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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

V prípade novely Živnos-
tenského zákona nachádza-
me v ostatnom čase iba vin-
níkov, ktorí vsunuli do zákona 
šesťmesačnú prax. Hovorím 
si, nech už to bolo akokoľvek, 
či sa stala chyba, alebo nie, 
zákon je v mnohom vylepše-
ný. Tá časť, v ktorej sa hovo-
rí o šesťmesačnej praxi má, po 
zmene vlády, nádej byť zme-
nená. 

BOLA TO
VÔBEC CHYBA?
Buďme trpezliví! Snažme 

sa pochopiť, že jedni zákon 
chvália (Oravec), druhí ha-
nia... Faktom však zostáva, že 
Slovenská živnostenská ko-
mora novelu na pripomien-
kovanie nedostala a preto sa 
k návrhom nemohla vyjadriť. 

V dennej tlači sa k proble-
matike vyjadrovali odborní-
ci a dávali rôzne stanoviská. 
Uznajme, že prevažovali dob-
ré návrhy a preto verím, že 
problém šesťmesačnej praxe 
sa rýchlo dostane na správnu 
koľaj. Nemal by byť dôvodom 
pre žabomyšie vojny! Dôleži-
tejšie by malo v súčasnosti byť 
sústredenie sa na prácu! Na-
príklad v  máji sme realizo-
vali 125 odborných skúšok, 
čo je dobrý výsledok. Všetky 
krajské zložky, obvodné úra-
dy živnostenského podnika-
nia, aj ministerstvo vnútra  si 
zaslúžia poďakovanie za dob-
rú spoluprácu. 

Vladimír Mička, predseda 
redakčnej rady 

PREŽIME LETO UŽITOČNE! 
Ako ten čas beží!!!! To počujem 

viacerých okolo seba, to počujem 
na pôde komory, v redakcii aj me-
dzi mojimi najbližšími. Nedávno 
sme začínali v novom roku s no-
vými nádejami, nedávno sme sne-
movali a tiež , s istými nádejami, 
čakali sme ako sa pohne naše pod-
nikanie tým lepším smerom, na-
príklad aj po novelách niekoľkých 
zákonov. Čakali sme ako dopad-
nú voľby... Trápili sme sa s preva-
hou dažďových zrážok, pomáhali 
si, venovali sme sa svojim živnos-
tiam.... A už tu máme leto! Hovo-
rí sa, že to býva útlmovým obdo-
bím, ako to (asi) vymysleli novinári 
„uhorkovou sezónou“. Niekto-
rí majú prázdniny, či dovolenky, 

a často to avizujú už dávno pred 
letnými mesiacmi (parlament, 
médiá a podobne), lenže u nás,  
živnostníkov to, vo väčšine prípa-
dov tak nefunguje, život podnika-
teľský ide ďalej, či je leto, či prší 
alebo sú horúčavy, často aj na úkor 
víkendov. 

Leto nás očakáva s rovnakými 
úlohami a povinnosťami. Samo-
zrejme, mysliac aj na pár dní od-
dychu, relax, či ozdravenie tela 
a duše. A koncom augusta aj na 
spoločenskú stránku nášho podni-
kania – na Živnostenské trhy, kto-
ré by mali byť nielen oslavou vy-
konanej práce, ale aj príležitosťou 
zoznámiť sa s novými poznatkami, 

s novými ľuďmi, poobzerať sa oko-
lo seba, čo všetko nové priniesli na 
živnostníci na trh, a súčasne sa aj 
pobaviť, zúčastniť sa zaujímavých 
akcií aj atrakcií, ktoré na tohtoroč-
ný Agrokomplex pripravuje jeho 
realizátor. Teda, prežime leto uži-
točne a stretnime sa v Nitre! (Ak 
bude veľmi teplo, a to podľa dl-
hodobých predpovedí pravdepo-
dobne bude, nezabudnime dodr-
žiavať pitný režim! Byť stále svieži 
a v dobrej telesnej pohode bude-
me potrebovať. A ak bude čas na 
dovolenku a budeme si ju užívať, 
nech každému prospeje a nech sa 
vráti s novými silami a novými od-
hodlaniami opäť do práce nielen 
na pôde komory!)        Iva Bukvová

Stanovisko riaditeľa odboru živnostenského podnikania MV SR k článku Ide o odbornú prí-
pravu alebo o ukážku moci? 

AKÁ JE PRAVDA
Návrh zákona o službách na 

vnútornom trhu a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, ktorým 
je novelizovaný aj živnostenský 
zákon do NR SR predkladalo MH 
SR a neobsahoval  zmeny v § 22.

Kto pozná legislatívny proces, je 
mu zrejmé, že Ministerstvo vnút-
ra SR ani Ministerstvo hospodár-
stva SR nemohlo návrh v priebe-
hu prerokovavania návrhu zákona 
v NR SR predložiť. Pravdepodob-
ne upozornenia zo strany riaditeľa 
odboru živnostenského podnika-
nia MV SR na priebeh kvalifikač-
ných skúšok, ktoré v mnohých 

prípadoch neboli zo strany nie-
ktorých členov skúšobných ko-
misií za SŽK prijímané pozitívne, 
viedlo predsedu SŽK KZ Košice 
k záveru, že návrh bol predlože-
ný z Ministerstva vnútra SR a tým 
ide aj o ukážku moci. Je preuká-
zateľné, že takýto návrh Minister-
stvo vnútra SR a ani predkladateľ 
zákona Ministerstvo hospodárstva 
SR nepredložilo.

Aj napriek tomu, že vedenie SŽK 
bolo priebežne informované, že 
zo strany niektorých členov skú-
šobných komisií (ministerstvo, 
školy, stavovské organizácie) sú 

výhrady k priebehu skúšok, hlav-
ne k praktickej časti, ministerstvo 
sa snažilo tieto nedostatky riešiť 
rokovaním a po vzájomnej doho-
de prijímať opatrenia, aby sa ne-
dostatky neopakovali. Zastávam 
názor, že ministerstvo v celom 
procese vystupovalo ústretovo 
a korektne. Pripomínam, že inšti-
tút kvalifikačnej skúšky, ako jednu 
z desiatich možností náhradného 
preukázania odbornej spôsobilos-
ti pre remeselné živností, do živ-
nostenského zákona v roku 2001 
navrhlo a presadilo Ministerstvo 

Malé i veľké firmy dostávajú elektrinu za rovnakú cenu. Energetické centrum zjednotilo cenníky

ÚSTRETOVÉ RIEŠENIA, VÝHODY, ÚSPORY
Deregulovaný trh s elektrinou prináša záujemcom nielen 

slobodu vo výbere dodávateľa, či výhodnejšiu cenu elektri-
ny, ale tiež otvorenejší a osobnejší prístup k potrebám zákaz-
níkov. Všetky tieto možnosti ponúka aj Energetické centrum, 
a. s., (ďalej len EC), alternatívny dodávateľ elektriny, ktorý 
okrem úspory na silovej elektrine a distribučnej sadzbe, zabe-
pečuje aj poradenstvo v oblasti elektroenergetiky. Klientom 
pravidelne prináša rôzne produktové novinky, ku ktorým mo-
mentálne patria aj zjednotené cenníky pre malé a veľké firmy.

EC ponúka na Slovensku do-
dávku elektriny firmám aj domác-
nostiam. Je súčasťou skupiny EEC 
Energy Center, ktorá pôsobí v Čes-
kej republike, Poľsku a Maďarsku. 
V rámci poradenstva ponúka, naj-
mä firmám, optimálne nastavenie 

distribučných sadzieb a taríf, vďa-
ka čomu klienti dosiahnu ďalšie 
úspory z platieb za odber elektri-
ny. „Počas konzultácií s mnohými 
firmami sme napríklad zistili, že až 
polovica z nich má tarify a sadzby 
nastavené nevýhodne. Len vďaka 

ich správnej kombinácii, ktorú sme 
im navrhli, ušetrili až pätinu z roč-
nej platby za elektrickú energiu,“ 
hovorí René Grebeň, hovorca EC. 

Spoločnosť vďaka osobnému 
a priamemu prístupu ponúka zá-
kazníkom ústretové riešenia ich 
potrieb, samozrejmosťou je za-
bezpečenie všetkých úkonov spo-
jených so zmenou dodávateľa, ďa-
lej pravidelná optimalizácia záloh, 
združená fakturácia a najmä indi-
viduálna kontrola každej vystave-
nej faktúry, čím sa minimalizuje 
možnosť jej prípadnej reklamácie. 
„Pre zákazníka pripravujeme bez-

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 3)
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• Na výstavisku AGK v Nitre 
sa v najbližšej dobe konajú 
tieto podujatia:

AGROKOMPLEX - 37. medziná-
rodná poľnohospodárska a po-
travinárska výstava

BIO – Agrokomplex - 4. výstava 
biopotravín a technológií spraco-
vania

COOPEXPO - 16. medzinárod-
ná družstevná kontraktačno-
-predajná výstava spotrebného 
tovaru

SVET KONÍ - kontraktačno-pre-
dajná výstava

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY - 13. 
kontraktačno-predajná výstava 
malých a stredných podnikateľov

REGIÓNY SLOVENSKA - 8. vý-
stava vidieckeho cestovného ru-
chu a rozvoja regiónov

19. 8. až 22. 8. 2010

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
  Zasadnutie predstavenstva 

KZ v Prievidzi. Trenčianska kraj-
ská zložka má po zvolení nového 
predsedu RNDr. I. Taliana nové 
administratívne sídlo – v Prie-
vidzi. Na prvom riadnom zasad-
nutí predstavenstva KZ 17. júna 
sa zúčastnil aj predseda SŽK Ing. 
V. Gottschall. Hlavným bodom ro-
kovania bolo prevzatie agendy KZ 
z Trenčína.                                      (t)

  Zasadnutie predstavenstva 
KZ Trnava. V pondelok 31. mája 
sa prvýkrát po konaní výročné-
ho zhromaždenia SŽK uskutoč-
nilo rokovania predstavenstva KZ 
Trnava, tento raz po novom – na 
pôde generálneho partnera SŽK – 
VÚB, a. s., v pobočke v Dunajskej 
Strede. S pracovníkmi pobočky 
riešili živnostníci konkrétne prob-
lémy spolupráce. V druhej časti 
zasadnutia hodnotili závery zhro-
maždenia, plnenie rozpočtu zlož-
ky, podrobne sa zaoberali plánom 
činnosti na rok 2010 a plánom 
hlavných úloh, stavom členskej 
základne a novelou živnostenské-
ho zákona.              (Sch) (Foto: jm)

  Zasadnutia v banke. Zasadnu-
tie predstavenstva trnavskej kraj-
skej zložky sa bude v júli konať 
opäť v priestoroch pobočky VÚB, 
a. s., - tento raz v Piešťanoch, za 
účasti zástupcov partnera SŽK – 

VÚB, a. s. Vedenie krajskej zložky 
sa rozhodlo vymeniť pôdu okres-
ných zložiek, kde sa doteraz ko-
nali zasadnutia predstavenstva, za 
pôdu generálneho partnera.   (sh)

  Komora na Živnostenských 
trhoch. Slovenská živnosten-
ská komora sa v tomto roku opä-
tovne zúčastní na Živnosten-
ských trhoch v Nitre. Podujatie 
bude v dňoch 19. až 22. augusta 
a môžu sa jej zúčastniť s prezen-
táciou svojich výrobkov a služieb 
členovia komory aj ďalší záujem-
covia. Informácie k účasti poskyt-
ne Úrad komory v Bratislave, tel.
02/44461400.                         (mka)

  Upozornenie. Pokračovanie 
čítania o živnostenskom inštitú-

te prinesieme v budúcom vydaní 
ŽN, ktoré ako dvojčíslo ku kona-
niu Živnostenských trhov vychá-
dza 20. augusta.              Redakcia 

  Jubilanti. V mesiacoch júl 
a august si pripomínajú svoje ži-
votné jubileá títo naši členovia: 
ROBERT ROSKO (40), Mgr. ELE-
NA JURČÍKOVÁ (55) a Ing. PA-
VOL PASTUCHA (60) z KZ Bra-
tislava, Bc. ANNA MARKUŠOVÁ 
(50) z KZ Žilina, Ing. CYRIL KLO-
BUŠOVSKÝ (55) z KZ Prešov, Ing. 
STANISLAV BEŇO (60), MAG-
DALÉNA HABUROVÁ (60) a PE-
TER HRABOVSKÝ (65) z KZ Ko-
šice a LADISLAV GÁLIK (65) z KZ 
Trenčín. Jubilantom srdečne bla-
hoželáme!                         Redakcia

Informácie
Kalendár

SLÁVNOSTNÉ OCENENIE 
ZAMESTNÁVATEĽOV 

Ministerstvo práce sociálnych 
vecí a rodiny organizuje od roku 
2000 súťaž Zamestnávateľ ústre-
tový k rodine, rodovej rovnosti 
a rovnosti príležitostí, ktorej cie-
ľom je motivovať zamestnávateľov 
k vytváraniu pracovného prostre-
dia ústretového k rodinným po-
vinnostiam zamestnancov a pod-
porovať rodovú rovnosť a rovnosť 
príležitostí v zamestnávateľských 
organizáciách. Hlavnou témou 
súťaže je trojaký úžitok opatrení 
priateľských rodine, rodovej rov-
nosti a rovnosti príležitostí: pre za-

mestnanca, zamestnávateľa a pre 
spoločnosť.

Do deviateho ročníka súťaže sa, 
napriek finančnej a hospodárskej 
kríze, prihlásilo 44 zamestnávate-
ľov. Spomedzi nich ocenenie zís-
kalo osem firiem - prvé miesto 
traja bratislavskí zamestnávatelia 
(IBM International Services Cen-
ter, s. r. o., ACCENTURE, s. r. o., 
GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o.), 
za druhé miesto Sanofi - Aventis 
Pharma Slovakia, s. r. o., Bratisla-
va a SLOVNAFT, a. s., Bratislava, 
za 3. miesto spoločnosť AQU-
ASTYL Slovakia z Považskej Bystri-
ce. Špeciálne ocenenie 9. ročníka 
súťaže získali dvaja zamestnávate-
lia - Union zdravotná poisťovňa, 
a. s., Bratislava, za dlhodobú rea-
lizáciu projektu Zdravé komunity 
a AV MOBILITA, s. r. o., chránená 
dielňa, za vytváranie pracovných 
príležitostí a integráciu zdravotne 
postihnutých občanov do pracov-
ného procesu.

Súčasťou slávnostného oceňo-
vania zamestnávateľov bola kon-
ferencia Udržateľnosť politík rodo-
vej rovnosti a nové trendy.       (ko)

Rokovanie členov predstavenstva KZ Trnava

ŽIVNOSTENSKÉ 
TRHY 

37. ročník medzinárodnej poľ-
nohospodárskej a potravinárskej 
výstavy Agrokomplex sa už inten-
zívne pripravuje. Súčasťou budú 
už po trinásty raz aj Živnostenské 
trhy. 

Z odborných podujatí počas vý-
stavy nemožno nespomenúť kon-
ferenciu Pestovanie a legislatíva 
geneticky modifikovaných rast-
lín a ich zhodnocovanie vo výro-
be potravín v podmienkach SR, 
ktorej cieľom je prezentovať vý-
sledky vedecko-výskumnej pra-
xe popredných osobností v oblasti 
geneticky modifikovaných rastlín 
a ich zhodnocovanie vo výrobe 
potravín. 20. august bude dňom 
konania konferencie SPP po roku 
2013. Celoštátna výstava mla-
dých králikov celkom iste nene-
chá ľahostajnými drobnochova-
teľov. Ďalšou zaujímavosťou bude 
pretek poštových holubov a pre-
hliadka testovacej stanice pošto-
vých holubov, súťaž zručnosti na 
vysokozdvižných vozíkoch, súťa-
že v orbe dvojzáprahmi, furman-
ské preteky o Dožinkový veniec, 
prednášky, ochutnávky a prípra-
va makrobiotickej stravy, pred-
vádzanie zvierat a po prvýkrát sa 
so svojim program predstaví  Ná-
rodný žrebčín, Topoľčianky. Zväz 
chovateľov oviec a kôz na Sloven-
sku ukáže pasenia oviec s pastier-
skym psom border-kólia, strojové 
dojenie a sonografické vyšetrenie 
vemena.                                        (pr)

OZNAM!
Krajská zložka v Trenčíne dňom 

30. 6. 2010 končí prevádzkova-
nie kancelárie v Bánovciach nad 
Bebravou,. Novým kontaktným 
miestom od 1. júla 2010 bude:

Krajská zložka SŽK Trenčín
so sídlom v Prievidzi
Námestie slobody 22
II. poschodie, č. dv. 5
971 01 Prievidza 
Tel. č.: 046/542 24 07
Fax: 046/542 24 73
Mobil: 0905 442  810             (p)

Ponuka tvorby a správy webových stránok pre malých podnikateľov

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE
Spoločnosť Mediatel rozširuje svoje aktivity v oblasti on-line marketin-

gu. Pre malých a stredných podnikateľov pripravila službu Internet 123. 
Služba zahŕňa poradenstvo, tvorbu, správu a optimalizáciu web strá-
nok a zabezpečuje vysokú mieru konverzie návštevníka stránky na zá-
kazníka. 

Mediatel poskytne 45 web stránok zadarmo. Od júla bude po dobu 
troch mesiacov prebiehať súťaž, organizovaná spoločnosťou Mediatel 
v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a ďalšími organizá-
ciami. Súťaž je pre členov živnostenskej komory skvelou príležitosťou 
ako sa zviditeľniť pred potenciálnymi zákazníkmi. Viac informácií bude 
uverejnených na webovej stránke SŽK začiatkom júla.                          (b)



3
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - JÚN 2010

Ohlas na článok
Krátke správy

vnútra SR, aj spoplatnenie za kva-
lifikačnú skúšku, aj to, že príjem 
za kvalifikačnú skúšku je príjmom 
SŽK. 

Treba priznať, že obsahová ná-
plň a štruktúra niektorých vzdelá-
vacích programov bez dostatočnej 
praktickej odbornej prípravy vy-
tvárala nerovnomerné podmien-
ky pre tých, ktorí sa uchádzali 
o živnostenské oprávnenie. Zákon 
o celoživotnom vzdelávaní, ktorý 
novým spôsobom rieši akreditáciu 
vzdelávacích programov ako aj vy-
konávanie skúšok na overovanie 
odbornej spôsobilosti sa s tým vy-
sporiadal. Týmto zákonom sa zru-
ší aj inštitút kvalifikačnej skúšky. 
V rámci vyhodnotenia pripomien-
kového konania k tomuto záko-
nu, kde SŽK už nebude vykonávať 
kvalifikačné skúšky, Ministerstvo 
školstva SR zo strany SŽK neuvá-
dza žiadnu pripomienku.

Zástupcovia ministerstva v skú-
šobných komisiách upozorňova-
li na nedostatky akreditovaných 
vzdelávacích inštitúcii, hlavne 
v časti odbornej prípravy. Riaditeľ 
odboru živnostenského podnika-
nia ministerstva bol členom Akre-
ditačnej komisie MŠ SR pre ďal-
šie vzdelávanie od 1. 12. 2008 do 
1. 4. 2010, to je 16 mesiacov, kde 
uplatňoval prísnejšie podmienky 
pre získanie akreditácie pre vzde-
lávacie programy, hlavne pre čin-
nosti, ktoré majú charakter re-
meselných živností. Išlo hlavne 
o dostatočné preukázanie odbor-
nej spôsobilosti garanta vzdeláva-
cej aktivity a odborných lektorov 
ako aj učebných osnov, ktoré vy-
chádzali zo základných pedago-
gických dokumentov ŠIOV s ak-

centom na rozsah praktickej 
prípravy. Na podnet ministerstva 
bolo ministerstvom školstva vyko-
naných za uvedené obdobie nie-
koľko kontrol akreditovaných 
vzdelávacích ustanovizni, kde sa 
potvrdilo, že vzdelávací proces 
nie je v súlade so schváleným pro-
jektom, ktorý bol podkladom pre 
súhlas s akreditáciou vzdelávacej 
aktivity.

Na základe výstupov z autorizo-
vaných inštitúcii v priebehu roka 
2010 je najväčší záujem o za-
mestnancov v profesiách kozme-
tika a holičstvo. Takže tu by prob-
lém so zamestnaním nemal byť. 
Zároveň pripomínam, že až 65 
percent všetkých žiadateľov, ktorí 
chcú prostredníctvom kvalifikač-
nej skúšky nadobudnúť živnos-
tenské oprávnenie, má záujem 
vykonávať kozmetické služby 
a pánske, dámske a detské kader-
níctvo. Zvyšných 35 percent (iba) 
je z ostatných 32 remeselných živ-
ností, čo predstavuje v priemere 
125 žiadateľov ročne. Z hľadiska 
podielu na celkovom počte vyda-
ných podnikateľských oprávne-
ní to spolu tvorí 0,1 percenta. Ani 
polovica úspešných absolventov 
kvalifikačnej skúšky zatiaľ nepo-
žiadala o živnostenské oprávne-
nie. Len 16 percent sú noví pod-
nikatelia a 14 percent si inštitútom 
kvalifikačnej skúšky riešia inštitút 
zodpovedného zástupcu. Na zá-
klade uvedeného je zrejmé, že 
zmena sa dotýka malého množ-
stva žiadateľov o živnostenské 
oprávnenie a cez tento zamestná-
vateľský aspekt prijatej úpravy nie 
je možné hovoriť o nových admi-
nistratívnych prekážkach, ktoré 
zhoršia podnikateľské prostredie.

Dávam do pozornosti, že podni-
kateľská obec pri hodnotení pod-
nikateľského prostredia v priebe-
hu 23. týždňa roku 2010 zmeny 
v živnostenskom zákone vyhod-
notila veľmi pozitívne. Podmien-
ky pre vznik oprávnení sa zlep-
šujú, novou úpravou dochádza 
k výraznému znižovaniu admi-
nistratívnej náročnosti pri získaní 
živnostenských oprávnení. Všet-
ky návrhy zákonov do pripomien-
kového konania sú umiestnené na 
portály právnych noriem na strán-
ke Ministerstva spravodlivosti SR 
a sú tam zverejnené aj pripomien-
ky pripomienkujúcich inštitúcii. 
Mám za to, že SŽK sa s obsahom 
zmien mala možnosť oboznámiť 
a v prípade pripomienok aj ich 
uplatniť. Odbor živnostenského 
podnikania MV SR nadštandard-
ným spôsobom informoval SŽK, 
a SŽZ, o zámeroch pripravova-
ných zmien v živnostenskom zá-
kone pred jeho prerokovaním 
v poradných orgánoch vlády a vlá-
dou, ako aj o konečnej verzii, kto-
rá bola predkladaná do národnej 
rady. Po schválení NR SR odbor 
živnostenského podnikania ponú-
kol seminár k zmenám v zákone, 
ktorého sa na pôde SŽK zúčastni-
li členovia jej predsedníctva a kde 
boli zo strany ministerstva vysvet-
lené a zodpovedané všetky otvo-
rené otázky, vrátane zmien v § 22 
živnostenského zákona.

Zastávam názor, že nemôže isť 
o ukážku moci, ale o rešpektova-
nie istých skutočností v istých sú-
vislostiach. Ak tomu tak nie je, 
potom problémom je niečo iné, 
o čom všetci vieme, ale nahlas 
o tom nehovoríme.

Ing. Ján Dutko

AKÁ JE PRAVDA?
(Dokončenie zo str. 1)

platnú analýzu finančných úspor, 
ktoré môže získať, ak zmení do-
dávateľa. A na základe jeho súčas-
ných zmluvných vzťahov mu ur-
číme dátum, kedy je možné túto 
zmenu uskutočniť. Zároveň mu 
počas celej doby platnosti zmluvy 
gantantujeme nižšiu cenu elektri-
ny, ako má u súčasného dodávate-
ľa,“ dodáva René Grebeň.

Produktová novinka - zjedno-
tené cenníky pre firmy

V nedávnych dňoch pripravi-
lo EC zmenu v cenníkoch silovej 
elektriny, kde boli firmy rozdelené 
podľa odberu - do 30 MWh a nad 
30 MWh. V súčasnosti sa ceny 
zjednotili, takže ako malé, tak aj 
veľké firmy budú odoberať elek-
trinu za rovnakú cenu. A to opäť 
znamená ďalšiu výraznú úsporu. 
Zmluva s EC zaručuje klientom 
2-mesačnú výpovednú lehotu. 
„Túto lehotu dodržiavajú už aj do-
minantné spoločnosti, a to vďaka 
legislatívnej úprave, ktorá je platná 
od 1. júna 2010. Vďaka tomu zís-
kali firmy väčšiu flexibilitu a slobo-

du pri voľbe iného, alternatívneho 
dodávateľa, a s ukončením zmluvy 
u pôvodného dodávateľa nemusia 
čakať až do 1. januára nasledujú-
ceho roka,“ dodáva René Grebeň.  

Poradenstvo – ako ušetriť elek-
trinu vo firme

Všeobecne platí, že firma môže 
ušetriť v platbe za odber elektric-
kej energie, ak obmedzí spotrebu. 
„Tento typ poradenstva však naším 
klientom prednostne neodporúča-
me. Našou filozofiou je skôr pora-
denstvo, kde klientovi navrhneme, 
aby v rovnakej časovej jednotke 
odobral rovnaký objem MWh. No 
súčasne za to zaplatí menej. A to 
vďaka nižšej cene silovej elektriny 
a vhodnejšej distribučnej sadzbe,“ 
hovorí René Grebeň.

U klientov v odbere VN posky-
tuje EC menšie penále za nadod-
ber alebo nedočerpanie zazmluv-
neného množstva silovej elektriny. 
U klientov s vyšším odberom elek-
trickej energie EC poskytuje indi-
viduálne nacenenie. Koľko môže 
firma ušetriť, záleží na tom, aký 
má odber v množstve a type - NN 

alebo VN. Úspory sa však v globá-
le pohybujú od 10 do 30 percent 
z ročnej platby. 

Služby EC – ľahko a jednodu-
cho dostupné  

Ak sa chce potenciálny záujem-
ca stať klientom EC, stačí, ak kon-
taktuje pracovníkov spoločnosti 
na zákazníckej linke alebo emai-
lom. 

Po následnej dohode ho navštívi 
kvalifikovaný energetický porad-
ca, ktorý s ním preberie všetky zá-
ležitosti. Klient však môže prísť na 
zákaznícke centrum aj osobne. Je-
diné, čo musí priniesť, je kópia vy-
účtovacej faktúry za minulé obdo-
bie. Pracovníci EC s ním uzatvoria 
zmluvu. „Každému klientovi za-
darmo poskytujeme poradenstvo 
a vysvetľujeme fungovanie energe-
tického trhu. Po uzatvorení zmluvy 
klienta za niekoľko dní telefonic-
ky kontaktujeme, odpovedáme na 
jeho otázky a v prípade záujmu mu 
poskytneme ďalšiu konzultáciu,“ 
hovorí René Grebeň.                (PR)

ÚSTRETOVÉ RIEŠENIA, VÝHODY, ÚSPORY
(Pokračovanie zo str. 1)

 • Jubilejný snem ZMOS-u. 
19. a 20. mája sa konal v Brati-
slave jubilejný 20. snem Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska, na 
ktorom sa zúčastnili zástupco-
via vlády a parlamentu a 160 do-
mácich a 20 zahraničných hostí. 
Snem schválil priority ZMOS na 
najbližšie obdobie. Prijal uznese-
nie, v ktorom uložil Rade ZMOS 
presadzovať v NR SR, vo vlá-
de a ústredných orgánoch štát-
nej správy plnenie požiadaviek 
z uznesenia. Členským mestám 
a obciam ZMOS odporučil pri-
jať také ekonomické opatrenia, 
ktoré budú naďalej stimulovať 
šetrenie a efektívne vynaklada-
nie verejných zdrojov, podporo-
vať kroky a postupy na zachova-
nie doterajšieho stavu a kvality 
výkonu verejných služieb ako aj 
zapojiť sa do programu moder-
nizácie samosprávy prostredníc-
tvom projektu ZMOS – Dátové 
centrum miest a obcí. Potešu-
júcou správou bolo oznámenie 
predsedu vlády R. Fica, že vláda 
19. mája 2010 uvoľnila 10,5 mil. 
EUR na dofinancovanie DPH 
pre finančne podvyživené obce 
z Programu rozvoja vidieka. Sú-
časťou jubilejného snemu bol 
slávnostný galaprogram. 

 • Okamžitá pomoc pre zápla-
vami postihnuté oblasti. Spo-
ločnosť bauMax sa rozhodla po-
môcť obyvateľom záplavami 
postihnutých oblastí prostred-
níctvom špeciálnej akcie. Vo vy-
braných obchodoch (v Nitre, 
Poprade, Prešove a Košiciach) 
poskytuje do 31. 7. 2010 zľavy 
vo výške 20 % na celý sortiment. 
Zároveň bauMax ľuďom postih-
nutých povodňami poskytuje  
nákup na splátky s nulovým na-
výšením. 

 • Nová značka. Na slovenskom 
trhu je nová značka – rad kozme-
tiky so širokou škálou minerálov 
- beautycycle, ktorá sa necha-
la inšpirovať mocou prírodných 
živlov. 

 • Medzinárodné cyklistické 
preteky okolo Slovenska. Tra-
dícia medzinárodných cyklistic-
kých pretekov okolo Slovenska 
bola založená v roku 1954. 54. 
ročník sa uskutoční 1. septembra 
2010, trasa začne v Nitre a ďal-
šími etapovými mestami budú 
Veľký Krtíš, Liptovský Mikuláš, 
Čadca a Jaslovské Bohunice.

 • Konečne skateboard pre 
deti! Prvá bratislavská skatebo-
ardová škola sa postará o skve-
lé prázdniny. Prvý zápis do tejto 
školy bude 3. júla a potom každú 
sobotu až do 29. augusta 2010. 
Súčasťou otvorenia školy bude 
exhibičná jazda známych prete-
károv bratislavskej skateboardo-
vej scény.           (tb, pa, re, ko, fu)

Krátke správy
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Inzercia

02/50 10 6166
www.gastropasscard.sk

 platíte presnú čiastku za nákup

 šetríte za doručenie, len dobíjate kredit

 o svoje prostriedky neprídete, 
v prípade straty kartu 
zablokujete

 ročne si môžete 
dať do nákladov 
až 900 EUR na kartu

Výhody stravovacej karty Gastro Pass CARD:

Objednajte si kartu Gastro Pass CARD 
do 30. 7. 2010, zadajte pri objednávke kód 
GPC2011 a získate kartu s 50% zľavou.

AKTUÁLNE pre itate ov 
Živnostenských novín!

Mnoho výhod jedným ahom 
so z avou 50 %!
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JÚNOVÉ ZMENY 
(Začínajúci živnostníci to budú mať ľahšie, PRAVDA, 

31. mája 2010, autorka Zora Handzová)
Od prvého júna vstupuje do 

platnosti zákon o službách na vnú-
tornom trhu, ktorým sa mení aj 
živnostenský zákon. Azda najdô-
ležitejšou zmenou je zjednoduše-
nie podmienok na začatie podni-
kania. 

Podľa nových pravidiel bude od 
1. júna preukazom živnostníka na 
podnikanie osvedčenie o splnení 
podmienok stanovených živnos-
tenským zákonom na prevádzko-
vanie živností (osvedčenie o živ-
nostenskom oprávnení) a výpis zo 
živnostenského registra. Živnos-
tenský list sa teda nahrádza iným 
dokladom - osvedčením o živnos-
tenskom podnikaní. Toto dokla-
duje, že dotyčná osoba má zod-
povedajúce vzdelanie a spĺňa 
podmienky na činnosti, ktoré sú 
v osvedčení uvedené. 

Rušia sa koncesie, ostanú len 
voľné, remeselné a viazané živ-
nosti a väčšina bývalých konces-
ných živností prejde pod viazané. 

Pozitívne zmeny 
Podľa V. Gottschalla, predse-

du SŽK, jún prinesie zmeny, kto-
ré budú mať pozitívne, ale aj ne-
gatívne dosahy. „Medzi pozitívne 
zaraďujeme najmä činnosť jednot-
ných kontaktných miest, ich kom-
petencie a rozšírenie služieb. Ďal-
ším plusom je návrat k možnosti 
na jednom osvedčení o živnos-
tenskom podnikaní uvádzať viac 
predmetov podnikania, kým dote-
raz musel mať na každý predmet 
samostatné osvedčenie.“

„Novým zákonom sa upravujú aj 
pravidlá živnostenského podnika-
nia na Slovensku, napríklad sa ruší 
inštitút koncesovaných živností,“ 
dodáva šéf živnostenskej komory.

Komplikácie pre remeselníkov 
Okruh remeselných živností sa 
od júna rozširuje, medzi remesel-
né živnosti sa zaraďujú aj strechár 
či manikúra - pedikúra. K horšie-
mu sa však zmenili podmienky 
pre tých, ktorí sa na rekvalifikač-
nom kurze vyučili remeslu a chcú 
začať podnikať. Od júna už ne-
stačí len osvedčenie o získanom 
vzdelaní v akreditovanej inštitú-
cii, absolvent sa musí pri žiadosti 
o kvalifikačnú skúšku preukázať aj 

následnou šesťmesačnou praxou. 
„Zdá sa, že to bude vážnym prob-
lémom pri mobilite uchádzačov 
o zamestnanie z radov nezamest-
naných,“ komentuje nové opatre-
nie Gottschall.

SŽK túto zmenu nepovažu-
je za najšťastnejšie riešenie. „Prá-
ve naopak, môže prispieť k zní-
ženiu úspešnosti aktívnej politiky 
štátu pre znižovanie nezamestna-
nosti cestou samostatne zárobko-
vo činných osôb. Zvlášť remeselné 
živnosti výrazne absentujú na do-
mácom trhu, čo pociťujeme všetci, 
ale táto zmena bude pôsobiť skôr 
demotivačne,“ dodáva Gottschall. 
O podporu pre začatie podnika-
nia sa uchádza niekoľko desiatok 
nezamestnaných. Tí chcú získať 
osvedčenia cez inštitút rekvalifi-
kácie pre remeselné živnosti a ná-
sledne musia zložiť kvalifikačnú 
skúšku. Teraz potrebujú aj polroč-
nú prax.

Menej byrokracie 
Úrady už nebudú od záujemcov 

o živnosť vyžadovať originály po-
trebných listín a osvedčení, ani ich 
overené kópie, len výnimočne. 
Tlačivo môže vyplniť a poslať poš-
tou (www. minv.sk). 

Živnostenský úrad môže vybaviť 
začínajúcemu podnikateľovi zápis 
do obchodného registra. 

Nižšie poplatky 
Novinky sa týkajú aj poplatkov. 

Klesne poplatok za ohlásenie via-
zanej živnosti zo 16,50 na 15 eur.  
Poplatok za vydanie výpisu z regis-
tra sa nemení.
Čo to prinesie 
Predseda živnostenskej komory 

V. Gottschall si myslí, že nové pra-
vidlá živnostníkom začiatky pod-
nikania uľahčia, lebo založenie 
živností bude rýchlejšie a jedno-
duchšie, ale podotýka, že ľudský 
faktor zohrá svoju rolu aj u úradní-
ka, aj u žiadateľa. Upozorňuje, že 
sa treba zaoberať prirodzenou ge-
neračnou výmenou živnostníkov, 
ktorí začali podnikať v deväťde-
siatych rokoch minulého storočia 
a dnes sú v penzijnom veku. Naj-
mä pri remeselných živnostiach 
na trhu práce absentujú tovariši, 
majstri, ale aj manažéri. 

SPRÁVNE POPLATKY NA 
ÚSEKU ŽIVNOSTENSKÉHO 

PODNIKANIA
(Platnosť od 1. 6. 2010)
1. Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 - na každú voľnú živnosť  5 eur
 - na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 15 eur
2. Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného 

podnikateľa 3 eurá
3. Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri  3 eurá
4. Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení 

náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 
osvedčenie o živnostenskom oprávnení  6 eur

5. Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného 
zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni  6 eur

6. Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení  3 eurá
7. Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo 

o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti  4 eurá
8. Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred 

skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33/ 6eur
9. Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe  6 eur
10. Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe  20 eur
11. Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie 

občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý 
je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom 
priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania 
živnosti v Slovenskej republike 100 eur

12. Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 3 eurá
13. Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby 

za každých začatých 15 strán 5 eur
14. Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti 

o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako 
živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov  10 eur

Poznámky:
1. Na poplatok podľa bodu 6. nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom 

oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených 
zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla, vyznačenú v dô-
sledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnosten-
skom oprávnení a údajov v nich uvedených, vyplývajúcu z právnych zmien 
podmienok živnostenského podnikania, sa poplatok nevyberie.

(Podľa položky 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

ČO SA MENÍ OD 1. JÚNA
Najdôležitejšie zmeny v živnostenskom zákone: 
 • Zrušili sa živnostenské a koncesné listiny, boli nahradené osvedče-

ním o živnostenskom oprávnení. 
 • Zmenilo sa rozdelenie živností. 
 • Remeselné živnosti boli rozšírené o činnosti strechár a manikúra – 

pedikúra. Okrem dokladu o vzdelaní je od 1. 6. 2010 u remesel-
ných živností potrebné predložiť aj doklad o absolvovaní šesťme-
sačnej praxe v odbore.

 • Mení sa zoznam viazaných živností.
 • Zmenili sa správne poplatky, rozšírila sa pôsobnosť jednotných 

kontaktných miest. 
 • Zaviedla sa maximálna dĺžka prerušenia živnostenského oprávnenia.                  

                                                                                        (Zdroj: www.szco.sk) 

(ZALOŽIŤ SI ŽIVNOSŤ UŽ BUDE ŤAŽŠIE,
 Pravda, 30. apríla 2010, autorka Ingrid Drozdíková)

Desaťtisícom ľudí bez práce, kto-
rí nechcú brať dávky, ale namiesto 
toho podnikať, štát skomplikoval 
život. Ten, kto si plánuje po rekva-
lifikačnom kurze založiť živnosť, 
bude musieť najprv šesť mesiacov 
praxovať v odbore, v ktorom sa 
školil. Až potom môže robiť skúšky 
a získať živnostenský list. 

Rezort sociálnych vecí bol otáz-
kami Pravdy o sporných ustano-
veniach zákona zaskočený. Bar-
bora Petrová z komunikačného 
oddelenia prisľúbila, že sa minis-
terstvo vyjadrí po tom, čo „pre-
konzultuje problematiku s odbor-
níkmi z rezortu, ktorý je tvorcom 
živnostenského zákona“. Zákon 
do parlamentu predkladalo minis-
terstvo hospodárstva, to však tvrdí, 
že zmeny v živnostenskom záko-
ne pripravilo ministerstvo vnútra.

Ervín Boháčik z košickej poboč-
ky Slovenskej živnostenskej ko-
mory hovorí, že tí, čo si v tých-
to dňoch zaplatili rekvalifikačné 
kurzy za 400 eur a skončia ho po 
1. júni, peniaze vyhodili von ok-
nom. „Absolventi rekvalifikačných 
kurzov budú musieť byť zamestna-
ní, nie pracovať na dohodu. Väčši-

na z nich chce podnikať práve pre-
to, lebo prišli o zamestnanie. Kto 
ich zamestná?“ pýta sa Boháčik. 

Do kurzov zbytočne investujú aj 
úrady práce, ktoré ich hradia ne-
zamestnaným. Úrady prepláca-
jú preškoľovania v remeslách ako 
kozmetička, účtovník, zvárač, 
murár alebo pracovník na vysoko-
zdvižnom vozíku.

Podmienka polročnej praxe tiež 
sťaží získanie príspevku na založe-
nie živnosti, ktorý prideľujú úrady 
práce. Príspevok patrí medzi jed-
no z opatrení na zníženie neza-
mestnanosti a je oň záujem. Pre 
firmy alebo živnostníkov je za-
mestnávanie absolventov na pol 
roka komplikáciou. „Okrem toho, 
že by za nich platili odvody, vy-
chovávali by si konkurenciu,“ ho-
vorí Boháčik. Problém s praxou 
budú mať podľa neho najmä re-
meselníci. Eva Mrázová, ktorá 
vo svojom salóne školí pedikérky 
a manikérky, hovorí, že absolven-
ti kurzov si miesto na prax nenáj-
du. „Majitelia kozmetických sa-
lónov sami podnikajú na živnosť 
a nemôžu si dovoliť ďalších zames-
tnancov.“          (Redakčne krátené)
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PONUKA PRE ČLENOV 
SŽK A VŠETKÝCH 
ŽIVNOSTNÍKOV 

Slovenská živnostenská komora pripravila v spolupráci so spo-
ločnosťou JVT Partners jedinečný program výhod a zliav. Nestrá-
cajte čas prieskumom finančného trhu! Vždy optimálny finanč-
ný program vám zabezpečí živnostenská komora! JVT Partners 
nie je viazaná na jednu finančnú inštitúciu, podľa vašich požia-
daviek vyhľadá najvýhodnejšiu ponuku na trhu. 

Spolupráca s touto spoločnosťou
je zameraná na oblasti:

 

Z programu výhod vyberáme:

Staňte sa členom SŽK!

Získajte výhody člena komory s možnosťou využitia 
programu výhod a zliav! Navyše členstvom získate:

 - bezplatné poradenstvo v legislatíve
 - čas pripraviť sa na zmeny
 - aktuálne informácie v oblasti živnostenského podnikania a in-
formácie o pripravovaných zmenách zákonov z rokovaní SŽK 

 - možnosť reklamy vašej živnosti na web stránke SŽK

JVT Partners, s. r. o., je samostatný finančný agent, oprávnený 
na podnikanie v oblasti sprostredkovania úverov a sprostredko-
vania poistenia na základe licencie NBS vedenej v registri finanč-
ných agentov a finančných poradcov pod reg. č. 73902.

Kontakty: 
tel. 0911 736 639,
e-mail: poistenie.jvt@gmail.com, uvery.jvt@gmail.com
 leasing.jvt@gmail.com

Ponuka pre živnostníkov
Adresár

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, predseda

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: lubomir.babulik@zoznam.sk 
PhDr. Katarína Babulíková, predsedkyňa 

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

Krajská zložka Trenčín
so sídlom v Prievidzi
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza (II. posch, č. dv. 5)
Tel.: 0905 442 810, 046/542 24 07, fax: 046/542 24 73,
e-mail: szkpda@gmail.com 
RNDr. Igor Talian, CSc., predseda
Etela Talianová, kontaktná osoba

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

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

Poistenie pravidelných platieb/úverov
ivelné poistenie

poistenie prerušenia prevádzky
poistenie kráde e
poistenie strojov a zariadení
poistenie elektronických zariadení
poistenie bytov, domov ako stavby/ ivel
poistenie domácnosti
poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie motorových vozidiel PZP a havarijné poistenie
Špeciálne poistenia poistenie psa

Cestovné poistenie Krátkodobé aj dlhodobé
Hypotekárne úverv
Spotrebite ské úvery
Vozidiel
Strojných zariadení
Kancelárska technika
Nehnute nosti

AUDIT Bezplatný audit existujúcich finan ných programov

Komplexné poradenstvo

LEASING

ÚVERY

POISTENIE

Majetok

Osobné, nákladné, ú itkové

Majetok

Podnikate ke riziká

Personálne poistenie
ivotné

Úrazové

Poistenie nehnute ností

Slu by JVT Partners Be né obchodné podmienky Zvýhodnené podmienky pre lenov S K

Hypotekárne úvery /HÚ/ poplatok za poskytnutie úveru 0,7 % - 1.0 % z objemu úveru
50 - 100 % z ava z poplatku za poskytnutie úveru mo nos  
poskytnutia úverov bez dokladovania príjmu

Povinné poistenie pri HÚ 
nehnute nosti /stavby

štandardná cena pod a konkrétnych podmienok poistenia 30 % z ava, rekrea né budovy (chaty) 30 - 40 % z ava

Poistenie domácnosti štandardná cena pod a konkrétnych podmienok poistenia 30 % z ava z poistného

Poistenie motorových vozidiel štandardná cena pod a konkrétnych podmienok poistenia PZP z ava a  do 60 %, havarijné poistenie z ava 40 - 50 %

Poistenie schopnosti spláca  úver be ne nie je mo né získa
bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného, zní enie 
celkovej ceny hypotéky



www.vub.sk  0850 123 000

Flexibiznis ú et – ú et, 
ktorý sa vám prispôsobí

Ak aj vy patríte k u om, ktorí majú radi veci šité na mieru, ur ite oceníte Flexibiznis ú et od VÚB banky. Je jediným 
ú tom pre podnikate ov a firmy, ktorého zloženie neur uje banka, ale vy sami. Flexibiznis ú et teraz prináša viaceré 
vylepšenia, ako napríklad neobmedzený po et elektronicky zadaných platieb v rámci banky i poistenie platieb pre 
prípad práceneschopnosti. A pre lenov komôr má VÚB špeciálnu ponuku „2 v 1“ – k Flexibiznis ú tu máte na celý 
rok súkromný Flexiú et v cenovej hladine 2 až 5 eur zadarmo.  

Bezplatné elektronické prevody
Platby prijaté na ú et VÚB banka nespoplat uje už od roku 2006. Všetkým podnikate om, firmám a lenom komôr, 
ktorí majú Flexibiznis ú et v cene aspo  4,50 eura, teraz ponúka možnos  vybra  si k nemu aj bezplatné jednorazové 
elektronické prevody v rámci VÚB. „Podnikatelia a firmy tak môžu odteraz prostredníctvom služieb elektronického 
bankovníctva realizova  platobný styk v rámci VÚB bez poplatkov a v neobmedzenom po te,“ povedala ubica 
Foltánová, produktový stratég VÚB banky. Bezplatné prevody je možné zadáva  prostredníctvom služieb Internet 
banking, Internet banking Plus, Mobil banking a Kontakt.

Istota aj v ase PN
Práceneschopnos  dokáže skomplikova  život každému. Prekona  ažkosti pomôže poistenie platieb, ktoré VÚB 
banka ponúka fyzickým osobám už dva roky a doteraz si ho aktivovalo viac ako 80 000 udí. Teraz je dostupné aj 
pre podnikate ov. Pri viac ako 30-d ovej PN vám pois ov a vyplatí na Flexibiznis ú et mesa ne 166 eur. Tie môžete 
použi  na úhradu základných mesa ných výdavkov – napríklad nájomného i faktúr za telefón.

Získajte ešte viac v aka sporiacemu ú tu
Pokia  sa stane, že máte do asne vo né nejaké finan né prostriedky, ur ite oceníte sporiaci ú et od VÚB. Ten slúži 
na ich lepšie zhodnotenie, ke že jeho zostatok sa do výšky 10 000 eur úro í zvýhodnenou sadzbou 0,6 %. Takúto 
úrokovú sadzbu je možné aktuálne získa  na termínovaných ú toch s viazanos ou na pol roka. Sporiaci ú et však 
žiadnu viazanos  nemá a peniaze z neho môžete použi , kedyko vek potrebujete.

Ú et zadarmo na celý rok
VÚB ponúka Flexibiznis ú et v siedmich cenových úrovniach od 2,50 do 70 eur pod a po tu produktov a služieb, 
ktoré si k ú tu vyberiete. Ako lenovia komory môžete teraz k vášmu podnikate skému ú tu využíva  aj súkromný 
Flexiú et ešte výhodnejšie. Banka vám totiž odpustí mesa ný poplatok za vedenie Flexiú tu na celý jeden rok. 

Flexibiznis ú et – ú et pre podnikate ov uviedla na trh VÚB banka v roku 2005. Odvtedy získal už štyrikrát Zlatú 
mincu ako najlepší podnikate ský ú et na Slovensku.

Je iba na vás, o si vyberiete. Môžete za a  hne  a zostavi  si svoj Flexibiznis ú et online na www.flexibiznisucet.sk.
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