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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

V dnešnom vydaní našich no-
vín rezonuje nielen blížiace sa 
snemovanie delegátov komory, 
ale celková problematika, nedo-
statky, zlyhania a na druhej stra-
ne plány, predsavzatia, úspe-
chy a oduševnenie funkcionárov, 
ľudí, ktorí vedia čo chcú a robia 
maximum pre spoločné dobro. 
Keď si to rozoberieme na drobné, 
vo všetkom je úsilie a práca ľudí. 

ĽUDIA, DOBRO 
NESTOJÍ NIČ! 

A to, že raz sú výsledky pozitív-
ne, inokedy menej úspešné, je 
normálne. Na pôde akejkoľvek 
organizácie to občas aj zaškrí-
pe! Sme rôzni ľudia, sme nie vždy 
dokonalí, skôr poväčšine nedo-
konalí, a keď treba niečo dôleži-
té riešiť – a v záujme spoločnej 
veci – nájdu sa aj protichodné 
názory, či zopár takých iba kri-
tizujúcich a nič neriešiacich. Sa-
mozrejme, poniektorí nás chcú 
nasmerovať na tú najsprávnejšiu 
cestu, ochotní zotrvať na svojom 
postoji za každú cenu, avšak ďal-
ší si ich ani nevypočujú. Občas už 
iba tak - z trucu! 

Pred mesiacom napísal pred-
seda redakčnej rady glosu o tom 
aká je predstava niektorých čle-
nov komory o funkcionároch, 
ako sa poniektorí z nás oháňa-
jú iba nekonštruktívnou kritikou 
a málo prispievajú k spoločné-
mu dielu. Dopĺňam jeho úvahy: 
Akí by sme mali byť, členovia ko-
mory, aby tá váha našej organi-
zácie bodovala rovnako úspešne 
v budúcich rokoch ako bodovala 
viackrát doposiaľ? (Samozrejme, 
napriek mnohým prehrám, lebo 
aj tie patria k životu.) Myslím si 
jedno: Mali by sme byť v prvom 
rade ľuďmi v tom ľudskom zmys-
le - ľuďmi, ktorí počúvajú, komu-
nikujú, riešia, nachádzajú, ktorí 
sa nepozerajú iba na svoje zis-
ky, ale pracujú v prospech celku, 
lebo vedia, že v jednote je sila, 
a ktorí chcú dobro pre všetkých! 
Takí ľudia nič nestratia, môžu iba 
získať! Ako to spieva v jednej svo-
jej skladbe populárny český pes-
ničkár: Dobro nestojí nič! 

Iva Bukvová, šéfredaktorka

PRED KONANÍM VÝROČNÉHO 
ZHROMAŽDENIA 

O SLUŽBÁCH NA VNÚTORNOM TRHU

Tohtoročné marcové vydanie 
Živnostenských novín prichádza 
k čitateľom o pár dní neskôr – a na 
viacerých stranách. Aktualizovali 
sme ho k výročnému zasadnutiu 
delegátov komory. Na stránkach 
novín nájdete nielen závery sne-
movania delegátov na krajských 
úrovniach, ale aj úvahy o tom, čo 
sa na pôde komory podarilo vy-
konať v prospech živnostenského 
podnikania, čo sa nepodarilo a čo 

(Pokračovanie na str. 3)

Hovoríme s riaditeľom odboru živnostenského podnikania MV SR

Dnes píše Vladimír Mička, člen predstavenstva SŽK a predseda KZ Bratislava

Národná rada schválila návrh zákona o službách na vnútornom 
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko zákon vý-
znamnejším spôsobom novelizuje aj živnostenský zákon, o zme-
nách sme sa porozprávali s riaditeľom odboru živnostenského pod-
nikania Ministerstva vnútra SR Ing. Jánom Dutkom.

Podnikatelia stále volajú po stabilite le-
gislatívneho prostredia. Živnostenský zá-
kon bol mnohokrát novelizovaný. Čo bolo 
dôvodom pre schválenie zákona o službách 
na vnútornom trhu?

Slovensko bolo povinné implementovať 
smernicu o službách na vnútornom trhu do 
nášho právneho poriadku do konca minu-
lého roka. Ide hlavne o ďalšie zjednodušo-
vanie administratívnych procedúr a znižo-
vanie administratívnej náročnosti, najmä 
pri vstupe podnikateľov do podnikania. Zá-
kon zavádza nový prístup v oblasti služieb 
v prospech podnikateľa, príjemcu služby či 
spotrebiteľa. Boli schválené zmeny v dote-
rajších administratívno-právnych povoľo-
vacích postupoch pri vydávaní oprávnení.

Aké sú dôvody tak častých novelizácii živ-
nostenského zákona?

S požiadavkou na stabilitu legislatívneho 
prostredia možno vyjadriť súhlas. Za exis-
tenciu platnosti živnostenského zákona od 
roku 1992 bol tento zákon, z dielne nášho 
ministerstva, v postavení ústredného or-
gánu štátnej správy v živnostenskom pod-
nikaní, novelizovaný iba štyri krát. Ostatné 
zmeny boli s súvislosti so zmenami v prí-
lohách živnostenského zákona vyvolanými 
osobitnými predpismi, ktoré určujú osobit-
né podmienky pre splnenie odbornej spô-
sobilosti pre regulované živnosti alebo so 
zmenami v § 3, ktorý definuje, ktoré čin-
nosti možno vykonávať podnikateľským 
spôsobom, avšak v režime živnosten-
ského zákona. Zastávame názor, že živ-
nostenský zákon nie je pre podnikateľskú 
obec brzdou. 

Koho sa zákon o službách na vnútornom 
trhu dotýka?

Zákon sa dotýka tých podnikateľov, kto-
rí budú poskytovať služby. Službou sa rozu-
mie akákoľvek samostatne zárobková čin-
nosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej 
alebo remeselnej povahy alebo činnosť 
v oblasti slobodných povolaní, ktorá je prí-
jemcovi služby poskytovaná spravidla za 
odplatu. V zákone je vymedzený okruh slu-
žieb, na ktoré sa zákon nevzťahuje.

Podľa smernice o službách na vnútor-
nom trhu má každá krajina preskúmať všet-
ky platné administratívne postupy a navrh-
núť ich zjednodušenie. O aké zmeny ide?

Zavádza sa tzv. systém tichého súhlasu. 
Ak správny orgán nerozhodne v zákonnej 
lehote o žiadosti, má sa za to, že povolenie 
je udelené. Všetky povolenia sa budú ude-
ľovať na dobu neurčitú a bez určenia územ-
ného rozsahu. Zákon odbúrava požiadavky 
na dôkazy, ktoré si môže zabezpečiť povo-
ľujúci orgán sám. Originály, overené kópie 
a preklady je možné vyžadovať len výni-
močne. V pochybnostiach sa bude využí-
vať informačný systém vnútorného trhu.

Aké je poslanie informačného systému 
vnútorného trhu?

Podľa zákona splnenie podmienok, preu-
kázanie určitých skutočnosti osvedčením, 
potvrdením alebo iným dokladom je mož-
né aj predložením dokladu z iného členské-
ho štátu, ak má ten istý účel a je zrejmé, 
že podmienka bola splnená. Doklad môže 
byť cudzojazyčný a preklad do slovenské-
ho jazyka nemusí byť overený. Originál ale-
bo jeho overená kópia, či preklad sa vyža-

duje, ak to ustanovuje osobitný predpis. 
Ak príslušný orgán má pochybnosť o pred-
loženom doklade, jeho overenie je možné 
prostredníctvom informačného systému 
vnútorného trhu v krajine a inštitúcii, kde 
doklad vystavili.

Kto je cezhraničný poskytovateľ služieb?
Je to poskytovateľ, ktorý je usadený 

v inom členskom štáte a v Slovenskej re-
publike poskytuje služby príležitostne. Pre 
určenie príležitostného poskytovania služ-
by sa prihliada na početnosť, pravidelnosť 
a trvanie poskytovania služby. Cezhraničný 
poskytovateľ služieb má právo poskytovať 
službu na území Slovenska, ak spĺňa pod-
mienky pre poskytovanie tejto služby pod-
ľa práva štátu usadenia.

Aké sú povinnosti poskytovateľov služieb 
pri cezhraničnom poskytovaní služieb?

Pred prvým poskytnutím služby je posky-
tovateľ služieb povinný predložiť úradne 
osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvali-
fikácii a kópiu o vykonaní praxe. Zároveň je 
potrebné mať doklad o oprávnení poskyto-
vať služby rovnakého druhu, vydaný opráv-
neným orgánom v štáte pôvodu a doklad 
o tom, že poskytovanie služieb nie je po-
skytovateľovi obmedzené alebo zakázané.

To znamená, že aj podnikatelia zo Sloven-
ska môžu poskytovať služby v iných člen-
ských štátoch únie?

Poskytnúť službu v iných členských štá-
toch únie možno na základe živnostenské-
ho oprávnenia, vydaného v krajine usa-
denia. Odporúčame mať živnostenské 
oprávnenie opatrené tzv. Aposttile dolož-
kou, ktorú možno získať na odbore živnos-
tenského podnikania ministerstva vnút-
ra. Vykonávanie podnikateľskej činnosti 
je možné iba na základe oprávnenia vy-
daného v krajine kde bude podnikateľská 

by sme mali urobiť, aby sa nám 
všetkým lepšie pracovalo a žilo. 

V predvečer stretnutia delegátov 
v Trenčíne si istotne mnohí kladú 
otázku kam smeruje živnosten-
ská komora a čo jej pomáha, ale-
bo môže pomáhať v ďalšom na-
predovaní. Jeden z funkcionárov 
komory to v odpovedi v rozho-
vore v dnešnom vydaní novín vy-
jadril myšlienkami o nedostatku 
aktívnych a obetavých funkcioná-

roch, o dobrej komunikácií a radi-
kálnejšom presadzovaní si našich 
práv a požiadaviek vo vláde a úra-
doch. Aj mottom zhromaždenia 
by sa mala stať otázka nielen skva-
litnenia, ale aj rozšírenia členskej 
základne a dobrá spolupráca na 
všetkých úrovniach. Pripravte sa, 
kolegovia, členovia komory, na 
diskusiu v Trenčíne! Každý z vás 
môže prispieť k tomu, aby komo-
ra zaznamenávala nové úspechy!
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ochrana majetku a práv a vymo-
žiteľnosť práva, administratívno-
byrokratické zaťažovanie pri pl-
není často sa meniacej legislatívy. 
Predseda SNS prisľúbil plnú pod-
poru malému a strednému pod-
nikaniu a navrhol, aby do legisla-
tívnej rady vlády bol navrhnutý aj 
zástupca Slovenskej živnostenskej 
komory.                                     (kzbb)

  Stretnutie so SNS. Ako sme už 
informovali, stretli sa zástupcovia 
KZ B. Bystrica a Žilina (J. Lalík, D. 
Šuchaň, P. Višňovský) so zástup-
cami SNS – predsedom J. Slotom  
a podpredsedom D. Švantnerom. 
Na stretnutí bola prerokovaná 
okrem iného podpora SŽK zo stra-
ny štátneho rozpočtu, podmien-
ky podnikania pre živnostníkov, 

• Na výstavisku AGK v Nitre 
sa v najbližšej dobe konajú 
tieto podujatia:
GARDENIA - 14. medzinárod-
ná  výstava pre záhradníctvo, 
záhradkárov, priateľov bonsajov 
a kvetov, 22. – 25. 4. 2010
DOMEXPO – Postav si dom! 
22. – 25. 4. 2010
MLADÝ TVORCA - 18. pre-
dajná výstava výrobkov žiakov 
stredných odborných škôl a stre-
dísk praktického vyučovania, 
22. – 25. 4. 2010

• Dom techniky ZSVTS 
v Košiciach:
ELMAT - RACIOTHERM - Špe-
cializovaná výstava elektrotech-
niky, elektroniky a energetiky, 
20. – 22. 4. 2010 

• Výstavisko EXPO CENTER 
v Trenčíne pozýva na:
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – 
12. ročník výstavy, zameranej 
na zdravie, relax a vyváženosť 
osobnosti, 14. – 17. 4. 2010
MEDIPHARM - 6. ročník medzi-
národnej zdravotníckej a farma-
ceutickej výstavy
29. – 30. 4. 2010

• INCHEBA EXPO Bratislava 
pozýva na: 
AUTOSALÓN -  20. ročník me-
dzinárodného salóna automobi-
lov, 13. – 18. 4. 2010
AUTOSERVIS - 16. ročník špe-
cializovanej výstavy autoprí-
slušenstva a servisnej techniky 
13. – 18. 4. 2010

Veľtrhy v Brne 
sú česko-slovenské

Brno má ideálnu polohu, aby 
sa na tunajších veľtrhoch mohol 
stretávať český a slovenský prie-
mysel. Účasť slovenských firiem, 
oficiálnych delegácií a návštev-
níkov toto tvrdenie jednoznačne 
potvrdzuje. 
Niekoľko faktov a čísiel o slo-
venských účastiach na veľtrhoch 
v Brne: Slovensko je hneď po 
Nemecku druhým najväčším 
partnerom podľa počtu vystavo-
vateľov a na prvom mieste z hľa-
diska počtu návštevníkov. V roku 
2009 sa slovenské firmy prezen-
tovali na ploche 6800 m2 a ak-
cie prišlo 21 000 návštevníkov 
zo Slovenska.                      -re- 

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 

SÚŤAŽ V ÚČESOVEJ
A DEKORATÍVNEJ TVORBE

MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY ŠTUDENTOV
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KALENDÁR
  Pracovné rokovanie. Na mi-

nisterstve práce sa konalo rokova-
nie medzi zástupcami SŽK (Gott-
schallom, Mičkom) a ministerstva 
(Tomanovou, Kršíkovou).       (-m-)

  Súťaž v účesovej a dekora-
tívnej tvorbe. Za účasti trnavskej 
krajskej zložky sa bude 23. aprí-
la na nitrianskom výstavisku AGK 
konať súťaž Mladý tvorca, organi-
zovaná Spoločenstvom kaderní-
kov a kozmetiky SR.                     (t)

  Jubilanti. V mesiaci apríl si pri-
pomínajú svoje narodeniny títo 
naši členovia: Bc. DARINA ŽEM-
BEROVÁ (25) a Ing. Milan NÁ-
POKY (60) z KZ Trenčín, RÓBERT 
WEISS (45) z KZ Banská Bystrica, 
Bc. MÁRIA LAPUTKOVÁ (50) z KZ 
Prešov a ĽUDOVÍT BUREŠ (55) 
z KZ Trnava. Jubilantom srdečne 
blahoželáme!                            Red.

Informácie
Kalendár

Dňa 14. marca 2010 sa na vý-
stavisku v Trenčíne uskutočnila 

prvá česko-slovenská súťaž v úče-
sovej a dekoratívnej tvorbe. Sú-

ťaž organizovalo Spoločenstvo 
kaderníkov a kozmetiky Sloven-
skej republiky. Hlavnými spon-
zormi boli Rowenta a výstavisko 
v Trenčíne, ďalšími Gosh a Mária 
Bajcurová. Pomocnú ruku poda-
la aj trnavská krajská zložka SŽK. 
Súťaže sa zúčastnilo 107 súťažia-
cich zo Slovenska a Českej repub-
liky. Priestory, v ktorých sa konala 
súťaž boli dobre pripravené. A lat-
ka súťaže bola nastavená veľmi vy-
soko a bolo naozaj ťažké vybrať 
z množstva krásnych prác. 

Súťažiaci majú možnosť postúpiť 
na novembrové majstrovstvá sveta 
v Paríži. Už teraz Spoločenstvo ka-
derníkov a kozmetiky SR zostavu-
je súťažný reprezentačný tím.    (a)

O kvalite praktickej prípravy 
v učebných a študijných odbo-
roch kaderník, manikér-pedikér, 
kozmetik, kozmetička a vizážist-
ka na Strednej odbornej škole na 
Gemerskej ulici č. 1 v Košiciach 
svedčia okrem iného výsledky štu-
dentov tejto školy na Medzinárod-
ných majstrovstvách kaderníctva, 
kozmetiky a výzdoby umelých 
nechtov, ktoré sa konali 7. marca 
v Miškolci. 

V silnej konkurencii 250 súťa-
žiacich z Maďarska, Ukrajiny, Bul-
harska, Rumunska, Česka a Slo-
venska v 11 kategóriách si naši 
študenti počínali excelentne. 

Svedčia o tom štyri prvé a a dve 
tretie miesta:
1. miesto – kadernícka kategória 

„Rozpustené dlhé vlasy“

 – Lukáš Očenáš, II. F 
1. miesto – kadernícka kategória 

„ Kreatívny drdol“
– Lukáš Očenáš, II. F 

1. miesto – kat. dekoratívnej koz-
metiky „Maturitná rozlúčka“
– Adriana Pribičková, IV. A 

1. miesto – kat. dekoratívnej koz-
metiky – príležitostné 
líčenie „Večierok v Pa-

ríži“
– Viera Bödiová, IV. A 
3.  miesto – kaderníc-
ka kategória „Extrém-
ne dámske strihanie“

– Jana Juhászová, 
II. F

3.  miesto – kaderníc-
ka kategória „Rozpus-

tené dlhé vlasy“
– Gabriela Bartová,

I. D

Foto a text: -b-
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činnosť vykonávaná. Treba zdôrazniť, že 
podnikanie je sústavná činnosť, kým po-
skytnutie služby nie je možné vykonávať 
sústavne, ide o nie pravidelnú činnosť. 

Kto vykonáva dozor nad cezhraničnými 
poskytovateľmi služieb?

Dozor vykonávajú príslušné orgány podľa 
osobitného predpisu v spolupráci s prísluš-
nými orgánmi štátu usadenia. Príslušný or-
gán vykoná kontrolu na základe žiadosti 
príslušného orgánu štátu usadenia alebo 
z vlastného, či iného podnetu. Ak prísluš-
ný orgán vykoná kontrolu, pri ktorej zistí, 
že konanie cezhraničného poskytovateľa 
služby ohrozuje práva alebo právom chrá-
nené záujmy príjemcu služby podľa oso-
bitného predpisu, požiada príslušný orgán 
štátu usadenia, aby prijal vhodné opatre-
nia na zabránenie porušovania práv a prá-
vom chránených záujmov príjemcu služby. 
Ak pri poskytovaní služby cezhraničným 

Už dnes všetky obvodné (živnostenské) 
úrady elektronicky komunikujú s generál-
nou prokuratúrou ohľadne výpisu z registra 
trestov, daňovým riaditeľstvom, zdravot-
nými poisťovňami, registrom obyvateľov. 
S registrovými súdmi bude tiež elektro-
nická komunikácia s využitím zaručeného 
elektronického podpisu, ako aj s inštitú-
ciami, ktoré vydávajú doklady, osvedče-
nia, povolenia podľa osobitných predpisov. 
Otvorene priznávame, že stupeň technic-
kej vybavenosti pri jednotlivých inštitúci-
ách je rôzny a tým aj úroveň elektronickej 
komunikácie nebude rovnaká.

Podľa schváleného zákona dochádza 
k nahradeniu živnostenských listov a kon-
cesných listín novým dokladom – osvedče-
ním o živnostenskom oprávnení. Aké sú dô-
vody takejto zmeny? 

Potreba zjednodušovania administratív-
nych procesov spojených so začatím pod-
nikania si vyžiadala prehodnotiť vydávanie 

V čase hospodárskej krízy veľa podnika-
teľov ruší živnostenské oprávnenia alebo 
pozastavuje prevádzkovanie živností. Do-
chádza v týchto inštitútoch k zmenám?

Ak v oznámení (podnikateľa) nie je uve-
dený neskorší deň, živnostenské oprávne-
nie zanikne dňom, nasledujúcim po dni do-
ručenia oznámenia o ukončení podnikania 
živnostenskému úradu. Ohlásenie ukonče-
nia podnikania možno vziať späť najneskôr 
v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnos-
tenského oprávnenia. Z vlastného alebo 
iného podnetu živnostenské oprávnenie na 
jednu alebo viac živností možno zrušiť, ak 
podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť 
v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živ-
nostenského oprávnenia, alebo ak bez po-
zastavenia prevádzkovania živností presta-
ne prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako 
dva roky.

A pozastavenie živnosti?
Podnikateľ môže oznámiť miestne prí-

tov do elektronickej podoby, čím sa umožní 
aj podnikateľom, ktorí nedisponujú potreb-
ným technickým vybavením na skenovanie 
dokumentov, využiť služby jednotných kon-
taktných miest. Novou položkou je správny 
poriadok za službu jednotného kontaktné-
ho miesta, ktorá spočíva v prevzatí, overe-
ní a spracovaní údajov a v prevzatí dokla-
dov, určených inému orgánu štátnej správy 
alebo inštitúcii, príslušných na rozhodova-
nie v požadovanej veci. 

Vo všetkých položkách sa navrhuje úpra-
va na celé eurá, väčšinou smerom dole.

A aké sú zmeny v prílohách živnostenské-
ho zákona?

Tým, že už nebudú koncesie, dochádza 
k zrušeniu prílohy č. 3. Temer všetky kon-
cesované živnosti sa stávajú viazanými živ-
nosťami s tými istými podmienkami odbor-
nej spôsobilosti, preto príloha č. 2, ktorá 
tvorí viazané živnosti, je rozšírená. Cestná 
motorová doprava (vnútroštátna nepravi-

(Pokračovanie zo str. 1)

poskytovateľom služby hrozí ujma na živo-
te, zdraví, majetku alebo životnom prostre-
dí, v naliehavom prípade príslušný orgán 
príjme vlastné primerané opatrenia. 

Pán riaditeľ, aké najzásadnejšie zmeny 
obsahuje novela živnostenského zákona? 
Ako sa zmeny dotknú podnikateľov?

V živnostenskom zákone bude zrušený 
povoľovací systém. Všetky živnosti budú 
ohlasovacie. Živnostenské oprávnenia 
budú vznikať na základe ohlásenia (úplné). 
Rušia sa koncesované živnosti. Súvisí to aj 
s vysporiadaním sa s inštitútom tichého 
súhlasu v živnostenskom zákone. Dochá-
dza k zníženiu výraznej administratívnej ná-
ročnosti. Pre účely živnostenského podni-
kania sa nebudú vyžadovať originály listín 
alebo úradne overené kópie alebo úrad-
né preklady cudzojazyčných listín. V záko-
ne je nová úprava vydávania výpisov zo živ-
nostenského registra. Rozširuje sa okruh 
osôb, pre ktorých budú jednotné kontakt-
né miesta zabezpečovať výpisy z registra 
trestov. Výrazným spôsobom sa rozširuje 
rozsah poskytovaných služieb jednotných 
kontaktných miest.

Jednotné kontaktné miesta zatiaľ posky-
tujú služby iba pre živnostníkov. O aké roz-
šírenie rozsahu služieb pôjde?

Medzi jednu z najvýznamnejších zmien 
možno zaradiť možnosť poskytnúť infor-
mácie jednotnému kontaktnému miestu 
pre zápis do obchodného registra, to zna-
mená, že jednotné kontaktné miesto bude 
miestom, ktoré bude zabezpečovať aj zá-
pis do obchodného registra. Túto kompe-
tenciu budú mať všetky obvodné (živ-
nostenské) úrady. Živnostenské úrady sú 
oprávnené prijímať údaje a dokumenty, vy-
žadované registrovými súdmi a to v podo-
be, ktorá im umožní ich odoslanie v elek-
tronickej forme. Pokiaľ podnikateľ predloží 
návrh na zápis alebo jeho prílohy v listin-
nej podobe, prevod do elektronickej po-
doby vykoná živnostenský úrad za úhra-
du. Živnostenské úrady v sídlach krajských 
miest budú poskytovať služby aj pre pod-
nikateľov, ktorí vykonávajú podnikateľskú 
činnosť podľa osobitných predpisov. Na 
týchto pracoviskách bude zabezpečovaná 
aj obligatórna registrácia fyzických osôb 
k dani z príjmu a prihlasovanie do systé-
mu zdravotného poistenia. U právnických 
osôb v tejto oblasti bude registrácia fakul-
tatívna.

K zníženiu administratívnej náročnosti 
by celkom určite prospelo, ak by úrady me-
dzi sebou komunikovali elektronicky. Zme-
ní sa to?

doterajších živnostenských listov v práv-
nom rámci zákona o správnom konaní. 
Výsledkom je prechod na vydávanie zjed-
nodušenej formy dokladu, ktorým bude 
osvedčenie o podnikateľskom oprávnení. 
Bude sa vydávať vždy v prípade, keď pod-
nikateľ preukáže splnenie podmienok živ-
nostenského zákona a to bez ďalších nad-
bytočných náležitosti (osobných údajov 
osoby zodpovedného zástupcu, odôvod-
nenia, poučenia). Osobitné rozhodnutie 
podľa zákona o správnom konaní sa vydá 
v prípade, ak nie sú splnené podmienky živ-
nostenského zákona. Preukazom živnos-
tenského oprávnenia bude zjednodušené 
a formalizované osvedčenie, deklarujúce 
splnenie podmienok živnostenského záko-
na. Ak podnikateľ nesplní určené podmien-
ky ustanovené živnostenským zákonom na 
prevádzkovanie živností, bude o tom vyda-
né rozhodnutie.

Preukazom živnostenského oprávnenia 
bol doteraz aj výpis zo živnostenského re-
gistra. Sú aj v tejto oblasti zmeny?

Výpis zo živnostenského registra je naďa-
lej preukazom živnostenského oprávnenia. 
Dochádza k zmene miestnej príslušnosti 
pre vydanie výpisu. Výpis zo živnostenské-
ho registra bude môcť podnikateľ získať na 
ktoromkoľvek obvodnom (živnostenskom) 
úrade. Výpis z verejnej časti registra bude 
obsahovať údaje, platné v deň jeho vyda-
nia. Fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú, 
možno vydať na požiadanie výpis v rozsahu 
údajov zapísaných vo verejnej i neverejnej 
časti registra, platných v deň jeho vydania. 
Rozširuje sa možnosť vydať fyzickej oso-
be prehľad zapísaných údajov, obsahujúci 
informácie o údajoch platných v deň jeho 
vydania a informácie o zapísaných, avšak 
v deň jeho vydania už neplatných údajov.

Predchádzajúca zmena v živnostenskom 
zákone zaviedla systém jedného predme-
tu podnikania, jedného živnostenského lis-
tu, čo podnikateľská obec neprijímala veľ-
mi pozitívne. Zostáva to po starom?

Zmena k 1. 10. 2007 bola potrebná. Dô-
vody boli mnohokrát vysvetľované. Zastá-
vame názor, že došlo k zníženiu počtu pred-
metov podnikania pri jednom ohlásení. 
Počet živnostenských listov aj na činnos-
ti, ktoré podnikateľ skutočne nechcel vy-
konávať sa znížil. Samozrejme, že adminis-
tratívna náročnosť na úradoch bola vyššia. 
Na jednom osvedčení sa bude môcť uvá-
dzať viac predmetov podnikania. Správny 
poplatok sa bude vyberať za každý pred-
met podnikania.

slušnému živnostenskému úradu poza-
stavenie živností. Účinky pozastavenia 
oprávnenia nastávajú dňom doručenia 
oznámenia, alebo ak je v oznámení uve-
dený neskorší deň, týmto dňom. Po poza-
stavení prevádzkovania živností podnikateľ 
nadobudne živnostenské oprávnenie uply-
nutím doby pozastavenia prevádzkovania 
živností alebo dňom uvedeným v oznáme-
ní o zmene doby pozastavenia prevádz-
kovania živnosti. Pozastavenie živnosti 
nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov 
a dlhšie ako tri roky.

Živnostenský zákon pri remeselných živ-
nostiach, pri preukazovaní odbornej spô-
sobilosti náhradným spôsobom, pozná 
aj inštitút kvalifikačnej skúšky v spoje-
ní s osvedčením zo vzdelávacej inštitú-
cie. Ako sa dotýkajú inštitútu kvalifikačnej 
skúšky zmeny, ktoré priniesol zákon o celo-
životnom vzdelávaní?

Podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoži-
votnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov živnostenské oprávne-
nia, ktoré získali fyzické a právnické osoby 
na základe osvedčenia o získanom vzdela-
ní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni 
a osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúš-
ky pred skúšobnou komisiou, získaného do 
31. 12. 2011 zostávajú zachované. Po 
tomto dátume bude inštitút kvalifikačnej 
skúšky zo živnostenského zákona vypuste-
ný a bude nahradený osvedčením o čias-
točnej kvalifikácii alebo osvedčením o úpl-
nej kvalifikácii podľa uvedeného zákona. Od 
1. 6. 2010 je podmienkou účasti na kvali-
fikačnej skúške okrem osvedčenia o získa-
nom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej 
ustanovizni aj doklad o vykonaní následnej, 
najmenej šesťmesačnej praxe v odbore. 

Aké zmeny sú v zákone o správnych po-
platkoch?

Zásadné zmeny, vyvolané v živnos-
tenskom zákone v súvislosti s transpozí-
ciou smernice o službách na vnútornom 
trhu si vyžiadali vykonať príslušné úpravy 
aj v zákone o správnych poplatkoch. Zru-
šili sa položky za vydanie živnostenského 
listu a koncesnej listiny a za pozastave-
nie prevádzkovania živnosti. Namiesto do-
terajších dokladov budú vydávané osved-
čenia o živnostenskom oprávnení, ktoré 
budú môcť obsahovať aj viac predmetov 
podnikania. Navrhuje sa zachovať súčas-
ný spôsob spoplatňovania každého pred-
metu podnikania osobitne.Novou polož-
kou je vydanie prehľadu údajov zapísaných 
v živnostenskom registri. Novou položkou 
je poplatok za prevod listinných dokumen-

delná autobusová doprava, vnútroštát-
na nákladná cestná doprava, vnútroštát-
na taxislužba) nebude živnosťou, bude sa 
vykonávať podľa zákona o cestnej dopra-
ve na základe povolenia. Novými viaza-
nými živnosťami sa stáva sprostredkova-
nie zamestnania za úhradu a vykonávanie 
montáže plynových zariadení. Príloha č. 1 
sa rozširuje o remeselné živnosti strechár, 
manikúra a pedikúra.

Budú musieť podnikatelia upraviť svoje 
právne vzťahy v súlade so zmenami v živ-
nostenskom zákone?

Živnostenské listy a koncesné listiny vy-
dané do 31. mája 2010 zostávajú v plat-
nosti a všade tam, kde sa v osobitných 
predpisoch používa názov živnostenský list 
alebo koncesná listina, sa rozumie osved-
čenie o živnostenskom oprávnení. V pre-
chodných ustanoveniach sú stanovené 
niektoré povinnosti pre podnikateľov na 
úpravu svojich právnych vzťahov, ktoré 
však nemajú rektoraktívny charakter. 

Aká je účinnosť zákona?
Zákon o službách na vnútornom trhu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
nadobudne účinnosť 1. júna 2010, okrem 
ustanovení, ktoré umožňujú podať žia-
dosť o udelenie oprávnenia jednotnému 
kontaktnému miestu aj elektronicky, pod-
písanú zaručeným elektronickým podpi-
som prostredníctvom ústredného portálu 
verejnej správy, možnosti úhrady poplat-
kov vyberaných jednotnými kontaktnými 
miestami elektronicky prostredníctvom 
ústredného portálu verejnej správy a mož-
nosti podať jednotnému kontaktnému 
miestu listiny, ktoré sú súčasťou návrhu 
na zápis do obchodného registra, elektro-
nicky podpísané zaručeným elektronickým 
podpisom, s nadobudnutím účinnosti od 
1. 1. 2012.

Pán riaditeľ, živnostenské úrady dlhodo-
bo patria medzi úrady s najfrekventovanej-
šou agendou. Zvládnutie nových kompe-
tencií v prospech podnikateľov si vyžaduje 
personálne a technicky ich posilniť. Uvažu-
jete v tejto oblasti so zmenami?

Uvítali by sme personálne posilnenie, sme 
však realistickí. Technické vybavenie je ne-
vyhnutné a je nesporné, že pôjde o nárast 
agendy. Nové služby, hlavne činnosť jednot-
ných kontaktných miest, sú predovšetkým 
určené pre podnikateľskú obec. Na niekto-
rých úradoch dôjde k zmenám v organizácii 
práce, s cieľom zvýšiť spokojnosť občana. 
Pracujú tu však odborníci, ktorí aj v minulos-
ti preukázali schopnosť zvládať nové nároč-
ne úlohy.                       Ďakujeme za rozhovor.

O legislatívnych novinkách hovoríme 
s riaditeľom odboru živnostenského 
podnikania MV SR



4
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - MAREC 2010

ZHROMAŽDENIE
DELEGÁTOV V ŽILINE 

V JEDNOTE JE SILA

Krátke správy
Zo zhromaždení delegátov

 • Spracovanie elektroodpa-
dov. Za rok 2009 bolo s podpo-
rou Recyklačného fondu vyzbie-
raných a zhodnotených 14717 
ton elektroodpadu. Od roku 
2002 fond podporil rozšírenie 
zberu a zhodnotenia elektrood-
padov sumou 8 598 030 eur.    (i)

 • Problém so zberovým pa-
pierom. V papierenskej spo-
ločnosti Smurfit Kappa Štúrovo, 
a. s., zastavili 19. 3. t. r. výrobu 
polochemického flutingu (pa-
piera na zvlnenú vrstvu vlnitej le-
penky), čím na Slovensku bude 
chýbať jeden dôležitý spraco-
vateľ zberového papiera. Situ-
áciu v separovanom zbere pa-
piera by mal riešiť čiastočne jeho 
vývoz.                                             (i)

 • Projekt na podporu podni-
kania žien. Bratislavská regionál-
na komora SOPK, v spolupráci 
s Hospodárskou komoru Viedeň 
a Združením žien v podnikaní, 
realizuje projekt REGIONFEM-
ME. Počas prvého roka realizá-
cie projektu uskutočnili partneri 
zaujímavé podujatia – semináre 
o podnikaní, všeobecne zame-
rané na poskytnutie praktických 
informácií o založení firiem, so-
ciálnom zabezpečení samostat-
ne zárobkovo činných osôb v Ra-
kúsku. Plánované sú semináre 
o daňovej problematike a o ko-
munikácii a medzikultúrnych od-
lišnostiach.                                  (re)

 • Certifikáty Slovak Gold. 
V polovici marca sa konalo už 
45. odovzdávanie certifikátov 
Slova Gold a Slovak Gold Exclu-
sive. Od začiatku činnosti dosta-
la Nadácia Slovak Gold 632 pri-
hlášok a udelila 536 certifikátov 
spolu 247 subjektom (476 vý-
robkom) a 12 certifikátov Slovak 
Gold Exclusive.                             (Ib)

 • Nákup cez priamy predaj. 
Každý druhý občan SR by od-
porúčal nákup prostredníctvom 
priameho predaja. Vyplýva to 
z výsledkov prieskumu, ktorý 
iniciovalo Združenie priameho 
predaja na Slovensku a ktorého 
cieľom bolo zmapovať postave-
nie tohto typu predaja a distri-
búcie výrobkov. Najdôležitejšie 
faktory ovplyvňujúce nákup ta-
kouto formou sú kvalita, osob-
ný prístup distribútora a záručné 
podmienky.V prieskume 78 % 
opýtaných uviedlo, že sa s pria-
mym predajom už stretli a 58 % 
tovar prostredníctvom priame-
ho predaja aj nakúpilo. V pria-
mom predaji sa uplatňujú hlav-
ne ženy, ktoré tvoria až 75 % 
distribútorov. Vzorku opýtaných 
tvorilo 1781 respondentov (ve-
rejnosť 1013 osôb, predajcovia 
768 osôb). Išlo o prvý prieskum 
priameho predaja na Sloven-
sku, ktorého cieľom bolo zma-
povať činnosť členov združenia, 
ich distribútorov a názory verej-
nosti na priamy predaj.               (if)

Krátke správy
Zhromaždenie delegátov žilin-

skej krajskej zložky sa konalo 12. 
marca. Na programe rokovania 
boli správa o činnosti za rok 2009, 
správa dozornej rady o činnosti 
a hospodárení v roku 2009, návrh 
plánu činnosti a rozpočtu na ďalší 
rok a voľba delegátov na celoslo-
venské zhromaždenie. Delegáti 
odhlasovali staronových funkcio-
nárov predstavenstva a dozornej 
rady krajskej zložky. 

K zmene došlo pri zvolení Ing. 
Vladimíra Meštíka do krajského 
predstavenstva a Ľubomíru Perko-
vičovú nahradila Miroslava Surov-
ková. Na post predsedu SŽK bol 
opätovne navrhnutý Ing. Vojtech 
Gottschall. 

Predseda zložky Ing. Pavol Viš-
ňovský aj touto cestou ďakuje 
každému členovi, ktorý si našiel 
čas a svojou prítomnosťou oživil 
záverečnú aktívnu diskusiu týka-
júcu sa aktuálnych ekonomických 
problémov a alarmujúceho stavu 

členskej základne. Poďakovanie 
patrí aj generálnemu partnero-
vi VÚB, a. s., menovite Ing. Jáno-
vi Mlynárovi, riaditeľovi pobočky, 
Ing. Miroslave Fábryovej a Brani-

slavovi Vojtekovi, ktorí predsta-
vili prítomným finančné produk-
ty a novinky banky, určené pre 
občanov a špeciálne pre podni-
kateľov.                                           (ig)

Zhromaždenie delegátov v Trnave

To heslo v titulku sa stalo hlav-
ným mottom zhromaždenia de-
legátov trnavskej krajskej zložky, 
ktoré sa konalo 8. marca a ktoré-
ho sa zúčastnilo 25 delegátov. Na 
úvod boli prednesené návrhy do 
komisií predstavenstva zložky, ich 
schválenie, správa o činnosti a pl-
není rozpočtu. Voľby do komisií 
predstavenstva a dozornej rady 
zložky sa konali bez námietok. 
V súlade s programom bol predlo-
žený návrh plánu činnosti krajskej 
zložky na obdobie 2010 a 2011 
a návrh rozpočtu na rok 2010. Po-
tom bola diskusia. V úvode vy-
stúpil predseda Slovenskej živ-
nostenskej komory Ing. Vojtech 
Gottschall, ktorý zdôraznil pod-
poru vzdelávania živnostníkov 
aj v ďalšom období, čo je nároč-
né nielen na udržanie doterajších 
podmienok na trhu, ale hlavne tre-
ba rýchlo zachytiť podnety od zá-
kazníkov a čo najefektívnejšie ich 
uviesť do dennej praxe. Ako kaž-
dý rok, tak aj teraz prišli rokovanie 
podporiť zástupcovia VÚB banky, 
a. s., ktorá je generálnym partne-

rom komory. Delegátom predsta-
vili nové bankové produkty, ktoré 
by mali uľahčiť malým a stredným 
podnikateľom cestu k získaniu fi-
nančných zdrojov. 

Keďže sa zhromaždenie kona-
lo v reprezentačných priestoroch 
Trnavského samosprávneho kraja, 
v diskusii vystúpil aj jeho zástup-
ca Marián Cipár, ktorý informo-
val delegátov o činnosti Regionál-
neho inovačného centra, vecne 
vymenoval priame možnosti spo-
lupráce kraja a členov našej ko-
mory pri získavaní finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov, ako aj priamej pomoci pri 
vytváraní a predkladaní projektov 
fyzickými osobami. Uviedol kon-
krétne oblasti, do ktorých sa môžu 
malí a strední podnikatelia ihneď 
zapojiť. 

Primátor mesta Trnava Ing. Šte-
fan Bošnák, ktorý si každoročne 
nájde čas, aby sa osobne zúčast-
nil na našom rokovaní, vo svojom 
príhovore navrhol možnosti roz-
voja spolupráce medzi mestom 
a krajskou zložkou pri vytváraní 

vhodnejších podmienok pre živ-
nostníkov a ich uplatnení v rám-
ci rozvoja mesta. Hovoril jednak 
o príprave priemyselného parku 
v Trnave, kde by našli živnostní-
ci možnosť uplatnenia, ale najmä 
o ponuke spolupráce na projekte 
v rámci podpory výskumu a vývo-
ja (príprava dielne prototypov, od-
bornej pomoci, skúšobne a pod.). 
Predseda krajskej zložky Ing. Ro-
bert Schmidt sa poďakoval pri-
mátorovi mesta za podporu pri 
zriadení nového sídla komory na 
Hlavnej ulici a vyzdvihol dôleži-
tosť celoživotného vzdelávania, 
pri ktorom dosiahla komora veľký 
úspech schválením zákona o od-
bornom vzdelávaní. Podčiarkol, 
že je dôležité si uvedomiť zánik 
viacerých remeselných profesií, 
čo má za následok jednak súčasný 
nedostatok na trhu práce, značný 
odchod remeselníkov do zahrani-
čia a nezáujem mladých ľudí o re-
meselné profesie. 

Prítomní delegáti ocenili sú-
hrnné a veľmi podnetné infor-
mácie, ktoré odzneli v úvodnej 
rozprave. Následne na to sa roz-
prúdila živá diskusia o aktuál-
nych problémoch živnostníkov. 
Ako prvý vystúpil Vladimír Fa-
gan zo Skalice, ktorý upozornil na 
technologické a finančné problé-
my, súvisiace so zavedením nové-
ho zákona o potravinách (balenie 
pečiva). Na otázku reagoval pred-
seda SŽK, ktorý je majiteľom pe-
kárne a v živej diskusii rozobrali 
podstatu problematiky a jej riziká 
pre malých živnostníkov. 

V diskusii odznela aj otázka, tý-
kajúca sa získavania nových čle-
nov do živnostenskej komory. 
K tejto téme sa rozvinula široká 

(Pokračovanie na str. 5)



5
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - MAREC 2010

V JEDNOTE JE SILA

Zo zhromaždení delegátov

ZHROMAŽDENIE V BANSKEJ BYSTRICI

SNEM V TRENČÍNE

Zhromaždenie delegátov ban-
skobystrickej krajskej zložky sa 
konalo 18. marca v motoreste vo 
Vígľaši. Zúčastnilo sa ho 21 dele-
gátov s platným mandátom. Pred-
seda predstavenstva krajskej zlož-
ky Juraj Lalík vo svojej správe 
zhodnotil činnosť za rok 2009, ale 
aj za uplynulé dvojročné voleb-
né obdobie. Vyzdvihol významnú 
spoluprácu s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom a mesta-
mi Zvolen a Lučenec. Delegáti vo 
voľbách do orgánov krajskej zlož-
ky zvolili za predsedu Juraja Lalí-
ka, ktorý túto funkciu vykonával 
už v uplynulých volebných obdo-
biach. Bolo zvolené predstaven-

stvo, dozorná rada a delegáti na 
nastávajúce zhromaždenie komo-
ry. Zhromaždenie prišli pozdraviť 
aj vzácni hostia - štátny tajomník 
Ministerstva dopravy, pôšt a tele-
komunikácií SR Dušan Švantner, 
zástupkyňa samosprávneho kraja, 
vedúca oddelenia podnikateľskej 
činnosti Emília Kodríková, primá-
tor mesta Lučenec Milan Marko, 
zástupcovia VÚB banky -  regio-
nálna manažérka Vlasta Murínová 
a riaditeľka pobočky v Detve Da-
rina Lalíková. Predseda krajskej 
zložky zároveň odovzdal delegá-
tom pozdravy od predsedu samo-
správneho kraja Vladimíra Maň-
ku, ktorý z dôvodu neodkladných 

pracovných povinností sa na zhro-
maždení nezúčastnil. 

Štátny tajomník Dušan Švant-
ner pozdravil delegátov a vo svo-
jom príhovore spomenul nedávne 
stretnutie so zástupcami krajských 
zložiek Banská Bystrica a Žili-
na, na ktorom prerokovali prob-
lémy živnostníkov. Skonštatoval, 
že živnostníci sú flexibilnejší ako 
veľké podniky a lepšie sa vyrov-
návajú s krízou. Prvým krokom 
na dosiahnutie a zlepšenie pod-
mienok v živnostenskom podni-
kaní by mohlo byť zastúpenie živ-
nostníkov v tripartite. Regionálna 
manažérka VÚB Vlasta Murínová 
v krátkosti predstavila nové pro-
dukty banky. Delegátov pozdra-
vila aj vedúca oddelenia podnika-
teľskej činnosti Emília Kodríková, 
ktorá vo svojom príhovore spo-
menula, že aj v kraji hľadajú mož-
nosti na podporu živnostenského 
podnikania. Primátor mesta Lu-
čenec Milan Marko aj tento rok 
prišiel osobne pozdraviť živnost-
níkov a poprial im veľa úspechov 
v podnikaní.

V diskusii odzneli aktuálne prob-
lémy živnostníkov, ako aj téma zís-
kavania nových členov do radov 
komory. Ing. Dušan Terem vo 
svojom príspevku predstavil pro-
jekt Rozvoj živnostenského inšti-
tútu – Kompetenčné centrum, pri-
pravovaný s partnermi Železiarne 
Podbrezová, Informatika, a.s., 
a Univerzita Mateja Bella, Banská 
Bystrica. Ing. Ján Gubčo sa zao-
beral otázkou vzájomnej komuni-
kácie medzi všetkými inštitúciami, 
ktoré združujú živnostníkov.

Záverom predsedajúci poďako-
val prítomným za otvorenú disku-
siu, za účasť na zhromaždení a po-
prial veľa pracovných i osobných 
úspechov.                                     (kz)

diskusia, vystúpili hostia aj delegá-
ti. Predseda SŽK použil metaforu 
V jednote je sila!, čo zrejme najvý-
stižnejšie zapôsobilo v radoch de-
legátov aj funkcionárov komory. 

Treba pripomenúť, že členstvo 
v komore je dobrovoľné, ale po-
skytuje všetkým živnostníkom bez 
ohľadu na to, či sú organizova-
ní v komore, cechu, asociácii ale-
bo vôbec, príležitosti na získanie 
odbornosti, vzdelávanie, bezplat-
né odborné, právne a ekonomic-
ké poradenstvo v oblasti podnika-

nia a zakladania živnosti a mnohé 
ďalšie výhody. Po odbornej analý-
ze problému bol predložený ná-
vrh uznesenia, v ktorom sa pre-
mietli všetky aktuálne otázky. 

Závermi uznesenia sa bude za-
oberať predstavenstvo krajskej 
zložky v najbližších dňoch a me-
siacoch. 

Na záver predseda krajskej zlož-
ky poďakoval prítomným za otvo-
renú a konštruktívnu diskusiu 
a nezabudol na prítomné ženy, 
ktoré pri príležitosti MDŽ obdaro-
val kvetmi.                                       (s) (Pokračovanie na str. 6)

(Dokončenie zo str. 4)

Informácie na internete, v ta-
kej forme aká je v súčasnosti, 
fungujú od júna 2008. Sú to in-
formácie o činnosti komory, jej 
volených orgánoch, štruktúre, 
dokumentoch, kontaktoch na 
jednotlivé pracoviská. V sekcii 

Jožo príde do šéfovej kancelá-
rie a sťažuje sa:

- Šéfko, nemohli by ste mi zvýšiť 
plat? Už tu robím desať rokov za 
osemtisíc korún....

Šéf sa pousmeje, naleje Jožovi 
pohárik borovičky a hovorí: 

- Pozri, Jožo, je pravda, že zaro-
bíš osem tisíc mesačne, čo je 96 
tisíc ročne, avšak.... Rok má 365 
dní, z toho je 52 sobôt a 52 ne-
dieľ! To je už iba 261 dní! Ďalej 
máš 28 dní dovolenky a päť dní 
si bol chorý! To je už iba 228 dní! 
Deň má 24 hodín, avšak ty pra-
cuješ iba osem hodín, čiže treti-
nu dňa, čo znamená 76 dní, ne-
hovoriac o tom, že v roku máme 
13 sviatkov, čo sú dni pracovného 
pokoja. Teda, robíš iba 63 dní! To 
je iba o dva dni viac ako dva me-
siace do roka. No, a čo chceš za 
robotu za dva mesiace? Veď zará-
baš skoro 48 tisíc korún mesačne!

- Prepáčte, šéfko, nechcel som 
vyrušovať.....

WEBOVÁ 
STRÁNKA 

SLOVENSKEJ 
ŽIVNOSTENSKEJ 

KOMORY

JEDEN AKTUÁLNY. 

legislatívy sú platné zákony a vy-
hlášky, týkajúce sa najmä čin-
nosti komory a živnostenského 
podnikania. Záujemca si na tej-
to stránke nájde dokumenty ku 
kvalifikačným skúškam, rozde-
lenie živností, obsahové náplne, 
správne poplatky a veľa dôleži-
tých kontaktov na štátne orgány 
a inštitúcie. Stránka sa stále aktu-
alizuje.                                          (st)

V zasadačke Regionálneho po-
radenského a informačného cen-
tra v Trenčíne sa uskutočnilo zhro-
maždenie delegátov krajskej zlož-
ky 15. marca. Zúčastnilo sa 22 de-
legátov. S potešením medzi sebou 
privítali zástupcu okresnej zložky 

z Prievidze, ktorá vznikla na za-
čiatku tohto roka.

V programe rokovania bola sprá-
va o činnosti za rok 2009, správa 
dozornej rady o činnosti a hospo-
dárení v roku 2009, návrh plá-
nu činnosti a rozpočtu na rok 
2010 a voľba delegátov na celo-
slovenský snem. Správu o činnos-
ti za uplynulé obdobie predniesol 
predseda zložky Ing. Anton Do-
beš. Aj napriek zaujímavým ak-
ciám, ktoré Slovenská živnosten-
ská komora pripravuje pre svojich 
členov, nedarí sa zvyšovať jej po-
čet, avšak predseda v správe s po-
tešením konštatoval, že sa koneč-
ne podarilo založiť okresnú zložku 
v Prievidzi. Naopak smutne kon-
štatoval, že vybudovanie Živnos-
tenského inštitútu v Bánovciach 
nad Bebravou sa pravdepodob-
ne nezrealizuje aj napriek sľubom 
a ubezpečeniam najvyšších vlád-
nych predstaviteľov. 

Diskusia sa niesla v znamení 
Novozvolený predseda krajskej 
zložky v Trenčíne Igor Talian
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SNEM V TRENČÍNE
problémov, ktoré členov zložky 
najviac trápia. Sú to hlavne prob-
lémy s financovaním činnosti zlož-
ky a organizáciou kvalifikačných 
skúšok, ktoré boli v minulosti hlav-
ným zdrojom príjmov.

Vo voľbách pre nasledujúce ob-
dobie boli zvolení: za predsedu 
bol zvolený RNDr. Igor Talian, 
CSc. z Prievidze, za členov Jaro-
slav Križan z Trenčína a Bohumil 
Miko z Bánoviec nad Bebravou. 

Prví dvaja boli navrhnutí, aby za-
stupovali krajskú zložku v celoslo-
venskom predstavenstve komory. 
Za predsedu Dozornej rady bol 
opätovne zvolený Ján Ihriský. Zá-
roveň bolo zvolených desať dele-
gátov na celoslovenský snem. 

Na zhromaždení bolo vyslovené 
poďakovanie dlhoročným členom 
predstavenstva komory a predsta-
venstva krajskej zložky Anne Stru-
hárovej a Antonovi Dobešovi za 
ich dlhoročnú a aktívnu činnosť. 

(bm)

(Dokončenie zo str. 5)

Zvolenskí živnostníci nedávno hodnotili spoluprácu s mes-
tským magistrátom. Stretnutie členov Klubu podnikateľov 
a živnostníkov Živnostenského spoločenstva Zvolen a Okres-
nej zložky SŽK sa uskutočnilo začiatkom marca. S výsledkom 
rokovania navrhnutej spolupráce s mestom Zvolen na propa-
gáciu malého a stredného podnikania, ktorá bola preroko-
vaná v komisii regionálnej, zahraničnej spolupráce a cestov-
ného ruchu mestského zastupiteľstva vo Zvolene, zoznámil 
prítomných predseda Živnostenského spoločenstva Ján Ples-
ník. Predseda komisie Vojtech Žilinčan v mene komisie pod-

poril jednoznačne dobrý zámer podnikateľskej obce. Pod-
poru tomuto programu vyslovila aj vedúca odboru rozvoja 
mesta mestského zastupiteľstva Juliana Ištóková, ktorá zá-
roveň vyslovila presvedčenie, že tento rok sa vyrieši aj úpra-
va kategorizácie podnikateľských subjektov na internetovej 
stránke mesta Zvolen. Ján Plesník oznámil podnikateľskej 
obci, že ciele stanovené na propagáciu podnikateľských sub-
jektov na území Zvolena sa stávajú reálnymi. V neposlednom 
rade vyslovil poďakovanie  primátorovi mesta Miroslavovi 
Kuseinovi, u ktorého začali rokovania o tom, aby tento cieľ 
spoločnej propagácie dostal pevné základy.

Predseda krajskej zložky Juraj Lalík vyzdvihol tento prístup 
mesta ako príklad pre celé Slovensko: „V rámci banskobys-
trického samosprávneho kraja je Zvolen príkladom i pre 
ďalšie mestá, pričom medzi prvými sa k aktívnej činnos-
ti zvolenskej okresnej zložky pridávajú podnikatelia z Lu-
čenca. Vďaka pochopeniu primátora mesta Lučenec pána 
Milana Marka, tak ako to bolo u zvolenského primátora 
pána Miroslava Kuseina, je reálne, že obdobný projekt 
bude v tomto roku spustený aj v Lučenci.“ Zároveň oznámil 
prítomným, že na zhromaždenie delegátov krajskej zložky sú 
pozvaní obaja spomenutí primátori, aby aj touto cestou bol 
ocenený ich podiel na spolupráci pri takej dôležitej činnos-
ti jednotlivých miest, akou je propagácia vlastného podnika-
teľského portfólia.                                                                       (jp)

KLUB PODNIKATEĽOV 
A ŽIVNOSTNÍKOV 

VO ZVOLENE

Zo zhromaždení delegátov
Inzercia
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CECH
ZVÁRAČSKÝCH
ODBORNÍKOV

HISTORICKÉ SÚVISLOSTI
Začiatky združovania remesiel 

do cechov siahajú do 16. storočia. 
Najväčší rozmach dosiahli cechy 
však až v 17. storočí. Vznik cechov 
podnietil rozmach remeselnej vý-
roby a viedol k oddelenie reme-
selnej výroby od poľnohospodár-
stva. Poslaním cechov bolo brániť 
a zastupovať záujmy svojich čle-
nov voči magistrátom miest, prí-
padne feudálnym pánom, brániť 
sa proti podobným organizáciám 
a remeselníkom tej istej alebo prí-
buznej profesie, ktorí neboli člen-
mi cechu. 

Cechy vznikli pôvodne ako 
spolky náboženského charakte-
ru - bratstvá jednotlivých svätých, 
ktoré sa postupom času pretrans-
formovali do organizácií s presne 
ustáleným programom. Hlavnou 
náplňou a zameraním bola ochra-
na stavovských záujmov. A vznik 
cechov súvisel s rozvojom reme-
siel. Boli stavovskými organizácia-
mi majstrov určitého remesla. Na 
čele cechu bol cechmajster, kaž-
dý rok volený ostatnými majstra-
mi cechu. Účasť na cechovom 
zhromaždení bola pre všetkých 
majstrov daného cechu povinná. 
Funkcia cechmajstra bola čestnou 
neplatenou funkciou. Z tohto titu-
lu patril cechmajster do poradné-
ho zboru mesta.

Voľby a riadenie cechu prebie-
hali podľa cechových pravidiel, 
tzv. artikúl. Artikuly (štatút remes-

la) spisoval všetky pracovné a spo-
ločenské práva a povinnosti čle-
nov cechu, zvyklosti a nariadenia, 
týkajúce sa výroby a jej plánova-
nia pre každého majstra, avšak aj 
súkromného života príslušníkov 
cechu. Artikuly schvaľoval panov-
ník, prípadne vrchnosť a boli pod-
mienkou na právne uzákonenie 
(uznanie) cechu ako organizácie. 
Okrem príslušníkov cechu nesmel 
nikto vykonávať Príslušné remeslo 
v rámci mesta mohli vykonávať iba 
príslušníci cechu. 

Historickým predchodcom ce-
chu zváračských odborníkov bol 
šteliarsky cech založený v roku 
1585 železiarmi z Muránskeho 
údolia. Staral sa, ako jeden z pr-
vých, o spracovania železa - od 
banskej ťažby až po finálne pro-
dukty. Tento cech mal spracova-
né artikuly v dvoch jazykoch –slo-
venčine a nemčine. V roku 1859 
došlo k významným zmenám -bol 
uzákonený živnostenský poria-
dok, ktorý zaviedol do remesel-
níckej výroby slobodu podnikania 
(v začiatkoch však platil len v ra-
kúskej časti cisárstva a znamenal 
faktický zánik cechov v tejto čas-
ti monarchie). V roku1867 dochá-
dza k Rakúsko - uhorskému vy-
rovnaniu a k vzniku dualistickej 
monarchie, osamostatneniu uhor-
skej politiky a ďalšiemu znižova-
niu významu cechov. Posledný 
úder pre cechy nastal v roku 1872 

- bol prijatý priemyselný zákon, 
ktorým zanikli cechové inštitúcie 
a otvorila sa cesta živnostnícke-
mu podnikaniu. Novoprijatý prie-
myselný zákon dovoľoval slobodu 
živnostenského podnikania a za-
viedol priemyselné (živnostenské) 
spolky.

Priemyselné technológie zvára-
nia vznikali až na konci 19.storo-
čia a postupom času viedli k sys-
tému vzdelávania, ktorý odrážal 
potreby a nároky na tento špecific-
ký proces. Vznikli odborné spolky 
a spoločnosti, ktoré popularizo-
vali novovznikajúce technológie 
a nadväzujúce profesie. Prvé kur-
zy zvárania sa konali v roku 1933 

nia a spĺňajú podmienky pre člen-
stvo. Ako reprezentant živnostní-
kov združených v cechu 
 - zabezpečuje kvalifikovanú od-
bornú činnosť v odbore zvárania 
a príbuzných profesiách

 - zastupuje, presadzuje a obha-
juje požiadavky a práva svojich 
členov voči všetkým ostatným 
subjektom

 - podáva spoločné návrhy a žia-
dosti členov miestnym a štát-
nym orgánom

 - zostavuje vyjadrenia k odbornej 
problematike

 - poskytuje komplexné poraden-
sko-konzultačné a informačné 
služby členskej základni

 - účinne spolupracuje so štátny-
mi orgánmi pri zabezpečovaní 

v Štátnom ústave pre zveľaďova-
nie živností v Martine. Vznik Slo-
venskej vysokej školy technickej 
v tomto ústave v roku 1938 viedol 
k vzniku samostatných ústavov, 
v ktorých sa stretli životné dráhy 
dvoch osobností – Prof. Kneppa, 
prvého dekana a Prof. Čabelku, 
nestora zvárania. Prof. Čabelka 
vytvoril Inštitút zváračských inži-
nierov(IZI) - najvyššiu vzdelávaciu 
ustanovizeň a na tejto pôde vzni-
kol prvý cech zváračov pre absol-
ventov  náukobehu (dobový vý-
raz). Artikuly cechu zváračov boli 
prijaté 8. júla 1950 a samotný 
cech existoval počas trvania tohto 
vzdelávania až do roku 1990.

Na túto tradíciu nadviazali niek-
torí členovia cechu, ktorí začali 
podnikať v nových spoločenských 
podmienkach.

Vznik Cechu 
zváračských odborníkov

vznikol 28. 12. 2006 na usta-
novujúcom zhromaždení zakla-
dajúcich členov v Trnave. Bol 
zaregistrovaný ako živnosten-
ské spoločenstvo na Minister-
stve vnútra SR v zmysle zákona 
č.83/1990. V súčasnosti cech za-
bezpečuje kvalifikovanú odbornú 
činnosť v odbore zvárania a v prí-
buzných odboroch a schvaľovanie 
odbornej spôsobilosti. Svoju čin-
nosť vykonáva na území Sloven-
skej republiky, a spolupracuje so 
zahraničnými partnermi. Na zá-
klade dobrovoľnosti združuje fy-
zické a právnické osoby, ktoré 
majú živnostenské oprávnenie na 
činnosti týkajúce sa odboru zvára-

a aplikácii živnostenského záko-
na v praxi

 - zabezpečuje schvaľovanie od-
bornej spôsobilosti pre výkon 
a prevádzkovanie živnosti

 - zabezpečuje odborné vzdelá-
vanie, zvyšovanie kvalifikácie 
a celoživotné vzdelávanie ako aj 
rekvalifikácie, zamerané na bu-
dúce povolanie alebo budúce 
pracovisko

 - zabezpečuje vydávanie odbor-
ných publikácií a zborníkov.
Cech zváračských odborníkov 

patrí medzi živnostenské spolo-
čenstvá, ktoré podľa živnosten-
ského zákona (§ 69) majú nasle-
dovné kompetencie:

1. Je združením podnikateľov 
v určitom odbore alebo odboroch 
živností na vymedzenom území.

2. Chráni a podporuje spoločné 
záujmy podnikateľov, ktorí sú jeho 
členmi a prispievajú k riadnemu 
prevádzkovaniu živnosti.

Cech zváračských odborníkov 
je uznanou autoritou, ako nezá-
vislá tretia strana registrovaná vo 
všetkých relevantných orgánov na 
Slovensku aj v  Bruseli. Má platné 
akreditačné osvedčenia a autori-
záciu, čo ju oprávňuje k výkonu 
daných činností. Pre výkon svo-
jich činností využíva jedine akre-
ditované inštitúcie a certifikované 
osoby, čo deklaruje každoročne 
kontrolným a skúšobným orgá-
nom v rámci auditov. V minulom 
období svojim členom a partne-
rom vydal celoeurópsky platné 
certifikáty pre profesijné pôsobe-
nie v obore.                                    (j)

Zo súťaže Mladý zvárač, konanej 10. marca v Tlmačoch. Výsledky pri-
nesieme v budúcom vydaní Živnostenských novín.
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ZĽAVY PRE ČLENOV CECHU

16 999

16 000

16 777

16 016

16 333

16 322

16 100

16 222

 Firma Predmet z avy Výška Miesto Informácie
 produkt z avy uplatnenia z avy (objednanie)
 Slov. leg. metrológia overenie taxametrov 8% priamo u dodávate a priamo u dodávate a
 Slov. metrol. ústav overenie taxametrov dohodnuté ceny priamo u dodávate a priamo u dodávate a
 Nicholtrackt pneumatiky 35% Nicholtrackt Nicholtrackt

kontrola+nastav.geom. 20% Nicholtrackt Nicholtrackt
 Motor Car Group autá KIA ak né u predajcov

autá KIA(pre TAXI) 3 - 5% u predajcov
mechanické a klampiarske práce
náhradné diely, práce 10% Dunajská Lu ná

 AUTOROTOS STK + emisné kontr. 10% STK tel. 4949 1842
Servis - práca 15% Servis tel. 4487 2667
Servis - materiál 10% Servis tel. 4949 1833
autá
(pod a typu a mno stva) 4 - 9% predaj a tel. 4487 2666
Restaurant - Pizzéria 10% Pizzéria
Autoškola 20% pre priamych rodinných príslušníkov lenov Cechu Taxi

 BS FAKTORING    zákonné poistenie
   + havárijné poistenie individuálna tel. 0903 411 741

 VÚB vedenie ú tov jednotlivé pobo ky
 Auto- umyservis, s.r.o.
 umyvárka na Bajkalskej ul.
 (parkovisko pri Bille) umývanie vozidiel 10% na umyvárke
 umyvárka na parkovisku Billa
 Dolné Hony umývanie vozidiel 10% na umyvárke                 

INFORMÁCIE CECHU TAXI BRATISLAVA

HALÓ, TAXI 
V ŽIVNOSTENSKÝCH NOVINÁCH

SMERNICA 
O STANOVENÍ 

MAXIMÁLNYCH CIEN

Možno budú niektorí prekvape-
ní. Všetci členovia Cechu Taxi Bra-
tislava asi neočakávali túto novin-
ku, či zmenu - avšak stalo sa, je to 
tak. Niekoľkoročné vydávanie pe-
riodika Haló, taxi – bulletinu bra-
tislavských taxikárov, združených 
v Cechu Taxi Bratislava, mení svo-
ju tvár. Predstavenstvo cechu na 
svojom zasadnutí vo februári tohto 
roku schválilo vydávanie pravidel-
ných informácií pre členov cechu 
formou „prílohy“ v Živnosten-
ských novinách. Nie v každom čís-
le, zatiaľ iba dočasne, podľa toho 

ako sa tento spôsob medzi čitateľ-
mi osvedčí, dá sa povedať, že ten-
to raz na skúšku – budú jedna ale-
bo dve strany v Živnostenských 
novinách, ktoré vydáva Sloven-
ská živnostenská komora a ktorej 
členom je aj Cech Taxi Bratislava, 
venované problematike taxikár-
skeho cechu a informáciám (nie-
len) pre taxikárov. Rovnako vyda-
vateľ Živnostenských novín pod 
svoje krídla prijal, a bude naďa-
lej prijímať, aj ďalšie cechy a spo-
ločenstvá, ktoré chcú prezento-
vať svoju činnosť navonok a chcú 

v rámci živnostenského podni-
kania informovať svojich členov 
čo najucelenejšie. Dôvody – tie, 
o ktorých sa hovorilo na predsta-
venstve cechu – sú jednoduché: 
úspora finančných prostriedkov 
(predpokladá sa približne 30 per-
cent doterajších nákladov). Pre či-
tateľa bude výhodou najmä to, že 
Živnostenské noviny budú k dis-
pozícii každému členovi cechu 
a každý takto dostane do rúk viac 
informácii o živnostenskom pod-
nikaní na Slovensku. Živnostenské 
noviny dostáva každý člen Sloven-
skej živnostenskej komory a distri-
buujú sa do mnohých inštitúcii, 
čo znamená, že o našom cechu sa 
dozvedia aj iní podnikatelia.

Redakčne sa budú strany Cechu 
Taxi Bratislava pripravovať tak ako 
doteraz a preto redakcia uvíta ná-
mety, či pripomienky a rovnako 
ako doteraz čaká na tipy nielen 
na dobré články, ale aj na inzer-
ciu, ktorou môže cech ešte viac 
ušetriť. 

Milan Velčický, predseda cechu

Výkonný výbor informuje

Výkonný výbor CECHu TAXI 
Bratislava  na svojom zasadnutí 
17. marca tohto roku prerokoval 
situáciu, ktorá vznikla v súvislos-
ti s prijatím Smernice o stanovo-
vaní maximálnych cien za posky-
tovanie taxislužby členmi cechu. 
Smernica mala začať platiť v pl-
nom rozsahu 1. apríla 2010. Na-
koľko niektorí členovia cechu 
(ide približne o 80 osôb) nesú-
hlasia s predmetnou smernicou, 
najali si právnu zástupkyňu, kto-
rá v tejto súvislosti oslovila Proti-
monopolný úrad Slovenskej re-
publiky. 

Na základe toho dňom 19. ja-
nuára 2010 začalo v predmete 
veci správne konanie. Vedenie 
cechu na vyžiadanie protimono-
polného úradu poslalo vyjadre-
nie a protimonopolný úrad v tej-
to veci oslovil všetky cechové 
taxislužby aj členov cechu, ne-
napojených na právnické oso-
by. Na základe uvedeného vý-
konný výbor pozastavil účinnosť 
smernice až do konečného roz-
hodnutia príslušných orgánov 
o oprávnenosti predstavenstva 
cechu takúto smernicu vydať. 

(MV)

Na dvojstrane nájdete:
SMERNICA 

O MAXIMÁLNYCH 
CENÁCH

***

DELEGÁTI 
NA ZHROMAŽDENIE 

***

ROZPOČET CECHU 
NA ROK 2010

***

NOVÁ ULICA 
V BRATISLAVE

***

POZNAČTE SI DO DIÁRA!

***

VÝZVA 
PRE ČLENOV CEHU

***

CECH
TAXI
BRATISLAVA
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POZNAČTE SI DO DIÁRA!

VÝZVA PRE ČLENOV CECHU

NOVÁ ULICA V BRATISLAVE
Ulica Františka Krupku

Najnovšia ulica v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto nesie meno 
významného bratislavského architekta Františka Krupku (1885 – 
1963). Táto ulica je akoby pokračovaním Klemensovej ulice cez Do-
stojevského rad na Pribinovu ulicu. Zatiaľ nefiguruje na žiadnych 
mapách, okrem  satelitných záberov Google. Bola otvorená pred pár 
dňami spolu s otvorením nového nákupného a kultúrneho komple-
xu Eurovesa.                                                                                 (r)

Pomôžte svojmu cechu! Využite možnosť umiestniť na informačných 
stránkach CECHu TAXI Bratislava, ktoré toho času vychádzajú ako sú-
časť Živnostenských novín, inzerciu subjektov, poskytujúcich služby 
a produkty, s ktorými sa stretávate pri výkone taxikárskych služieb!

DELEGÁTI 
NA ZHROMAŽDENIE 

ROZPOČET 
CECHU NA ROK 2010

Informuje predstavenstvo cechu

Tohtoročné zhromaždenie delegátov CECHu TAXI Bratislava sa bude 
konať, v súlade s plánom práce, 21. apríla 2010 o 10,00 hod. v priesto-
roch SOU stavebného na Ružinovskej 1 v Bratislave.

Počet delegátov je stanovený v súlade so stanovami cechu nasledovne:

Subjekt Delegáti 
za PO Počet FO Delegáti 

za FO Spolu

ABC 2 50 4 6
BP-D 2 30 2 5
BP-S 2 40 3 5
Delta 2 50 4 6
OTTO 2 40 3 5
PROFI 2 129 8 10
TOMBO 2 40 3 5
V.I.P. 2 50 4 6
N1 24 2 2
N2 16 2 2
N3 12 2 2
N5 8 1 1
Celkom 16 489 38 55

Predstavenstvo CECHu TAXI Bratislava schválilo rozpočet na rok 
2010. Na základe toho, že predpokladané príjmy sú nižšie ako v pred-
chádzajúcom roku (znížil sa počet členov), hľadali členovia predstaven-
stva možnosti na zníženie nákladov. Preto predstavenstvo rozhodlo o 
úsporách v rámci vydávania informačného bulletinu Haló, taxi, ďalej 
znížilo výdavky na schôdzkovú činnosť a úlohou je aj hľadať priestory 
na kanceláriu cechu za nižšie nájomné. Možnosti zvýšenia príjmov vidí 
predstavenstvo v získavaní nových členov a v rozšírení inzerantov, pro-
pagujúcich svoje služby.

Príjmy

Druh príjmu EUR

Členské PO (9 x 166) 1 494,-

Členské FO (489 + 15) x 20 10 080,-

Zápisné FO (15 x 5) 75,-

Zápisné PO (1 x 33) 33,-

Úroky z BÚ 150,-

Príjmy z reklamy 1 200,-

Ostatné príjmy 7 095,-

Spolu 20 127,-

Výdavky

Druh výdavku EUR

Nájomné 2 655,-

Organizačné a administratívne 7 540,-

Členské do SŽZ a SŽK 1 227,-

Mzdy, odmeny a odvody 4 825,-

Schôdzková činnosť 1 483,-

Sociálna výpomoc 300,-

Športová činnosť --

Haló, taxi 2 000,-

Ostatné 97,-

Spolu 20 127,-

ZBERNÉ DVORY SPOLOČNOSTI OLO
Hlavné mesto Bratislava a jeho 

mestské časti zriaďujú zberné dvo-
ry, ktoré slúžia obyvateľom mes-
ta na bezplatné uloženie odpa-
du z domácností. Tieto miesta nie 
sú určené firmám a živnostníkom, 
ktorých odpad je produktom ich 
podnikateľskej činnosti. Na úze-
mí Starého

Mesta nie je zberný dvor, jeho 
obyvatelia však môžu využívať 
dva zberné dvory mestskej akcio-
vej spoločnosti Odvoz a likvidácia 
odpadu (OLO).

Platia v nich tieto 
obmedzenia:

• občan sa musí preukázať trva-

lým pobytom na území Brati-
slavy

• vstup vozidiel s hmotnosťou do 
3,5 t

• množstvo odpadu nemožno 
kumulovať (najmä drobný sta-
vebný odpad)

Čo možno v zbernom 
dvore uložiť:

• veľkoobjemný odpad (napr. 
staré zariadenie z domácnosti)

• drobný stavebný odpad (do 1 
m³/rok zadarmo)

• papier a lepenku, nápojové 
obaly, sklo a plasty

• biologicky rozložiteľný odpad 

z údržby zelene
• elektroodpad (televízory, 

práčky, rádiá, sporáky, počíta-
če a ich príslušenstvo, monito-
ry, chladničky atď.)

• kovový a drevený odpad
• pneumatiky (max. 4 ks/osobu)
• nebezpečné zložky komunál-

neho odpadu (batérie, autoba-
térie, žiarovky, žiarivky atď.)

Množstvá odpadu, ktoré 
môžu obyvatelia priniesť do 

zberných dvorov:
• objemný odpad - max. 200 kg/

osobu/mesiac
• biologicky rozložiteľný odpad - 

max. 50 kg/osobu/týždeň
• elektroodpad – bez obmedze-

nia
• kovový odpad – bez obmedze-

nia
• drevený odpad - max. 200 kg/

osobu/mesiac
• pneumatiky - max. 4 ks/oso-

bu/6 mesiacov
• železný šrot, sklo, papier, plas-

ty - bez obmedzenia
Zberné dvory OLO:
Ivanska cesta 22
Bazová 6 

(Podľa
Staromestského

spravodaja)

Láskavosť voči každému je prvou životnou zásadou, ktorá 
nám môže ušetriť mnoho nepríjemnosti. 

(Moltke)

CECH
TAXI

BRATISLAVA



VÝNIMOČNÉ PROJEKTY NEZASTAVÍ ANI KRÍZA

www.design-house.sk 

Centrum bývania Galan v Bratislave sa 
pred polrokom rozrástlo o nové priestory. 
Otvorenie nového Design House sprístupnilo 
zákazníkom približne 5 000 štvorcových 
metrov predajných plôch, kde sú sústredené 
svetové značky nábytku a bytových doplnkov. 
Centrum bývania Galan sa tak s celkovou 
predajnou plochou 15 000 štvorcových 
metrov stalo druhým najväčším obchodným 
domom s nábytkom na Slovensku. V  Design 
House našlo uplatnenie 25 nových pracovníkov. 
V súčasnosti pracuje v Centre bývania Galan 
vyše stovka zamestnancov.a

Design House sa rozkladá na štyroch 
podlažiach, rozdelených na kuchynské, 
obývačkové a ďalšie interiérové štúdiá. Šírkou 
sortimentu vyniká najmä oddelenie doplnkov, 
ktoré svojou veľkosťou a koncentráciou 
množstva svetových značiek na jednom mieste 
nemá obdobu v celej strednej a východnej 
Európe. Za zmienku stojí aj rozsiahla ponuka 
sedačiek a sedacích súprav.

Myšlienkou postaviť Design House sa 
spoločnosť Nábytok Galan začala zaoberať po 
odchode nízkonákladovej leteckej spoločnosti 
SkyEurope Airlines z prenajatých priestorov  

v blízkosti Centra bývania Galan približne  
v januári 2008. Galanovci, ktorí s predajom 
nábytku začínali v miestnej predajni v Pezinku, 
rozmýšľali, ako čo najlepšie využiť uvoľnenú 
plochu. Už dlhšie sa pohrávali s myšlienkou 
osloviť ľudí, ktorí majú vyššie nároky na bývanie, 
než je bežný štandard. Už koncom roka 2008 
sa začali búrať staré priestory a následne 
budovať nová hala s oceľovou konštrukciou. 
Okrem iného je na tejto budove zaujímavé aj to, 
že je treťou na Slovensku, ktorá vďaka svojim 
tepelno-izolačným vlastnostiam a využívaniu 
tepelných čerpadiel získala najvyšší energetický 
certifikát A.
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JVT PARTNERS, s. r. o. 
ŠPECIALISTA NA FINANČNÉ PORADENSTVO

Ponuka pre živnostníkov 

Obchodná spoločnosť, ktorá má povolenie Národnej banky Slovenska, ponúka svoje služby členom Sloven-
skej živnostenskej komory. 

JVT Partners, s. r. o., prichádza na trh s kompletnými finančnými službami v oblasti úverovania, pois-
ťovníctva, lísingu a poradenstva. Ak sa obrátite na JVT Partners, získate vyčerpávajúcu odpoveď, bezplatné po-
radenstvo a optimálne podmienky pre uzatváranie nových zmlúv! 

JVT Partners spolupracuje s dvanástimi finančnými inštitúciami (bankami a poisťovňami) a lísingovými 
spoločnosťami a má vždy poruke aktuálne informácie o vývoji na finančnom trhu a o tom aké výhody vie zís-
kať pre svojho klienta. Vie o pripravovaných akciách a novinkách poisťovacích spoločností, čím môže naprí-
klad načasovať uzavretie novej výhodnej zmluvy o poistení automobilu. Na mieru „ušije“ hypotéku a vie zvážiť 
optimálne financovanie bývania a iných cieľov klienta. Vždy poskytne klientovi optimálne riešenie jeho indi-
viduálnych požiadaviek a potrieb.

JVT Partners sa zaoberá auditingom existujúcich programov, v rámci ktorého zhodnotí zmeny a upraví 
podmienky zmluvných vzťahov s poisťovňami. 

V rámci začínajúcej spolupráce JVT Partners, s. r. o., a Slovenskej živnostenskej komory neponúka 
táto obchodná spoločnosť svojim klientom iba bezplatné finančné poradenstvo a výhodné uzatváranie do-
hôd s bankami, či poisťovňami, ale pre členov Slovenskej živnostenskej komory pripravuje aj ďalšie benefity. 

Inzercia
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Inzercia
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QUO VADIS,
SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA?

Pred našou komorou je najdôležitejšia udalosť roka – zhromaždenie delegátov. Je to chvíľa, kedy sa stretávajú živ-
nostníci z celého Slovenska a hodnotia, plánujú, motivujú svoje aktivity za uplynulé obdobie, konfrontujú rôzne 
názory a dávajú si ciele a úlohy do budúcnosti.

Kam kráčaš, Slovenská živnos-
tenská komora? S touto otázkou 
sme sa obrátili na člena predsta-
venstva Ing. Tomáša Novotné-
ho. Spýtali sme sa na jeho názo-
ry a pocity v tomto období.

- Žijeme veľmi hekticky. V pr-
vom rade, podľa mojej mienky, 
komora začína dozrievať a stáva sa 
z nej fundovaná, stabilná a konso-
lidovaná organizácia, zastrešujúca 
záujmy, potreby a očakávania de-
sať tisícov živnostníkov na Sloven-
sku. Členom komory som pomer-
ne krátko, čosi vyše štyroch rokov, 
takže nemôžem veľmi spomínať 
a porovnávať, vidím však vývoj, 
možnosti aj problémy a mnohé 
veci ma trápia.

Kde vidíte v komore problémy?
Problémy sú vnútorné aj von-

kajšie. komora dlhodobo trpí 
nedostatkom aktívnych a obe-
tavých funkcionárov, organizáto-
rov a akýchsi ľudí prvého impul-
zu, ktorí by pracovali a pomáhali 
členskej základni. Až na niekoľko 
výnimiek vo všetkých okresných 
a krajských zložkách sú roky stá-
le tí istí ľudia a funkcia sa im sta-
la už profesiou. Je tu motivačný 
problém - tieto činnosti sú bez-
platné, neuveriteľne časovo a ma-
teriálovo náročné a stále sa opaku-
je akýsi syndróm rutiny. Napriek 
tomu, že existujeme už viac ako 
jedenásť rokov a sme zriadení zo 
zákona, nemáme okrem člen-
ských príspevkov a vlastnej drob-
nej hospodárskej činnosti žiad-
ne relevantné príjmy zo štátneho 
rozpočtu, grantov či projektov. Aj 
„nekonečné story“, zvané živnos-
tenský inštitút je zo strany úradov 
a ministerstiev stále odkladané, 
pritom ide o závažný podpor-
ný projekt pre vzdelávanie a kva-
lifikáciu živnostenskej základne. 
Ďalším problémom je spoločná 
komunikácia medzi živnostníkmi. 
Keďže sme ľudia rôzni, s rôznymi 
záujmami, veľakrát sa ťažko stme-
ľujú, zjednocujú a najmä presa-
dzujú nové postupy, názory a do-
kumenty. Mnohí trpia syndrómom 
tzv. „drístania“, čiže denno-den-
ne hovoria o nedostatkoch, avšak 
ako je rok dlhý nepredložia jedno 
konkrétne, hmatateľné riešenie, 
či projekt. S tým budeme musieť 
skoncovať! 

Ako vidíte budúcnosť komory?
Slovenská živnostenská komo-

ra je dnes najvážnejším zástup-
com najmasovejšej základne a tou 
sú živnostníci. V prvom rade mu-
síme vyvinúť tlak na orgány štátu 
v adresnej podpore podnikania 
malých živnostníkov a malých fi-
riem. Dosť bolo sľubov a veľkých 
rečí! Už sa teším na zhromaždenie 

delegátov, kde všetci naši hostia - 
vládni činitelia, poslanci, úradní-
ci - budú horlivo rozprávať a opäť 
iba rozprávať o pomoci podnika-
niu. Tak to bolo pred rokom, dvo-
ma, troma... Spomeňme si len 
na minuloročný príhovor a sľuby 
nášho premiéra o podpore živ-
nostníkov! Výsledok? Prijatie kopy 
zákonov, ktoré iba poškodzujú 
živnostníkov a ohrozujú ich exis-
tenciu! Napríklad zákon o zdra-
votnej službe, zákon o celoživot-

mora je stabilnou apolitickou or-
ganizáciou, vždy zmierlivo a roz-
vážne podporujúca aktivity štátu, 
a na druhej strane najviac trpí hos-
podárskou krízou a nepreber-
ným množstvom zákonov. Zdr-
vujúca väčšina živnostníkov ani 
nemá času žiť, iba pracuje a nahá-
ňa denné povinnosti. Toto však už 
musí prestať! My tvoríme hodnoty, 
my poctivo platíme dane, my vy-
tvárame pracovné miesta, my ro-
bíme bez dovoleniek, nepretrži-
te, my sa už konečne chceme mať 
lepšie. Každá doterajšia vláda sľu-
bovala podporu, zníženie agen-
dy, grantové projekty, spoluprá-
cu, zvýšenie kompetencií komory 
a výsledok – nula.

Máte konkrétne riešenia?
Najprv je potrebné povedať, že 

dnes už má komora pomerne sta-
bilizované a fundované profesij-
né republikové predstavenstvo 
a funkcionárov v krajoch a okre-
soch, čo bola dlhá a strastiplná 
cesta. Preto nie som zástancom 
veľkých zmien, skôr metód spo-
lupráce, disciplíny a komuniká-
cie. Možno by bolo dobré znížiť 
počty funkcionárov v orgánoch, 
aby boli viac výkonné. Máme 
veľa podpredsedov a veľa okres-
ných zložiek, čo komplikuje ria-
diacu prácu. Málo funkčným sa 
javí úrad komory, ktorý nemá ria-
diteľa a aparát (niet ho z čoho za-
platiť). Komplikované sú aj každo-
ročné zhromaždenia delegátov 
na všetkých úrovniach. Komore 
chýba odborne zdatný a výreč-
ný hovorca, ktorý by sa vyjadro-
val k vážnym celospoločenským 
problémom v médiách a na úra-
doch. Najsamprv však musí nové 
predstavenstvo po zhromažde-
ní delegátov prijať adresný krátky 

nom vzdelávaní, zákon o službách 
na vnútornom trhu, avšak aj ďal-
šie. Preto sa budeme adresne pý-
tať ako kompetentní splnili sľuby. 
Myslím si, že poskytnúť oprávne-
ný výdaj zo zákona na činnosť ko-
mory, v rozsahu 300 až 400 tis. eur 
ročne, je smiešnym výdajom na 
podporu podnikania. Veď nákla-
dy na cyklistický chodník v Tatrách 
sú istotne vyššie. Pritom naša ko-

program komory, s výhľadom na 
viac rokov, v ktorom by som rád 
videl odpovede na tieto problé-
my: systém dennej práce a ko-
munikácie so živnostníkmi, tlak 
na vládu a úrady pri presadzova-
ní našich práv a požiadaviek, zís-
kanie dotácie zo štátneho rozpoč-
tu na činnosť právnymi cestami, 
vypisovanie interných podnika-
teľských projektov v spolupráci 
s bankami a silnými firmami, zdru-
ženiami, adresné aktivity a podiel 
na čerpaní aj kontrole eurofon-
dov, konštituovanie výkonného 
a pružného predstavenstva a úra-
du komory, morálne oceňovanie 
najlepších výsledkov našich živ-
nostníkov a vytvorenie súťaživos-
ti. Nesmieme zabudnúť na ob-
ľúbené výhovorky o nemožnosti 
a neschopnosti rozširovať člen-
skú základňu. V našej štruktúre 
sú predsa organizácie, ktorým sa 
to dlhé roky darí. Nie som síce, na 
rozdiel od mnohých kolegov, zá-
stancom povinného členstva živ-
nostníkov v komore, viem si však 
predstaviť riešenie, že pri eviden-
cii nového živnostníka, či zmien 
v jeho živnostenskom liste, bude 
časť (napríklad 30 percent) z úrad-
ného poplatku prevedená na účet 
komory ako dotácia na činnosť. 
Tiež je možné zabezpečiť príjmy 
z projektov, poradenstva a vzdelá-
vania. Preto si sám dávam úlohu 
tieto možnosti podrobne rozpra-
covať a získavať pre ne našich čle-
nov aj zástupcov úradov a verej-
nosť. Našej komore prajem veľa, 
veľa úspechov, pevnú členskú zá-
kladňu a najmä aktívnych funkci-
onárov a spolupracujúce organi-
zácie.
Ďakujeme za rozhovor. Redakcia 

Pripravený je šport, zábava, deň Pripravený je šport, zábava, deň 
s hudbou a občerstvením pre vás s hudbou a občerstvením pre vás 
a vašich blízkych. Stačí iba prísť!a vašich blízkych. Stačí iba prísť!

Očakávame viac ako 500 účastníkov.Očakávame viac ako 500 účastníkov.
Generálny partner: 
DIOSNA, GmbH. 

Partneri: 
EKVIA, s. r. o., ZEELANDIA, s. r. o., 

AXA Žilina, Prachar, s. r. o.,
DIAMANT, GmbH, Old Herold HEFE, s. r. o., 

Lesaffre Slovensko, s. r. o.,
obec Pruské, Kopek, s. r. o.,

Cukráreň Ihriský, s. r. o.
ZSE Energia, a. s. 

Informácie a prihlášky posielajte 
do 30. 4. 2010 na sekretariát cechu!! 

Tel. 033/6413314 
e-mail: krajcovicova@bageta.eu

pozýva na
V. V. ročník športových hier ročník športových hier 

pekárov a cukrárovpekárov a cukrárov
22. máj 2010 
od 8,00 hod.

areál TJ Považan
Pruské 

Rozhovor - názory
Inzercia
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314, e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad SŽK v Žiline
Dolné Rudiny 3, 010 01 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 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, predsedav

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

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

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

Krajská zložka Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
(prízemie - átrium)
Tel./fax: 033/55 12 720, e-mail: szktrnava@centrum.sk
Ing. Robert Schmidt, predseda
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

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, kontaktná osoba

PRACOVNÉ ÚRAZY

MÝTNA POLÍCIA 
SÚČASŤOU SLUŽBY 
DOPRAVNEJ POLÍCIE 

NOVELA ZÁKONNÍKA 
PRÁCE ÚČINNÁ 
OD 1. 3. 2010 

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

V zmysle § 195 ods. 2) zákona 
č. 311/2001 Z. z. (Zákonník prá-
ce) pracovný úraz je poškodenie 
zdravia, ktoré bolo zamestnanco-
vi spôsobené pri plnení pracov-
ných úloh alebo v priamej súvis-
losti s ním nezávisle od jeho vôle 
krátkodobým, náhlym a násilným 
pôsobením vonkajších vplyvov. 
V zmysle § 17 zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa pracovné 
úrazy rozdeľujú nasledovne: 

 • závažné pracovné úrazy s ná-
sledkom smrti 

 • závažné pracovné úrazy s ťaž-
kou ujmou na zdraví (§ 3 ods. l) 

 • registrované pracovné úrazy 
 • závažné pracovné úrazy s dĺž-
kou pracovnej neschopnosti 
nad 42 dní
Analýzy pracovnej úrazovosti za 

obdobie roku 2008 a prvému pol-
roku 2009 nájdete na stránke Ná-
rodného inšpektorátu práce.

(Zdroj: Národný inšpektorát práce)

Do policajného zboru sa v aprí-
li tohto roka začlení mýtna polícia. 
Mýtni policajti budú svoju činnosť 
vykonávať ako súčasť doprav-
nej polície, pričom ich povinnos-
ti a oprávnenia zostanú nezme-
nené. Vyplýva to z novely zákona 
o železničnej polícii, ktorú schvá-
lil parlament.

Novela takisto zjednoduší pre-
chod zo železničnej polície do 
policajného zboru a naopak. Rea-
guje tým na fakt, že železničná po-
lícia je od 1. apríla 2009 v riadiacej 
pôsobnosti Ministerstva vnútra SR 
a súčasný spôsob prechodu me-

dzi oboma zložkami je ťažkopád-
ny. Železničný policajt tak nebude 
musieť ukončiť služobný pomer 
a požiadať o opätovné prijatie, ako 
je to v súčasnosti. Prechod medzi 
zložkami bude plynulý; umož-
ní sa napĺňanie operatívnych po-
trieb útvarov. Možnosť prechodu 
však bude podmienená písomnou 
žiadosťou, o ktorej rozhodne mi-
nister vnútra alebo sa prechod vy-
koná na základe organizačných 
zmien. Novela tiež mení zákon 
o štátnej službe v policajnom zbo-
re a zefektívni rozmiestňovanie 
policajtov na útvary.                  -re- 

Novela Zákonníka práce, kto-
rá bola Národnou radou prija-
tá ako zákon č. 546/2009 nado-
budla právnu účinnosť 1. marca 
2010.

Medzi podstatnú zmenu do-
terajšieho právneho stavu pat-
rí nepochybne zmena v právnej 
úprave pracovného pomeru na 
určitú dobu, pracovného pome-
ru na kratší týždenný pracovný čas 
a zmena právnej úpravy dočasné-
ho pridelenia zamestnanca k uží-
vateľskému zamestnávateľovi.

K zmene doterajšej pracov-
noprávnej úpravy pracovného 
pomeru na určitú dobu, ako aj 
pracovného pomeru na kratší týž-
denný pracovný čas, došlo pod 
vplyvom postoja Európskej komi-
sie, ktorá výslovne vyjadrila, že 
spôsob, akým Slovenská repub-
lika v Zákonníku práce upravuje 
problematiku pracovného pome-
ru na určitú dobu ako aj pracov-
ného pomeru na kratší týžden-
ný pracovný čas nekorešponduje 
s právom Európskej únie.

Nielen pokiaľ ide o pracovný po-
mer na určitú dobu, ale aj pracov-
ný pomer na čiastočný pracovný 
úväzok, Európska komisia namie-
tala predovšetkým nedostatočné 
premietnutie zásady rovnakého 
zaobchádzania.

Skrátenie maximálnej doby 
uzatvorenia pracovného pome-
ru na dobu určitú

V prípade pracovného pomeru 
na určitú dobu široko koncipova-
né výnimky zo zásady rovnakého 
zaobchádzania v prípade reťazo-
vitých pracovných zmlúv na urči-
tú dobu vo vzťahu k určitým pra-
covným kategóriám považovala 
za neprimerané a porušujúce zá-
sadu rovnakého zaobchádzania.

Prvou z podstatných legislatív-
nych zmien právnej úpravy pra-
covného pomeru na určitú dobu 
je zmena maximálnej doby uzav-
retia pracovného pomeru na ur-
čitú dobu, ktorá sa mení z troch 
rokov na maximálne dva roky. 

Opätovné uzatvorenie pracov-
ného pomeru na určitú dobu

Opätovné uzatvorenie pracov-
ného pomeru na určitú dobu ale-
bo predĺženie pracovnej zmluvy 
na určitú dobu zákonodarca pod-
ľa nového právneho stavu obme-
dzuje dvojakým spôsobom.

Pracovný pomer na dobu urči-
tú môže byť podľa nového práv-
neho stavu predĺžený alebo opä-
tovne dohodnutý najviac dvakrát 
v priebehu dvoch rokov bez toho, 
aby zamestnávateľ musel mať na 
takéto predĺženie alebo opätovné 
dohodnutie vecný dôvod.          -r-

Adresár
Legislatíva



Rozmýš ate, odkia  si poži a  na nové bývanie, alebo chcete svoju existujúcu hypotéku nahradi  lacnejším úverom 
z inej banky? Neváhajte. Flexihypotéku teraz dostanete vo VÚB banke nielen s výhodným úrokom, ale aj bez 
poplatku. 

Bez poplatku a na 100 %
Každý, kto o Flexihypotéku požiada po as trvania kampane, získa 100 %-nú z avu z poplatku za poskytnutie úveru. 
Je pritom jedno, i chcete úver na kúpu nehnute nosti, vyplatenie nevýhodného úveru z inej banky alebo bezú elovú 
Flexihypotéku – ušetri  môžete stovky eur. VÚB sa navyše vracia k 100 %-nému financovaniu, a tak pri ru ení bytom 
opä  môžete prefinancova  celú hodnotu nehnute nosti, pri domoch vám poži ia až 90 percent. 

Akú sadzbu si vybra
Úrokové sadzby hypoték už dlho neboli také nízke ako v sú asnosti. Ekonómovia však predpokladajú, že do konca 
roka by mali vzrás  z dôvodu o akávaného zvyšovania sadzieb Európskou centrálnou bankou. Preto je lepšie vybra  
si aspo  5-ro nou fixáciu úrokovej sadzby, tak si zabezpe íte nemennú splátku na najbližších 5 rokov. Vo VÚB môžete 
úver s 5 ro nou fixáciou získa  už za 4,44 %.

S certifikátom máte istotu
VÚB banka má pre vás riešenie aj vtedy, ak ešte nemáte vybratú konkrétnu nehnute nos , ale chcete využi  
sú asné nízke úrokové sadzby. Sta í, ak požiadate o vydanie hypotekárneho certifikátu. Ten vám výšku úrokovej 
sadzby garantuje na alší mesiac aj vtedy, ak sadzby medzi asom stúpnu. Certifikát obsahuje aj maximálnu 
výšku úveru, ktorú pri svojom príjme môžete získa . Predávajúcemu prostredníctvom neho preukážete, že máte
k dispozícii dos  pe azí. Vydanie certifikátu je vo VÚB banke úplne bezplatné.

Splátky nie sú strašiak
Splácanie hypotéky vôbec nemusí by  strašiakom. Minimálna doba splácania sú 4 roky,  ale splátky sa dajú rozloži  až 
na 30 rokov. Po celý ten as však máte možnos  splati  i už as , alebo celú hypotéku bez poplatkov. Takto môžete 
pred asne splati  až 20 % z úveru každý rok alebo aj celý zostatok úveru vždy pri obnove fixácie úrokovej sadzby. 
Navyše s Flexihypotékou môžete kedyko vek zmeni  dobu splatnosti úveru, a tak prispôsobi  výšku splátky vašim 
aktuálnym možnostiam. 

Poistenie úveru vás ochráni 
Hypotéka je dlhodobý záväzok, a preto je dobré myslie  aj na to, ako sa vyhnú  prípadným problémom so splácaním, 
ak sa vy alebo vaša rodina dostanete do nepriaznivej situácie. Každú Flexihypotéku si môžete priamo pri vybavovaní 
úveru poisti  pre prípad neschopnosti spláca . Ide najmä o prípady dlhodobej práceneschopnosti, straty zamestnania, 
trvalej invalidity i dokonca smrti. 

Pre viac informácií navštívte ktorúko vek pobo ku alebo hypotekárne centrum VÚB banky, kliknite 
na www.flexihypoteka.sk alebo zavolajte na službu Kontakt 0850 123 000.

Úrokové sadzby Flexihypoték:

www.vub.sk  0850 123 000

Flexihypotéka je teraz 
bez poplatku

 Typ úveru Fix na 1 rok Fix na 5 rokov Fix na 10 rokov

Flexihypotéka od 4,14 % od 4,44 % od 5,24 %

Flexihypotéka pre mladých od 1,14 % od 1,44 % od 2,24 %

Flexihypotéka na refinancovanie od 4,14 % od 4,44 % -

Bezú elová Flexihypotéka od 4,54 % od 4,84 % -
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