosť prijatia eura v roku 
2009 stúpla na 82 % z februáro-
vých 80 %. „K rastu pravdepo-
dobnosti prispel zverejnený 
predbežný odhad ministerstva 
financií, podľa ktorého ve-
rejný deficit za rok 2007 kle-
sol na 2,16 % hrubého domá-
ceho produktu, čo je výrazne 
pod 3-percentným kritériom,“ 
uviedol analytik Ineko Peter 
Goliaš.

Konverzný kurz, pri ktorom 
by sa pri prechode na spoloč-
nú európsku menu vymieňali 
slovenské koruny za eurá, od-
hadovali ekonómovia v mar-
ci v priemere na 32,44 SKK/
EUR. Marcového kola pries-
kumu sa podľa Goliaša zúčast-
nilo 19 ekonomických analyti-

kov, z nich sedemnásti veria 
v prijatie eura v stanovenom 
termíne.

Pre tých, ktorých táto téma 
zaujala, môžu kliknúť na strán-
ku www.euroservis.sk, prípade 
zavolať na 0850 123 433, kde 
vám zamestnanci VÚB ochot-
ne zodpovedajú všetky otázky.

Ak uprednostňujete elek-
tronickú komunikáciu, otáz-
ky môžete zasielať na adresu: 
partner@vub.sk. 

Odpovede na najčastejšie 
otázky budú zverejnené v ďal-
šom vydaní Živnostenských 
novín.

VÚB banka

(Pokračovanie zo str. 1) €Euro a my Euro a my €

EUROCENOVKY MALÉ OBCHODY ZATIAĽ OBÍDU
Obchodníci, ktorí zamestná-

vajú menej ako päť ľudí, nebu-
dú musieť v lete prepisovať pre 
euro cenovky na regáloch. Po-
stačí, ak na viditeľnom mies-
te v predajni vystavia cenník so 
všetkými položkami, ktoré pre-
dávajú, v korunách aj eurách. 
Uviesť v ňom musia aj oficiál-
ny, takzvaný konverzný kurz, 
ktorým sa sumy na eurá prepo-
čítali. Takto splnia povinnosť 
dvojakého zobrazovania cien 
v oboch menách. 

Od leta sa budú musieť v ko-
runách a eurách písať cenovky, 
ale aj výplatné pásky, bankové 
výpisy, účty za telefón či upo-
mienky. Ľuďom majú dvojaké 
ceny pomôcť zvykať si na život 
s eurom, ale zároveň dohlia-
dať na obchodníkov, aby ceny 
prepočítali správne a nezvyšo-
vali ich.

S úľavou pre malých podni-
kateľov sa pôvodne vo vyhláš-
ke ministerstva hospodárstva, 
ktorá upravuje podrobnosti du-

álneho zobrazovania, nerátalo. 
Do predpisu sa dostala až v pri-
pomienkovom konaní na od-
porúčanie pracovného podvý-
boru pre ochranu spotrebiteľa. 
„Zmena bola inšpirovaná skú-
senosťami zo Slovinska. Pre 
malé prevádzky by bola povin-
nosť zobrazovať ceny v oboch 
menách neúmernou záťažou,“ 
vysvetlila Pravde Dagmar Hla-
vatá z tlačového oddelenia mi-
nisterstva. Podľa veľkých re-
ťazcov však predpis porušuje 
generálny zákon, ktorým sa 
zavedenie eura na Slovensku 
riadi. 

Vyhláška prináša aj ďalšie 
novinky. Obchodníci nebudú 
musieť na cenovkách viditeľ-
ne rozlišovať sumu v hlavnej 
a vedľajšej mene. Pôvodne sa 
totiž rátalo stým, že suma v ko-
runách bude na cenovke do 
konca tohto roka zvýraznená 
a po 1. januári sa zasa zvýrazní 
suma v eurách. Po novom však 
predajcovia nebudú musieť na 

Nový rok cenovky meniť.
„Ceny v slovenských koru-

nách a v eurách sa nemusia od-
lišovať veľkosťou, farbou ani 
iným predpísaným spôsobom. 
Stačí, aby spotrebiteľ vedel jas-
ne a jednoznačne rozlíšiť ceny 
uvedené v hlavnej a vedľajšej 
mene,“ dodala Hlavatá.

Pre dvojaké ceny sa nebu-
dú musieť upravovať ani tele-
fónne, predajné či lístkové au-
tomaty. Čísla v oboch menách 
nebudú musieť naskakovať ani 
na stojanoch, z ktorých sa tan-
kujú pohonné látky. Stačí, ak 
predajcovia na nich alebo v ich 
blízkosti vyvesia cenník v koru-
nách aj eurách.

Povinnosť zobrazovať peňaž-
né sumy začne platiť 30 dní od 
vyhlásenia oficiálneho kur-
zu, ktorým sa slovenská mena 
bude prepočítavať na európsku 
a potrvá až do konca budúce-
ho roku. Kurz by mal byť zná-
my začiatkom júla.

(Prevzaté z tlače, red.)

Zľavy pre členov komory
Firma Predmet zľavy Výška Miesto Informácie

produkt zľavy uplatnenia zľavy (objednanie)

Nicholtrackt pneumatiky 30% Nicholtrackt KZ Bratislava

AUTOROTOS STK + emisné kontr. 10% STK tel. 4949 1842

servis - práca 20% Servis tel. 4487 2667

servis - materiál 10% Servis tel. 4949 1833

autá rôzna predajňa tel. 4487 2666

Pizzéria 10% Pizzéria

Autoškola 20% pre priamych rodinných príslušníkov členov SŽK

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY -  SERIÁL, MONITOR
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výnimočná úroková sadzba na bežnom účte
s poistením platieb chráni pri pracovnej neschopnosti  
nechajte si na účet zasielať min. 15 000 Sk mesačne, urobte aspoň 12 pohybov 
na účte a 6 % ročný úrok zo zostatku maximálne 15 000 Sk je váš
ocenenie               pre najlepší bežný účet na Slovensku

Rozmnožíme vaše peniaze

www.fl exiucet.sk • 0850 123 000VÚB je členom skupiny

s ešte výhodnejším úrokom 6 %
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