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Veľmi často sa v súvislosti s čin-
nosťou Slovenskej živnostenskej 
komory hovorí o členstve v tejto in-
štitúcií. O tom ako by mali byť, ale-
bo mohli byť členmi komory stovky 
živnostníkov, pôsobiacich v oblas-
ti malého a stredného podnikania 
na Slovensku. Hovorí sa o tom, že 
komora potrebuje rozširovať svoje 
rady. Namieste by mala, teda, byť 
otázka – a súčasne odpoveď – pre-
čo tomu tak nie je. 

„Komora ako samosprávna práv-
nická osoba výrazne ovplyvňu-
je oblasť živnostenského podnika-
nia na Slovensku, najmä pri plnení 
verejnoprávnych úloh, pri využí-
vaní poznatkov kontrolných orgá-
nov...“ je ustanovené v štatúte ko-
mory. Logicky by malo vyplynúť, 
že oblasť živnostenského podni-
kania, teda živnostníci, by mali byť 
členmi komory. Na Slovensku je to 
však inak. Podľa zákona je členstvo 
v Slovenskej živnostenskej komo-
re nepovinné. Dalo by sa povedať, 
že pre živnostníka, ktorý sa zákonite 
„domáha“ informácií, potrebných 
k svojmu podnikaniu (a logicky ich 
hľadá v živnostenskej komore), to 
nemusí predznamenať nič iné, iba 
jedno, že komora je pre neho neza-
ujímavá, nie je predsa jej členom! 
A nemusí sa ním stať! (Nesmie-
me opomenúť, že na Slovensku 
je viacero ďalších subjektov, za-
strešujúcich stavovské, profesijné, 
podnikateľské a mnohé ďalšie akti-
vity skupín ľudí, ktorí majú živnosť 
a v oblasti malého podnikania pod-
nikajú.)

Prejdeme niekoľko kilometrov za 
hranice (ktoré už tými hranicami 
z čias minulej doby nie sú) a...

...v Rakúsku, a ďalších európ-
skych štátoch, je na rozdiel od nás 
členstvo v profesijných komorách 
povinné. Ak však začneme porov-
návať, čo robí komora pre svojich 
členov u nás a v blízkom zahrani-
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 Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.
(Albert Einstein)

Kvalifikačné skúšky stále aktuálneKvalifikačné skúšky stále aktuálne

MÁME SA ČO UČIŤ!MÁME SA ČO UČIŤ!

V týchto dňoch sa Slovenská 
živnostenská komora opätov-
ne vracia ku kvalifikačným skúš-
kam, najmä z dôvodov, aby sa 
podmienky pre uchádzačov ne-
ustále zlepšovali. Jednak nám 
ide o to, aby sme boli na tieto 
skúšky pripravení, aby boli ča-
sovo aj finančne menej nároč-
né a zároveň spĺňali požiadavky 
skúšobného poriadku a prísluš-
ných vyhlášok.

Všetky krajské zložky mali 
možnosť vyjadriť sa ako túto 
dôležitú súčasť činnosti Sloven-
skej živnostenskej komory riešiť. 
Väčšina, čiže šesť krajských zlo-

žiek, sa prikláňa k spojeniu kraj-
ských zložiek a to Bratislavy, Tr-
navy, Trenčína, Žiliny, Košíc, 
Prešova, Banskej Bystrice a Nit-
ry.  V tomto vidíme priestor, aby 
boli kvalifikačné skúšky na vyso-
kej úrovni a aby sme zbytočne 
nezvyšovali uchádzačom o kva-
lifikačnú skúšku finančné pro-
striedky a stratu času, čo zna-
mená napríklad to, aby nemusel 
uchádzač z Lozorna cestovať do 
Prešova (takmer 500 kilometrov) 
a platiť dopravu a nocľah. 

Dovolím si tvrdiť, že aj zástup-
com štátnej správy by boli ušet-
rené finančné prostriedky, čo je 

O rozhovor o podnikateľských komorách v Nemecku sme požiadali 
Karla Kříža, projektového manažéra Remeselnej komory v Triere

(Pokračovanie na str. 3) (Dokončenie na str. 5)

Otázka: Pán Kříž, Remesel-
ná komora v Trieri sa v ostat-
ných rokoch stala partne-
rom slovenským živnostníkom 
v rôznych nadnárodných pro-
jektoch. Stretávate sa, ako zá-
stupca živnostenského pod-
nikania v Nemecku s predsta-
viteľmi živnostenského sta-
vu na Slovensku. Dovoľte, aby 
Živnostenské noviny využili 
túto skutočnosť. Môžete čita-
teľom našich novín Remeselnú 
komoru predstaviť? 

- Naša komora je jednou 
z 55 remeselných komôr, pô-
sobiacich v celom Nemecku. 
So sedem tisíc členskými pod-
nikmi patrí k tým menším ko-
morám. V oblasti remesiel 
existuje v Nemecku 860 tisíc 
podnikov, väčšinou ide o malé 
a stredné firmy. V našich pod-
nikoch je zamestnaných 44 500 
ľudí, čo znamená priemerne se-
dem osôb jednej firme. Ročný 
rozpočet je okolo 12 mil. eur, 
príjmy z členského predstavu-
jú 250 tisíc eur. Základné člen-
ské je pre fyzické osoby 130 eur 
na rok, pre právnické osoby 
260 eur na rok. Členstvo v ko-

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

aktuálne - v čase hospodárskej 
krízy. Sme presvedčení, že kaž-
dému záleží, aby účastník o kva-
lifikačnú skúšku bol všestranne 
pripravený zvládnuť toto nároč-
né obdobie a možnosť opätov-
ného zaradenia sa do pracovnej 
činnosti ako živnostník.

Pre nových živnostníkov 
je dôležité, aby štátna sprá-
va a naša komora našli spoloč-
nú reč, aby bol pre nich v prvom 
rade človek, ktorému chceme 
ponúknuť čo najlepšie podmien-
ky. On sa za to odvďačí kvalit-
nou a poctivou prácou.

Ing. Robert Schmidt

Na okraj člen-Na okraj člen-
stva v komore stva v komore 

more je povinné. Naša komora 
má 115 zamestnancov, z toho 
v správe a administratíve 23, 
zvyšok sú majstri odborného 
výcviku a pedagógovia, kto-
rí vedú rôzne kurzy a pôsobia 
v učňovskom vzdelávaní. 

Otázka: Čo je hlavným posla-
ním komory?

- Jednou z hlavných úloh ko-
mory, povedal by som z tých 
najhlavnejších, je zastupovať 

– Luxemburskom, Belgickom 
a Francúzskom. Okrem toho 
susedíme s dvomi spolkovými 
krajinami, na severe s Nord-
rhein-Westphalenom a na juhu 
so Saarlandom. Táto „prihra-
ničná“ situácia má pochopi-
teľne vplyv aj na podnikateľ-
ské prostredie. Región má 11,3 
milióna obyvateľov. Temer šty-
ri tisíc nemeckých podnikate-
ľov získava svoje zákazky zo za-
hraničia, inými slovami podiel 
našich podnikateľov na expor-
te je značný. Z tejto situácie 
vyvstáva druhá dôležitá úloha 
v činnosti komory, a to je po-
skytovať svojim členom rôzne 
služby.

Otázka: Aké sú tie služby?
- Zo služieb, ktoré posky-

tujeme našim členom, podo-
týkam za poplatky, sú na pr-
vom mieste poradenské služby. 
Ročne poskytneme 580 fir-
mám poradenstvo s oblasti ex-
portu a 980 firmám v oblasti 
manažérstva. 

Otázka: Prepáčte, asi ste 
chceli hovoriť ešte o ďalších 
úlohách komory. 

záujmy svojich členov – podni-
kateľov v západnej časti spol-
kovej krajiny Rhenland-Pfalz. 
Náš región má spoločné hra-
nice s tromi európskymi štátmi 
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kom v rozvoji ich podnikania, 
napísať pre nich fundované 
a formálne legislatívne spo-
ľahlivo ošetrené projekty a za-
bezpečiť komplexné odborné 
poradenstvo pri podávaní žia-
dostí o NFP ako aj pri samot-
nej  realizácii projektu .       (ot)

Vyradenie majstrov peká-
rov. V utorok 9. júna bude 
v Pezinku slávnostná akadé-
mia vyradenia majstrov peká-
rov – akt odovzdania symbolov 
úspešným absolventom kurzu 
majster pekár zo šiestich člen-
ských podnikov Cechu peká-
rov a cukrárov regiónu Západ-
né Slovensko.                          (m)

Naši jubilanti. V júni si pri-
pomínajú významné životné 
jubileá títo naši členovia: 

Ing. PETER POLOMSKÝ, 
člen KZ Banská Bystrica – 
55. výročie narodenín, PhD. 
DUŠAN ŠIDLÍK, člen KZ Tr-
nava – 45. narodeniny, Ing. 
arch. FRANTIŠEK MATIA, 
člen KZ Prešov – 50. výročie 
narodenia a Mgr. ALŽBETA 
STANÍKOVÁ, členka KZ Ban-
ská Bystrica Žilina – 55. výro-
čia narodenia. 

Jubilantom srdečne blahože-
láme!                                       (red.)

počas štvorročného obdobia. 
Projekt je spolufinancovaný 
z prostriedkov EFRR v rám-
ci programu cezhraničnej spo-
lupráce Slovenská republika – 
Rakúsko.                                  (ká)

Komora pre verejnosť. Na 
obvodných úradoch - odbo-
roch živnostenského podnika-
nia - majú krajské zložky Slo-
venskej živnostenskej komory 
vyčlenený priestor na informo-
vanie o činnosti a aktivitách 
SŽK a o kvalifikačných skúš-
kach v mieste kraja. Samotné 
krajské zložky môžu na tých-
to miestach prezentovať svoju 
činnosť.                                      (pe)

Partner pre projektové ria-
denie. Koncom apríla podpí-
sala Slovenská živnostenská 
komora zmluvu o spoločnom 
postupe a spolupráci s pro-
fesijnou obchodnou spoloč-
nosťou REGION INVEST, a. 
s., v záujme koordinácie, vý-
beru prípravy a spracovania 
projektov pre záujemcov z ra-
dov živnostníkov, obchodných 
spoločností a partnerov na zís-
kanie nenávratných finanč-
ných príspevkov (NFP) z fon-
dov EU. Cieľom spolupráce je 
podchytiť a pomôcť živnostní-

SPIŠ EXPOSPIŠ EXPO
42. ročník celoslovenskej

výstavy stavebníctva a býva-
nia s medzinárodnou účasťou

9. – 12. 7. 2009
Spišská Nová Ves

AUTO-MOTO SHOWAUTO-MOTO SHOW
6. ročník výstavy automobilov,

motocyklov a príslušenstva
28. – 30. 8. 2009

Trenčín

DUODANUBE BRATISLAVADUODANUBE BRATISLAVA
Medzinárodné výsta-

vy psov všetkých plemien 
15. a 16. 8. 2009

Incheba Expo Bratislava

AGROKOMPLEX 2009AGROKOMPLEX 2009
36. ročník medzinárodnej poľ-
nohospodárskej a potravinár-

skej výstavy Agrokomplex

ŽIVNOSTENSKÉ TRHYŽIVNOSTENSKÉ TRHY
12. kontraktačno-predajná výsta-

va malých a stredných podnikateľov

OBNOVITEĽNÉ OBNOVITEĽNÉ 
ZDROJE ENERGIEZDROJE ENERGIE

REGIÓNY SLOVENSKAREGIÓNY SLOVENSKA
7. ročník výstavy

vidieckeho cestovného ruchu 

BIO – AGROKOM-BIO – AGROKOM-
PLEX 2009PLEX 2009

3. ročník výstavy biopotra-
vín a technológií spracovania

COOPEXPOCOOPEXPO
16. medzinárodná družstevná kon-
traktačno-predajná výstava spot-
rebného a potravinárskeho tovaru

COBACOBA
Špecializovaná výstava pekárstva

WINGASTFESTWINGASTFEST
Festival vína, gastronómie a kultúry

KONE A ĽUDIA 2009KONE A ĽUDIA 2009
8. ročník medzinárodnej 

kontraktačno-predajnej výstavy

FARMÁRSKE DNIFARMÁRSKE DNI
VIDLOMET CUPVIDLOMET CUP

20. 8. – 23. 8. 2009 
Nitra

KÔŇ 2009KÔŇ 2009
6. ročník

medzinárodnej výstavy koní
28. – 30. 8. 2009

Trenčín
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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

Kalendár výstav
Premena menovej hodno-

ty vkladov. V zmysle zákona 
č. 659/2007 Z. z. o zavede-
ní meny euro na Slovensku 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov je každá práv-
nická osoba, v ktorej existujú 
vklady do imania alebo zá-
kladné imanie znejúce na slo-
venskú menu,  povinná bez-
odplatne zabezpečiť a vykonať 
premenu menovitých hodnôt 
vkladov do imania a základné-
ho imania zo slovenskej meny 
na eurá podľa konverzného 
kurzu a ďalších pravidiel pre 
prechod na euro a postupom 
podľa tohto zákona a osobit-
ných predpisov. Rozhodnutie 
o premene menovitej hodnoty 
vkladov do imania a základné-
ho imania zo slovenskej meny 
na eurá možno za podmienok 
vymedzených týmto zákonom 
alebo osobitnými predpis-
mi prijať najskôr v deň urče-
nia konverzného kurzu, pri-
čom toto rozhodnutie musí byť 
prijaté a všetky právne úko-
ny príslušnej právnickej oso-
by, ktoré sú potrebné na usku-
točnenie tohto rozhodnutia 
musia byť vykonané najneskôr 
do jedného roka po dni zave-
denia eura. Ďalšie informácie: 
ibosansky@office1.sk.             (bý)

Seminár o podnikaní v Ra-
kúsku. Dňa 12. 5 2009 sa usku-
točnil 1. seminár o podmien-
kach podnikania v Rakúsku 
v rámci projektu REGION-
FEMME, určený ženám pod-
nikateľkám, ktoré majú záujem 
rozšíriť svoje podnikateľské 
aktivity na území Rakúska. 
Cieľom seminára bolo poskyt-
núť základné a praktické infor-
mácie o poskytovaní služieb, 
predaji tovaru a založení živ-
nosti v Rakúsku. Pomoc Ob-
chodno-ekonomického odde-
lenia pri Veľvyslanectve SR vo 
Viedni slovenským podnika-
teľkám v Rakúsku priblížil Ing. 
Ivo Hanuš, obchodný radca SR 
vo Viedni. Ďalšie ucelené in-
formácie o podnikaní Sloven-
skej živnostníčky v Rakúsku 
podala Ing. Eva Kállayová, ve-
dúca odboru živnostenského 
podnikania z Obvodného úra-
du v Bratislave a Karin Gatter-
mann z Hospodárskej komory 
Viedeň. Program REGION-
FEMME bude organizovaný 
približne 15-timi seminármi 

OCENENIE PRÁCE KOMORY
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Prof. Vladimír Čečot 

udelil pri príležitosti 10. výročia ustanovenia Slovenskej živnosten-
skej komory medaily ZA ZÁSLUHY O VEREJNÚ SPRÁVU sú-
časnému predsedovu SŽK Ing. Vojtechovi Gottschallovi a prvému 
predsedovi SŽK Dušanovi Hruštincovi. 

 Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák poslal SŽK 
pri príležitosti 10. výročia ustanovenia komory ďakovný list, v kto-
rom osobitne ocenil iniciatívu a angažovanosť SŽK pri predklada-
ní vecných návrhov legislatívnych zmien. Zároveň vyslovil veľkú 
úctu tým, ktorí sú ochotní pre dosahovanie pozitívnych výsledkov 
obetovať aj čas osobného voľna . Súčasne udelil SŽK ZLATÚ ME-
DAILU MINISTERSTVA VNÚTRA SR.

Obe ocenenia odovzdal predsedom Ing. Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského 
podnikania Ministerstva vnútra SR                                                      (Foto –i-)
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VYŠŠIE ODVODY
POSTIHNÚ ŠTVRŤ MILIÓNA ĽUDÍ

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - AKTUALITA, ROZHOVOR

MÁME SA ČO UČIŤ!
(Pokračovanie zo str. 1)

- Áno. Tretím pilierom, na 
ktorom komora stojí, je od-
borné vzdelávanie. Istotne 
slovenskí podnikatelia vedia, 
že v Nemecku existuje v ob-
lasti učňovského vzdelávania 
takzvaný „duálny systém“, čo 
znamená, že praktická výučba 
učňov sa realizuje u súkrom-

ných podnikateľov a ďalej učni 
– podľa jednotlivých profesií 
– chodia do štátnej učňovskej 
školy. Tu sa vyučuje odborná 
teória a všeobecné predmety. 
Okrem toho chodia učni v prie-
behu jedného učňovského roku 
na tzv. „nadpodnikovú výučbu“ 
v rámci remeselných komôr. 
Táto „nadpodniková výučba“ je 

potrebná z toho dôvodu, aby sa 
učeň zoznámil s novými tech-
nológiami a aby sa naučil aj iné 
techniky ako u svojho zamest-
návateľa. Môžeme si to zná-
zorniť na profesii stolár: Keď 
podnik, v ktorom sa mladý člo-
vek učí, vyrába iba okná dvere, 
tak sa niekde musí naučiť vyrá-
bať aj nábytok. A toto zabezpe-
čuje remeselná komora, ktorá 
má na tento účel veľmi moder-
ne vybavené dielne a učebné 
priestory. Za túto „nadpodni-
kovú výučbu“ zamestnávatelia 
komore platia. 

Otázka: Pre slovenského živ-
nostníka bude asi zaujímavá 
odpoveď na otázku koľko by, ak  
by tento model platil aj u nás, 
za výučbu platili. 

- Výška poplatku je stanove-
ná dohodou medzi profesijný-
mi cechmi a komorou.

Otázka: Čo ponúka komora 
okrem tohto základného vzde-
lania?

- Komora ponúka svojim 
členom celý rad rôznych kur-
zov. Najdôležitejšia je prípra-
va na majstrovské skúšky. Je to 
širšia téma... O tom sa poroz-
právame nabudúce. 

Pripravila: Iva Bukvová

Od pár centov po desiatky 
eur sa od júla zvýšia odvody 
do Sociálnej poisťovne. Postih-
ne to zhruba štvrť milióna ľudí, 
ktorí zarábajú viac ako 1,5–ná-
sobok priemernej mzdy. Teda 1 
003 eur (30 216 Sk). Spôsobí to 
nárast priemernej mzdy, kto-
rá sa vlani vyšplhala na 723 eur 
(21 782 Sk). Od jej výšky závi-
sia aj odvody.

Najvyšší nárast čaká živnos-
tníkov, ktorí mesačne zarobia 
viac ako 2 892 eur (87 124 Sk). 
Namiesto súčasných 739,30 
eur (22 272 Sk) mesačne po-
isťovni odvedú 799,60 eur (24 
088 Sk). Teda o 60 eur (1 808 
Sk) vyššiu sumu. Podobne sú 
na tom nadpriemerne zarába-
júci zamestnanci, tiež im z vý-
platy ubudne vyššia suma ako 
dnes.

Najmenej pocítia zvýšenie 
odvodov ľudia s výplatou tesne 
nad 1,5–násobok priemernej 
mzdy, teda od 1 004 eura. Im 
sa totiž zvýši len nemocenské 
poistné. Odvody na dôchod-
ky vzrastú až od výplaty nad 2 
674,90 eura. Odvody do zdra-
votných poisťovní a takisto mi-
nimálne odvody do Sociálnej 
poisťovne sa budú meniť až od 
januára budúceho roku.

ODVODY
1 003 eur je hranica príj-

mu, nad ktorou ľuďom stúpnu 
odvody

2 892 eur je príjem, nad 

ktorým najviac vzrastú odvody
60 eur je najvýraznejšie zvýše-

nie mesačných odvodov
799,60 eura je suma odvodov 

z najvyššieho vymeriavacieho 
základu

Otázne je, kedy vláda celkom 
zruší hornú hranicu na plate-
nie odvodov. To by znamenalo, 
že poistné by každý platil z ta-
kej sumy, akú naozaj zarobí. 
Aj z pol milióna. Túto myšlien-
ku totiž oprášil prednedávnom 
premiér Robert Fico a minis-
terstvo práce potvrdilo, že sa 
ňou zaoberá. Zrušenie stropu 
pre odvody má finančne po-
môcť Sociálnej poisťovni, kto-
rej sa začínajú míňať peniaze 
na dôchodky. 

Zmeny v odvodoch od júla
• zvýši sa maximálny vymeria-
vací základ na dôchodkové po-
istenie – zo súčasných 2 674,90 
EUR (80 584 Sk) na 2 892,12 
EUR (87 128 Sk)
• zvýši sa aj maximálny vyme-
riavací základ na nemocenské 
poistenie – z 1 003,09 EUR (30 
219 Sk) na 1 084,54 EUR (32 
673 Sk)
• sadzby na zdravotné poiste-
nie sa zatiaľ nemenia – ostávajú 
rovnaké do konca roka

„Ministerstvo práce v sú-
časnosti analyzuje možnosti 
úprav maximálnych vymeria-
vacích základov pre platenie 
poistného na sociálne pois-
tenie. Podotýkame, že úpra-

vy, respektíve zjednotenie výš-
ky maximálnych vymeriavacích 
základov, je potrebné riešiť 
komplexne. Teda aj z pohľa-
du odvodov na zdravotné po-
istenie, pretože v súčasnosti 
sú stropy na odvody na soci-
álne poistenie a na zdravotné 
poistenie rozdielne,“ reagoval 
hovorca ministerstva Michal 
Stuška. O tom, ako konkrétne 
sa odvody zmenia, koľko peňa-
zí to prinesie a kedy začne zme-
na platiť, je podľa Stušku pred-
časné hovoriť.

S nápadom zrušiť strop pre 
odvody prišla ministerka Vie-
ra Tomanová (Smer) ešte v lete 
2007. Sľubovala si od toho prí-
nos pre Sociálnu poisťovňu vo 
výške viac ako 106 miliónov eur 
(3,2 miliardy Sk). Nakoniec od 
myšlienky upustila.
Čo chce zmeniť Fico
Navrhuje zrušiť hornú hrani-

cu pre platenie odvodov do So-
ciálnej poisťovne, čo by zname-
nalo, že všetci by platili odvody 
z takej sumy, akú zarobia. Dnes 
manažér s mesačným platom 
4000 eur platí odvody na dô-
chodok z maximálnej sumy 2 
674,90 eur. Ak by prešiel Ficov 
návrh, platil by odvody z ce-
lých 4 000 eur. Na dôchodku by 
sa mu to však neodrazilo, jeho 
suma má totiž tiež stanovený 
horný strop

Príklad:
Projektový manažér má me-

• Práca v nedeľu? Posla-
nec NR SR Jozef Rydlo (SNS) 
predložil do parlamentu návrh 
novely Zákonníka práce, kto-
rým chce zakázať prácu v ne-
deľu a vo sviatok. Výnimku by 
bolo možné udeliť v prevádz-
kach, kde by sa prerušením vý-
roby vyžadovalo následne na-
sadenie viac zamestnancov ako 
pri bežnej produkcii. Na ďal-
šiu výnimku by mali nárok pe-
kárne a cukrárne, a to „naj-
viac na tri hodiny, na výrobu 
a roznášku či rozvoz v ten istý 
deň vyrobených a v ten istý deň 
predaných pekárskych a cuk-
rárskych výrobkov“. V pod-
nikoch s viacerými zmenami 
a pravidelnými dennými a noč-
nými zmenami by sa podľa ná-
vrhu poslanca Rydla mohol za-
čiatok alebo koniec nedeľného 
a sviatočného pokoja posunúť 
dopredu alebo dozadu najviac 
o šesť hodín, ak podnik nepra-
cuje 24 hodín nasledujúcich po 
začiatku pracovného pokoja. 
Pre šoférov a spolujazdcov by 
sa mohol začiatok 24-hodino-
vého nedeľného a sviatočného 
pokoja posunúť dopredu naj-
viac o dve hodiny. 

• Česká koruna rastie naj-
rýchlejšie na svete. Stredoeu-
rópske meny sa vezú na vlne op-
timizmu a najmä česká koruna 
sa opäť zaradila medzi najrých-
lejšie rastúce meny na svete. 
Regiónu výrazne pomohla 
švajčiarska centrálna banka, 
ktorá oslabila frank a znížila 
tak obavy z nesplácania dlhov. 
Ich vývoj však ostáva naďalej 
neistý a analytici očakávajú ich 
ďalšie oslabenie. .

• Voľby do Európskeho par-
lamentu. O pár dní - v sobotu 
6. júna budeme opäť po pia-
tich rokoch rozhodovať o tom, 
z ktorých 13 kandidátov budú 
poslanci v Európskom par-
lamente, v ktorom má každá 
z 27 krajín Európskej únie svo-
jich zástupcov. V tomto parla-
mente rozhoduje 785 poslan-
cov o dianí ľudí – od voľného 
pohybu osôb, tovarov a služieb 
až po životné prostredie. 

• Voľby cez internet. Vy-
brať si poslanca z obývačky? 
Nič zložité v Estónsku. Krajina 
s 1,4 milióna obyvateľmi začala 
vďaka internetu voliť do Európ-
skeho parlamentu už tento týž-
deň. Estónsko je prvou a zatiaľ 
jedinou krajinou v EÚ, ktorá 
občanom takúto možnosť po-
núka. Elektronické hlasova-
nie je spustené od 28. mája do 
3. júna.

• V Trnave chcú zostať. Kríza 
nemá zásadne meniť straté-
giu, ale zrýchľuje investície. 
Aj to sú dôvody, prečo sa Peu-
geot nevzdal v čase krízy stra-
tegických plánov, ale naopak, 
chce ich zrýchliť aj s pomocou 
úveru. Tvrdí to generálny ria-
diteľ značky Peugeot a člen úz-
keho vedenia koncernu PSA 
Peugeot-Citroen  Jean Philippe 
Collin.                      (re, dt, b, ta, si)

Krátke správy

Budova Handwerkskammer v Trieri

(Pokračovanie na str. 7)
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SPOLUPRÁCA SO STAVEBNOU ŠKOLOU

EUROFONDY PÚTAJÚ POZORNOSŤ ŽIVNOSTNÍKOV

Žilinská krajská zložka chce 
aj touto cestou poďakovať za 
spoluprácu Strednej odbornej 
škole stavebnej na Tulipánovej 
ulici v Žiline za pomoc pri or-
ganizovaní kvalifikačných skú-
šok pre remeselnú živnosť te-
sárstvo, na ktorú sa tento rok 
prihlásilo 16 záujemcov. Uchá-
dzači boli väčšinou z východné-
ho Slovenska. 

Menovite patrí poďakovanie 
Ing. Štefanovi Ľuptákovi, zá-
stupcovi pre praktické vyučo-
vanie a majstrovi odbornej vý-
chovy Jánovi Mrúzekovi, ktorý 
je súčasne členom skúšobnej 
komisie.

Spojená škola na Tulipánovej 
ulici vznikla v roku 1960 a pat-
rí k najstarším školám v regió-
ne. Jej žiaci dosahujú dlhodobo 
výborné výsledky na domácich 
aj medzinárodných súťažiach. 

V apríli sa zúčastnili na maj-
strovstvách Slovenska žiakov 
odborných škôl. V profesii te-
sár získali tretie miesto.

Na medzinárodnej súťaži od-
borných vedomostí, ktorú po-
čas 11-ročnej vzájomnej spo-
lupráce každoročne organizuje 
Stredné odborné učilište v Ky-
jove, svoje vedomosti a zruč-
nosti prezentovali študenti 
v odboroch murár a tesár. Zís-
kali 3. miesto v odbore murár 
a 2. miesto v odbore tesár.

Medzinárodnej súťaže sa 
v každom odbore zúčastnilo 
šesť súťažných družstiev. Súťaž 
prebiehala pod záštitou regio-
nálnej organizácie cechu klam-
piarov, strechárov a tesárov.

Na stretnutí členov predsta-
venstva krajskej zložky komory 
s predsedom Žilinského samo-
správneho kraja Ing. Jurajom 

Blanárom bola vyjadrená pod-
pora spolupráci medzi komo-
rou a strednými školami v re-
gióne. 

Následne nové vedenie školy 
potvrdilo pokračovanie vo vy-

Naša komora vydala ne-
dávno výzvu na zapojenie 
sa do projektov z Operač-
ného programu Konkuren-
cieschopnosť a hospodársky 
rast v rámci získania nená-
vratného finančného prí-
spevku (NFP). 

O podrobnosti sme po-
žiadali člena predstaven-
stva SŽK, zodpovedného za 
strategické projektové ria-
denie podnikania v Sloven-
skej živnostenskej komore 
Ing. Tomáša Novotného.

Prvá otázka: Kam smeru-
je výzva? 

Komora dlhodobo regis-
truje pripomienky živnost-
níkov v oblasti čerpania 
nenávratných finančných 
príspevkov. Skutočnosť je 
taká, že podnikateľ síce vie, 
čo chce realizovať, avšak ne-
pozná podklady, parametre, 
nevie definovať vlastné ob-
chodné podnikateľské pred-
stavy, nepozná profesionál-
ny popis ekonomických 
a legislatívnych problémov, 
ktoré ho čakajú. Metodika, 
spracovanie a obsah projek-
tov sú v súčasnosti už presne 
vymedzené, vyžadujú si však 
profesijný a presný prístup, 
výpočty a dokumentáciu na 
odbornej úrovni.
Čo sa momentálne komo-

ra v tomto smere realizuje? 
Ministerstvo hospodárstva 

vydalo výzvy v oblasti inová-
cií, energetiky a cestovné-
ho ruchu. Žiadatelia nájdu 
podrobnosti na prísluš-
ných internetových strán-

kach ministerstva. Pracovný 
tím na pôde komory, ktorý 
z poverenia predstavenstva 
vediem, spočíva v usmer-
není žiadateľov a nasmero-
vaní na určeného profesijne 
zdatného konzultanta – ob-
chodnú spoločnosť, ktorá 
vypracuje všetky obsahové 
a formálne náležitosti pod-
nikateľského zámeru, pro-
jektu i obstarávateľských 
zákonných pravidiel pre žia-
dosť a získanie finančných 
zdrojov.

Ako sa vyvíja čerpanie fon-
dov EÚ?

na prípravu projektov po 
odbornej obsahovej aj for-
málnej stránke a najmä seri-
ózna pripravenosť projektu, 
vlastníckych parametrov, 
očakávaných výnosov a udr-
žateľnosti investícií na dané 
obdobie. Trend je taký, že 
profesijné či inžinierske čin-
nosti, súvisiace obchodné, 
verejné obstarávanie a ria-
denie projektu musí pod-
nikateľ pre zaistenie svojej 
úspešnosti zveriť profesio-
nálom. Komora dlho hľa-
dala partnera - konzultanta, 
schopného zastrešiť svoji-
mi technickými kapacitami 
činnosti a požiadavky v ob-
lasti projektového riadenia. 
V apríli tohto roku vznik-
la väzba s konzultantom 
– spoločnosťou REGION 
INVEST, a. s., ktorá zabez-
pečuje servisné aktivity.

V čom vidíte, ako odborne  
zodpovedný člen predsta-
venstva komory, úspešnosť 
potenciálnych projektov?

Komora musí nevyhnut-
ne zaistiť hlavné podmien-
ky realizácie, a to posúde-
nie odborných, kapacitných 
a finančných možností žia-
dateľa a schopnosť udrža-
teľnosti projektu, to je, či je 
možné ho realizovať do 18 
mesiacov, prevádzkovať ho 
päť rokov po realizácii a za-
bezpečiť 50 percentnú spo-
luúčasť zo strany žiadateľa. 

Aké sú hlavné požiadavky 
na žiadateľa?

Žiadateľ musí byť riadne 
registrovanou osobou v ur-

čenom období, musí mať 
riadne predpísané náleži-
tosti, byť fyzickou či práv-
nickou osobou s relevant-
ne určenou tržbou, počtom 
zamestnancov, rozvojovými 
impulzmi či plánmi.
Čo musí spĺňať?
Nakoľko sme už požiadav-

ky a parametre uviedli, iba 
pripomínam niektoré zá-
važné a rozhodujúce sku-
točnosti. Ide najmä o defi-
níciu malého a stredného 
podniku (MSP) podľa EÚ, 
optimálny počet pracovní-
kov 10 až 20, optimálny ob-
rat cca 1 až 2 mil. EUR, op-
timálny predpoklad spoluú-
časti 0,5 až 1 mil. EUR, či 
realizačné obdobie 18 me-
siacov a referenčné obdobie 
do päť rokov, ako aj vlastnú 
finančnú spoluúčasť do 50 
percent (to je vlastné zdro-
je, úverová zmluva či nezá-
väzný indikatívny úverový 
prísľub) a podobne. Dôle-
žitá je aj samotná textácia 
a popis (názvoslovie) pro-
jektu, jeho obsah, určenie 
a doloženie zmluvných do-
dávateľsko–odberateľských 
vzťahov.

Z uvedeného je zrejmé, že 
ide o rozsiahlu problema-
tiku, ku ktorej sa na strán-
kach Živnostenských novín 
ešte vrátime. 
Ďakujeme za rozhovor.

(red)

Pravdivo treba povedať, že 
v podnikateľskom prostre-
dí všeobecne prevláda akési 
nivó: Eurofondy sú vyčerpa-
né, privilegované, neserióz-
ne a zmätočné. Moja osob-
ná prax, avšak aj odborné 
analýzy v rámci komory 
však hovoria o situácii za 
roky 2008 a 2009, kde pre-
vláda odbornosť, náročnosť 

konávaní kvalifikačných skú-
šok na preukázanie odbornej 
spôsobilosti pre živnosť tesár-
stvo v nasledujúcom školskom 
roku. Bolo dohodnuté hľadať 
nové možnosti a obojstranne 
výhodné riešenia tejto spolu-
práce.                                           –ig-

Súťažiaci v priestoroch učilišťa v Kyjove
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PREDSTAVUJE SA
SIBATERM

REGION INVEST, a. s.,
• je moderná obchodná spoločnosť, ktorej filozofia tkvie vo 

všestrannom uspokojovaní potrieb a očakávaní klientov na 
domácom trhu podnikateľských projektov, investícií a re-
alít. Strategickým cieľom spoločnosti je tvorivou činnosťou 
profesionálneho tímu konzultantov a manažérov pripravo-
vať a realizovať konkrétne investičné produkty v regiónoch 
Slovenska. Spoločnosť vlastní ucelené a v praxi odskúša-
né know-how, metodiku realizácie projektov, podieľa sa na 
viacerých významných investičných zámeroch, realitných 
projektoch a stavebnom konzultačnom servise vybraných 
objektov energetiky, priemyselnej výstavby, obchodných 
a bytových polyfunkčných súborov. 

 Kontakt:  regioninvest@centrum.sk

Firma SIBATERM, spol. 
s r.o.,  je dlhoročným členom 
Slovenskej živnostenskej ko-
mory. Na trhu pôsobí od roku 
1991 (vznikla pri transfor-
mácii stavebnej firmy Stavo-
industria, š. p., z jej stredis-
ka SIBATERM). Nadviazala 
na dlhoročnú úspešnú výro-

Firma postupne rozširova-
la svoju činnosť aj o realizáciu 
certifikovaných protipožiar-
nych náterov na oceľové kon-
štrukcie a protipožiarnych ná-
terov na drevené konštrukcie. 

Aby boli ponúkané náterové 
systémy kompletné, firma rea-
lizuje podľa požiadaviek pro-

bu protipožiarnej omietky SI-
BATERM a jej realizáciu pri 
protipožiarnej ochrane staveb-
ných konštrukcií na mnohých 
stavbách na Slovensku aj v za-
hraničí. 

SIBATERM, spol. s r. o., rea-
lizovala protipožiarnu ochranu 
oceľových konštrukcií na stav-
be jadrovej elektrárne v Českej 
republike, na stavbe Synthes-
ia v Pardubiciach a budove pre 
poisťovňu v Zlíne. Na Sloven-
sku to boli jadrová elektráreň 
v Mochovciach, výšková budo-
va bývalého Presscentra v Bra-
tislave, dve nákupné strediská 
v Bratislave.

jektov a stavieb rôzne náterové 
systémy na oceľové, betónové 
a drevené konštrukcie a ma-
liarske práce.

V rámci komplexnejšej po-
nuky služieb realizuje aj pro-
tipožiarnu ochranu prestupov 
elektrických káblov, plasto-
vých a oceľových trubiek v rám-
ci protipožiarnych priečok sta-
vebných objektov. 
Členom Slovenskej živnos-

tenskej komory ponúka SIBA-
TERM, spol. s r. o., zaujímavé 
zľavy. 
Kontakt:
sibaterm@sibaterm.sk

(Dokončenie zo str. 1)

Na okraj členstva v komore 

čí, nájdeme rozdiely - nie však v jed-
nom: Aktivity komôr sú aktivitami 
bez ohľadu na členstvo. Čo robí ra-
kúska komora pre svojich členov, 
robí pre všetkých živnostníkov, lebo 
tí všetci sú jej členmi. Čo robí ko-
mora pre členov na Slovensku, robí 

tiež pre všetkých živnostníkov, preto-
že zastúpenie komory v štátnych or-
gánoch, spolupráca s vládou, pripo-
mienkovanie zákonov a podobne, to 
všetko sa týka celého živnostenské-
ho stavu. A napokon to vyplýva pre 
komoru zo zákona...

Iva Bukvová
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(Pokračovanie na str. 7)

SOCIÁLNY FOND
U ŽIVNOSTNÍKA

Daňovú evidenciu môže viesť 
daňovník, vykonávajúci podni-
kanie alebo inú samostatnú zá-
robkovú činnosť podľa § 6 ods. 
1 a 2 zákona o dani z príjmov, 
ak spĺňa všetky ustanovené 
podmienky:
• uplatňuje pri týchto príj-
moch preukázateľné daňové 
výdavky,
• v bezprostredne predchá-
dzajúcom zdaňovacom období 
dosiahol z tejto činnosti príjmy 
(výnosy) nepresahujúce sumu 
170 000 eur,
• činnosť uvedenú v § 6 ods. 
1 a 2 zákona o dani z príjmov 
vykonáva samostatne bez za-
mestnanca.

Ak sa daňovník rozhodne 
uplatniť preukázateľné daňové 
výdavky v rozsahu daňovej evi-
dencie, vedie počas celého zda-
ňovacieho obdobia daňovú evi-
denciu o:
• príjmoch a daňových vý-
davkoch v časovom slede vrá-
tane prijatých a vydaných 
dokladov, ktoré spĺňajú náleži-
tosti účtovných dokladov pod-
ľa zákona č. 431/2002 Z. z. o úč-
tovníctve v znení neskorších 
predpisov,
• hmotnom majetku a ne-
hmotnom majetku, využíva-
ných na podnikanie alebo inú 
samostatnú zárobkovú činnosť,
• zásobách, pohľadávkach 
a záväzkoch.

Daňovú evidenciu môže za 
celé zdaňovacie obdobie roka 
2009 viesť aj daňovník vykoná-
vajúci podnikanie alebo inú sa-
mostatnú zárobkovú činnosť, 
ktorý do 28. februára 2009 úč-

toval v sústave jednoduché-
ho účtovníctva alebo v sústave 
podvojného účtovníctva, alebo 
ktorý do 28. februára 2009 vie-
dol evidenciu podľa § 6 ods. 10 
zákona o dani z príjmov.

Postup úpravy základu dane 
pri prechode
• z evidencie podľa § 6 ods. 
10 zákona na daňovú evidenciu 
a naopak: usmernenie MF SR 
č. MF /011092/2009-72
• zo sústavy podvojného úč-
tovníctva na daňovú evidenciu 
a naopak: usmernenie MF SR 
č. MF /011087/2009-721

Daňovník, ktorý vedie daňo-
vú evidenciu sa nepovažuje za 
účtovnú jednotku podľa záko-
na o účtovníctve.                    -vd-

S účinnosťou od 1. januára 2009 bol novelizovaný zákon 
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, 
v zmysle zákona č. 474/2008 Z. z.

Prvá zmena sa týka zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme (§ 4 ods. 1). Základ pre tvorbu sociálneho fondu 
tvorí súhrn určených funkčných platov pred prepočtom platovým 
koeficientom. Zmena reaguje na to, že od 1. 1. 2009 sa funkčný 
plat určený v eurách u nich prenásobí platovým koeficientom (už 
sa ich plat nerozdeľuje na slovenskú menu a zahraničnú menu...).

Druhá zmena sa týka termínu, kedy je potrebné tvoriť sociálny 
fond v priebehu roka. Sociálny fond sa tvorí najneskôr v deň do-
hodnutý na výplatu mzdy alebo platu.

Za december môže zamestnávateľ tvoriť tento fond z predpo-
kladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostried-
ky na účet fondu do 31. decembra. Ostatné možnosti zostali bez 
zmeny.

Treťou zmenou je, že nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu 
k 31. 12. 2008 zamestnávateľ po prepočte konverzným kurzom 
zaokrúhli na najbližší eurocent (matematicky) a prevedie do na-
sledujúceho roka.                                                                                       -vd- 

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY 
ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

DPH A NADOBUDNUTIE A DODANIE NOVÉHO 
DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Slovensko vďaka európskemu princípu solidarity dokázalo aktívne riešiť otázky zamestnanosti, úspešne naštartovalo zápas za odstránenie všetkých 
foriem diskriminácie na trhu práce. Obce, mestá, verejné inštitúcie, spoločne s občianskym sektorom podporili rozvoj ľudských zdrojov, prispeli 

k investovaniu do ľudí a regiónov. Európsky sociálny fond a Iniciatíva Spoločenstva EQUAL - dali Vám šancu pre realizáciu Vašich výziev.

Za nadobudnutie (nákup) no-
vého dopravného prostriedku sa 
považuje tiež jeho prevzatie na 
základe nájomnej zmluvy s do-
jednaným právom kúpy pre-
najatej veci (lízing) v prípade, 
že v členskom štáte dodávateľa 
sa takýto nájom považuje za do-
danie tovaru do iného členské-
ho štátu s oslobodením od dane. 
Preto takýto nájom nového do-
pravného prostriedku sa v tu-
zemska považuje za nadobud-
nutie, ktoré je predmetom dane.

Každému nadobúdateľovi no-
vého dopravného prostriedku 
v tuzemsku z iného členského 
štátu vznikne v určitom momen-
te daňová povinnosť. Nadobú-
dateľ môže byť registrovaný pre 

daň podľa § 4 zákona o DPH, to 
znamená, že je platiteľom dane, 
môže byť registrovaný pre daň 
podľa § 7 zákona o DPH, to zna-
mená, že je nadobúdateľom to-
varu v tuzemsku z iného členské-
ho štátu (v oboch prípadoch má 
nadobúdateľ pridelené identifi-
kačné číslo pre DPH), prípad-
ne nadobúdateľ nemá žiadne 
postavenie v mechanizme dane 
z pridanej hodnoty, teda nemá 
ani postenie platiteľa dane a ani 
postavenie nadobúdateľa tova-
ru (napríklad občan).

Na vznik daňovej povinnos-
ti nemá žiadny vplyv skutoč-
nosť, kto je dodávateľom no-
vého dopravného prostriedku 
a aké má postavenie v mecha-

nizme dane z pridanej hodno-
ty v členskom štáte, z ktorého 
sa dodanie do tuzemska usku-
točňuje. Každá osoba z iného 
členského štátu (zdaniteľná oso-
ba registrovaná pre daň i nere-
gistrovaná pre daň, právnická 
osoba, ktorá nie je zdaniteľnou 
osobou, štátny orgán, orgán 
územnej samosprávy, rozpočto-
vá organizácia, nezisková orga-
nizácia, fyzická osoba – občan), 
ktorá dodáva do tuzemska nový 
dopravný prostriedok, uskutoč-
ní zdaniteľný obchod, ktorý je 
oslobodený od dane.

Daňová povinnosť pri nado-
budnutí nového dopravného 
prostriedku vzniká podľa § 20 
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(Dokončenie zo str. 6)

VYŠŠIE ODVODY...
(Dokončenie zo str. 3)

sačný príjem 3 500 eur (105 440 
Sk). Na dôchodkové poistenie 
a poistenie v nezamestnanosti 
mesačne odvádza 213,80 eura 
a na nemocenské poistenie 14 
eur. Spolu teda 227,80 eura 
(6 863 Sk). Ak by sa zrušil strop 
pre odvody, mesačne by do So-
ciálnej poisťovne tento človek 
platil až 329 eur (9 911 Sk).
Ľudia s nadštandardnými vý-

platami, ktorých sa zvyšovanie 
odvodov najviac dotkne, však 
vyššie poistné na sume budúce-
ho dôchodku nepocítia. Preto-
že kým odvody platia zo štvor-
násobku priemernej mzdy, do 
penzie sa zarátava najviac jej 
trojnásobok. Vyšší dôchodok 
budú mať jedine vtedy, ak časť 
svojich dôchodkových odvodov 
posielajú do druhého piliera.

Ako sa ľudí dotkne zvýšenie 
odvodov

1. Lekár s mesačnou mzdou 
1 062 eur (32–tisíc Sk) platil do-
teraz odvody do Sociálnej pois-
ťovne vo výške 99 eur mesačne. 
Z toho ho nemocenské odvody 
každý mesiac stáli 14 eur. Vy-
počítavali sa mu z nižšej sumy, 
ako zarobil, lebo maximálna 
hranica pre ich výpočet bola 
nižšia ako jeho výplata. Od júla 
však preskočí úroveň jeho pla-
tu, a teda po novom bude le-
kár platiť nemocenské odvody 
zo svojho skutočného zárob-
ku. Sociálnej poisťovni bude 
mesačne odvádzať o 90 centov 
(27 Sk) viac ako dnes.

2. Obchodník zarobí každý 
mesiac 2 700 eur (81 340 Sk). 
Z toho odvedie Sociálnej po-
isťovni 227,80 eur (6 863 Sk). 
Takisto sa mu odvody nevypo-

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY -  INFORMÁCIE, PODNIKANIE

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 
komory v Bratislave

Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/44 46 14 00
e-mail: szkriaditel@stonline.sk

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

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

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Tel.: 0905 671 568
Ing. Anton Dobeš, predseda
Administratívna adresa: SŽK, okres-
ná zložka v Bánovciach nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 04 Bánovce nad Bebravou
e-mail: szkbn@centrum.sk

Krajská zložka Nitra
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 00 746
fax: 035/64 10 796
PhDr. Katarína Babulíková
predsedkyňa
e-mail: babulik .lubomir@zoznam.sk
mob.: 0915 259 257

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, kontaktná osoba
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, kontaktná osoba

Krajská zložka Košice
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/69 41 736
e-mail: szkke@mail.t-com.sk
Ervín Boháčik, predseda

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 0908 991 481 (dočasne)
Ing. Michal Mudrák, predseda
e-mail: szkpo@centrum.sk
Ing. Vladimír Fedor, kontaktná osoba

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽK
HROZIA MI SANKCIE, AK ZAPLATÍM 
NESKÔR SPLÁTKU ÚVERU? V AKEJ 
VÝŠKE SA PRIBLIŽNE POHYBUJÚ? 

Zľavy pre členov komory

• UPOZORNENIE: Zľavy sú určené výhradne riadnym členom  SŽK, prípadne, ak je uvedené pre priamych ro-
dinných príslušníkov. Po zrušení členstva v komore si tieto výhody nemožno nárokovať.

Odpovedať úplne presne na 
túto otázku by si vyžadovalo 
poznať banku, produkt, dĺž-
ku omeškania a počet omeš-
kaných splátok. Omeškanú 
úhradu rieši banka upomien-
kami a výzvami na zaplatenie. 
Poplatky súvisiace s výzvou na 
zaplatenie sa v jednotlivých 
bankách líšia, ich výška taktiež 
závisí od ich poradia, spravidla 

prvá výzva býva lacnejšia ale-
bo bezplatná. Aktuálnu výšku 
poplatku za omeškanie splát-
ky úveru nájdete v cenníku na 
webovej stránke banky, prí-
padne sa informujte priamo na 
pobočke. 

Pri omeškaní s platením úve-
ru je potrebné myslieť aj na to, 
že omeškanie sa prejaví tiež 
v úverovom registri, kde sú ve-

dené informácie o dlžníkoch, 
platobnej disciplíne a zostat-
ku úveru. Pravidelné nesko-
ré splácanie môže neskôr pri-
spieť k zhoršenej pozícii pri 
vybavovaní nového úveru.

V niektorých bankách hro-
zí pravidelným neplatičom, že 
im ďalší úver nebude poskyt-
nutý.                                            (dt) 

čítavajú z celej mzdy, pretože 
maximálne vymeriavacie zá-
klady sú nižšie, ako jeho vý-
plata. Od júla sa to však zme-
ní. Pre zvýšenie hornej hranice 
pre výpočet odvodov mu na-
rastie suma za nemocenské i 
dôchodkové poistenie. Mesač-
ne bude odvádzať už 232,30 eur 
(6 998 Sk).

3. Živnostník so zárobkom 
4 300 EUR (130-tisíc Sk) me-
sačne odvádza Sociálnej pois-
ťovni 739,30 eur (22 272 Sk). 
Jeho príjem je o 1 408 eur vyšší, 
ako bude nová najvyššia hrani-
ca pre výpočet odvodov. Po no-
vom však bude poisťovni platiť 
rovnakú sumu ako živnostník, 
ktorého príjem prekročí novú 
hranicu len o jedno euro. Na 
poistnom odvedú mesačne 
799,60 eura (24 088 Sk).

(Prevzaté z denníka Prav-
da, 28. 5. 2009, autorka Slávka 
Sélešová)

zákona o DPH, ktorý upravu-
je vznik daňovej povinnosti pri 
nadobudnutí tovaru v tuzemsku 
z iného členského štátu.

Pre osobu registrovanú pre 
daň podľa § 4 až 7 zákona o DPH 
(platiteľ dane a nadobúdateľ to-
varu), ktorá nadobudne nový 
dopravný prostriedok v inom 
členskom štáte, vznikne daňová 
povinnosť podľa odseku 1, buď 
15. deň kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, keď sa uskutočnilo na-
dobudnutie tovaru alebo dňom 
vyhotovenia faktúry dodávate-
ľom, ak táto bola pre nadobú-
dateľa tovaru vyhotovená pred 
uvedeným 15. dňom.

Ak nadobudne nový doprav-
ný prostriedok v tuzemsku oso-
ba, ktorá nie je registrovaná 
pre daň podľa § 4 až 7 zákona o 
DPH, vznikne jej daňová povin-
nosť dňom nadobudnutia nové-

ho dopravného prostriedku. 
Základom dane je všetko, čo 

tvorí protihodnotu, ktorú do-
dávateľ prijal alebo má prijať od 
príjemcu plnenia. V prípade na-
dobudnutia nového dopravné-
ho prostriedku v inom členskom 
štáte to bude hodnota, za ktorú 
bol nový dopravný prostriedok 
kúpený (táto hodnota neobsa-
huje daň, nakoľko dodanie no-
vého dopravného prostriedku 
do iného členského štátu je vždy 
a v každom členskom štáte oslo-
bodené od dane).   ZDROJ: VD

DPH A DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK
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Podnikate ský ú et, ktorý vám poži ia
 možnos  získa  úver až do výšky 33 200 EUR už po šiestich mesiacoch
 bez akýchko vek dokladov len na základe objemu prijatých platieb na vašich podnikate ských ú toch
 teraz úroková sadzba od 5,9 %
 NOVINKA: jediný podnikate ský úver s poistením

Stojíme pri sebe 
aj v ažkých asoch

www.vub.sk  0850 123 000
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