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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Mesiac, čo mesiac sa koná 
porada šéfredaktora a predse-
du redakčnej rady (občas, skôr 
veľmi zriedka, s ďalšími členmi 
rady), na ktorej, ako hovoríme, 
„doťahujeme“ obsah vydania 
našich novín. Zhrnieme, čo je 
aktuálne, preberieme napláno-
vané, čo je z toho splnené, po-
pasujeme sa s inzerciou (lebo tú 
zháňajú maximálne traja ľudia 
v komore) a oslovíme stálych 
prispievateľov. A potom sa, uni-
sono spýtame: A čo sa udialo za 
ostatný mesiac v krajoch? 

PÍŠTE, PÍŠTE!
Nemyslím si, že v krajských 

zložkách sa nič za celý mesiac 
neudeje. Nemyslím si, že tu 
na postoch nesedia ľudia, kto-
rí obetujú časť svojho voľného 
času činnosti v komore a ne-
prispievajú k tomu, aby ko-
mora žila, aby prinášala osoh 
nielen svojím členom, ale aj 
celému živnostenskému sta-
vu. Avšak občas je až zarážajú-
ce, že o svojej práci, o tom, čo 
sa udialo, čím prispel ten a ten, 
čo urobil člen komory, prípad-
ne s čím sa chce podeliť s ostat-
nými, sa nedostane do novín.

Neraz som na tomto mies-
te napísala, že privítam telefo-
nát o chystanej akcii, že budem 
vítaná ako novinárka, ktorá 
o tom napíše (keď už nenapíše 
niekto z dejateľov, pretože nie-
kedy nie je ekonomicky únos-
né, aby som cestovala na druhý 
koniec republiky). Neraz sme 
vyzývali členov, aby sa zapojili 
do oslovovania subjektov – po-
tenciálnych inzerentov, preto-
že, žiaľ, bez podpory inzercie 
noviny nevydáme. (O tom, že 
každý mesiac zápasíme s roz-
počtom radšej písať nebudem.)

A napokon, výsledok na-
šej práce (redakcie a redakč-
nej rady) by mal mať aj spät-
nú väzbu, či už kritickú alebo 
pochvalnú. Na tú pochvalu si 
síce nepotrpíme, kritiku by sme 
však občas prijali, lebo tá nás 
poháňa dopredu. Na záver je-
diné: Píšte! Nech sú naše novi-
ny novinami živnostníkov – čle-
nov komory!            Iva Bukvová

INTERNATIONAL RICHEMONT 
CLUB NA SLOVENSKU

FOTORIPORT: ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

V uplynulých víkendových dňoch sa na Slovensku stretli zástupcovia národných organizácií 
elitného medzinárodného Richemont klubu v oblasti výroby pekárenských výrobkov a cukro-
viniek. Prezidenti národných klubov z Veľkej Británie, Švajčiarska, Chorvátska, Talianska, Bel-
gicka, Francúzska, Španielska, Rakúska a Slovenska sa v Bratislave zúčastnili na konferencii 
a potom, spoločne s ďalšími členmi z týchto štátov, sa zúčastnili bohatého programu. Prezre-
li si historickú časť a zaujímavosti hlavného mesto, absolvovali výlet loďou k sútoku Dunaja 
a Moravy, ochutnali slovenské špeciality a dobré víno, v pondelok navštívili niekoľko prevá-
dzok pekární (Horná Potôň, Pezinok, Komárno, Kolárovo).  

Akcia v prvom momente akoby 
nesúvisela s činnosťou našej ko-
mory a nepatrila na stránky našich 
novín. Medzinárodný Richemont-
-Club, v skratke IRC, má sídlo vo 
Švajčiarsku a združuje remesel-
né pekárne z 15 krajín sveta. Klub 
pekárov a cukrárov bol založený 
po druhej svetovej vojne a počia-
točnou myšlienkou pre vznik ta-
kéhoto klubu bolo úsilie pekárov 
z britských ostrovov zdokonaliť sa 
v cukrárenskej výrobe a pečení 
chleba. Rozhodli sa zúčastniť kur-
zu vo Švajčiarsku. Ich prijatie v Lu-
cerne bolo mimoriadne priateľské 
a tento duch zvíťazil, preniesol sa 
neskôr do založenia klubu a po-
kračuje do dnešných dní. Klub má 
jednoduché pravidlá: podporovať 
výmenu nápadov medzi pekármi 
a cukrármi v ďalších krajinách, or-
ganizovať stretnutia, diskusie, vý-
stavy a spoločenské akcie - pod-

porovať medzinárodné priateľstvo 
medzi pekármi a cukrármi zo všet-
kých krajín. Pravidelná výmena 
skúseností a stretnutia v členských 
krajinách klubu sa konajú v inten-
ciách tradícií, ktoré vznikli pred 

viac ako 60 rokmi. U nás národ-
ný Richemont klub vznikol pred 
12 rokmi. 

„Trvalo však šesť, či sedem rokov 
než prezídium IRC prijalo návrh 

(Pokračovanie na str. 3)

Predseda SŽK Ing. V. Gottschall s medzinárodným prezidentom IRC 
Aebersoldom Bernhardom 

(Pokračovanie na str. 5)

V dňoch 19. až 22. augusta mala 
Slovenská živnostenská komo-
ra svoj stánok na výstave Agro-
komplex – Živnostenské trhy na 

výstavisku v Nitre. Prípravu tejto 
prezentácie živnostenskej komo-
ry riadil predseda krajskej zložky 
Bratislava Vladimír Mička, v spo-

lupráci s pracovníčkou úradu ko-
mory Annou Sklenárovou. Orga-
nizáciu mal na starosti predseda 
trnavskej krajskej zložky Robert 
Schmidt, spolu s manželkou za-
bezpečovali priebeh štyroch dní 
na výstavisku.

Náš stánok navštívili minis-
ter pôdohospodárstva Zsolt Si-
mon, minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny Jozef Mihál, primá-
tor Nitry Jozef Dvonč, predseda 
strany Smer Robert Fico a riaditeľ-
ka Národného ústavu celoživot-
ného vzdelávania Zuzana Štrbíko-
vá. Výstavy sa zúčastnili a svojím 
prístupom pomohli spropagovať 
živnostenský stav aj zástupcovia 

Stánok Slovenskej živnostenskej 
komory v Nitre                        (foto -jk-)
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• Na výstavisku INCHEBA 
v Bratislave sa od konca 
augusta do konca septembra 
konajú tieto podujatia:
CLEANTECH Bratislava 
12. ročník medzinárodnej výsta-
vy čistiacej techniky, čistiacich 
prípravkov, pomôcok a služieb
MODDOM
15. ročník medzinárodného 
veľtrhu nábytku, bytových do-
plnkov a bytového dizajnu
TZB
18. ročník medzinárodnej výsta-
vy technických zariadení budov
LUXDOM
11. ročník medzinárodnej výsta-
vy svietidiel, skla a keramiky
ART
9. ročník medzinárodnej výstavy 
výtvarného umenia
20. – 24. 10. 2010
• Na výstavisku Agrokom-
plex v Nitre:
LIGNUMEXPO
17. ročník medzinárodného dre-
várskeho veľtrhu
LES
13. ročník medzinárodnej lesníc-
kej výstavy
5. – 10. 10. 2010
Na výstavisku v Trenčíne:
ELO SYS
16. ročník medzinárodného 
veľtrhu elektrotechniky, elektro-
niky a energetiky
5. – 8. 10. 2010

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
  Pracovné stretnutie. Dňa 21. 

septembra sa Anna Náglová, člen-
ka predstavenstva SŽK, zúčastni-
la štvrtého pracovného stretnutia 
krajskej rady pre odborné vzde-
lávanie a prípravu na úrade Ži-
linského samosprávneho kraja. 
Predmetom rokovania boli okrem 
iného informácie o zriadení Fon-
du rozvoja odborného vzdeláva-
nia a prípravy a zriadení Centra 
odborného vzdelávania a prípra-
vy v žilinskom kraji. Členovia rady 
budú v najbližšom období pripo-
mienkovať pracovný materiál Pod-
mienky Žilinského samospráv-
neho kraja pre zriadenie Centra 
odborného vzdelávania a prípra-
vy a štatút tohto centra.               (g)

  Zasadnutie predstavenstva. 
Na zasadnutí predstavenstva SŽK 
23. 9. sa zúčastnil riaditeľ odbo-
ru živnostenského podnikania MV 
SR Ing. Ján Dutko. Na zasadnu-
tí sa okrem iného hovorilo o živ-
nostenskom zákone, konkrétne 

v súvislosti s vykonávaním kvali-
fikačných skúšok a úpravou ná-
hradného spôsobu preukazovania 
odbornej spôsobilosti podľa § 22, 
ods. 1, písm. zákona.                 (m)

  Upozornenie. Vo vyhláške Mi-
nisterstva školstva SR č. 282/2009 
Z. z. sú v prílohe sústavy skupín 
učebných odborov, o ktorých ho-
voril na zasadnutí predstavenstva 
SŽK riaditeľ odboru živnosten-
ského podnikania MV SR. Túto 
vyhlášku odoslal 24. septembra 
Úrad komory mailovou poštou na 
všetky krajské zložky.                 (m)

  Dlhodobá spolupráca a úspe-
chy. Žilinská krajská zložka má dl-
hodobú spoluprácu so zástupca-
mi Spojenej školy v Žiline - Bytčici. 
Naše členky sa zúčastnili závereč-
ných skúšok a majsterky odbor-
nej výchovy pre kaderníčky a koz-
metičky sú členkami skúšobných 
komisií pri organizovaní kvalifi-
kačných skúšok v rámci komory. 
Študentka Katarína Solčanská sa 

v konkurencii 33 mladých kader-
níkov – žiakov stredných odbor-
ných škôl z celého Slovenska na 
18. ročníku celoslovenskej výsta-
vy výrobkov a služieb žiakov stred-
ných odborných škôl s názvom 
JUVYR v Bratislave umiestnila na 
prvom mieste. Prvé miesto obsa-
dila aj Barbora Grigová, žiačka tre-
tieho ročníka učebného odboru 
kaderník v najúspešnejšej celoslo-
venskej súťaži kaderníkov – junio-
rov Hair Cup 2010 v Bratislave. 
Obe prvenstvá svedčia o kvali-
te majstrov a pedagógov spojenej 
školy. Blahoželáme a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu.            (KZ Žilina)

  Jubilanti. V októbri si pripo-
mínajú svoje životné jubileá títo 
členovia Slovenskej živnosten-
skej komory: JOZEF FERTEĽ (45) 
z krajskej zložky Prešov a MIRO-
SLAV MATTA (50) z krajskej zlož-
ky Košice. Srdečne blahoželáme!   

Redakcia

Informácie
Kalendár

Z KOREŠPONDENCIE 
ÚRADU KOMORY

Dobrý deň, obraciam sa na vás, ako na poslednú možnosť, s nejakou 
radou o pomoc. Môj problém je v tom, že som pre istého pána podni-
kateľa - živnostníka ako živnostník rekonštruoval elektroinštaláciu. Do 
dnešného dňa vediem voči nemu nedobytnú pohľadávku. Po dlhšom 
pátraní som zistil, že takýchto živnostníkov, ktorí voči nemu majú nedo-
bytné pohľadávky je veľa a tiež si nevedia rady. Na nehnuteľnosť, ktorú 
vlastní, má ťarchu a o žiadnom inom jeho majetku neviem. Ja som ve-
dený ako platiteľ DPH, musel som ju zaplatiť, pán podnikateľ si ju od 
štátu vypýtal. Mesiac som pracoval zadarmo, zaplatil som DPH, takže 
som v strate o náklady ako sú benzín a DPH. Jednoducho povedané, 
pán podnikateľ na všetkých len zarába a tí, čo mu naletia, tak na to do-
platia.  Radil som sa s viacerými právnikmi a jednoducho mi každý po-
vedal, že by to bolo plytvanie mojim časom a ďalšou stratou mojich pe-
ňazí a nič by sa nedoriešilo. Vraj je to ťažko vymožiteľné. Neviem čo 
mám, teda, robiť.

Mohol by existovať nejaký kontrolný úrad, ktorý by na niekoho podnet 
preveroval takýchto podnikateľov a v prípade zistenia, že je neplatič, 
mu bola na jeho meno zakázaná podnikateľská činnosť a bol by pokuto-
vaný štátom. Proste, nejako vytriediť takýchto podvodníkov od slušných 
podnikateľov. Predíde sa tak zbytočným problémom, ktoré nastávajú.

Ďakujem, s pozdravom K. J. 

Pekný deň, pán J.!
Neprekvapila ma Vaša informácia. Takéto situácie sa v poslednom ob-

dobí objavujú všade. Naozaj, na živnostníka si každý dovolí.  Je však zará-
žajúce, že to urobil tiež živnostník. Tento problém riešime neustále v po-
dobe podávania iniciatívnych návrhov na legislatívne orgány. Aj Váš návrh 
je správny.  Možno, že v takýchto prípadoch by mohli aktívnejšie konať 
živnostenské úrady, ak dostanú konkrétny podnet.

Nechcem sa vyjadrovať k súdom a  súdnym konaniam. Je to bieda, ná-
klady a výsledok žiadny! Slovenská živnostenská komora nemá nástroje, 
ktoré by dokázali tento stav v blízkej budúcnosti zmeniť. Budeme však 
pokračovať v iniciovaní návrhov pre poslancov NR SR. To Vás však asi ne-
uspokojuje. Chápem Vás a sľubujem Vám, ak dáte k tomu súhlas, že Váš 
list zverejníme na webovej stránke komory a v Živnostenských novinách, 
ako reálnu skutočnosť podnikateľského prostredia na Slovensku. Samo-
zrejme, že nebude uverejnené Vaše meno ani kontaktná adresa. 

S pozdravom Vojtech Gottschall, predseda SŽK

Alu Garden, s.r.o.
Poľná 8

SK-900 27 Bernolákovo

Telefón: +421 2 45 993 417

e-mail: alugarden@alugarden.sk

Prevádzka:
Železničná ul. 121

SK-900 27 Bernolákovo
www.alugarden.sk

ZMENY
V NOVOM 

ROKU
Koalícia sa 6. 9. 2010 dohodla 

na zmenách, týkajúcich sa: 
 • sadzby DPH - od 1. 1. 

2011 by sa mala zvýšiť z 19 
na 20 percent, 10-percent-
ná sadzba na knihy a zdra-
votné pomôcky zostane, 
6-percentná znížená sadzba 
DPH z predaja z dvora bude 
zrušená, 

 • zvýšenia spotrebnej dane – 
plánuje sa zvýšiť daň na pivo, 
tabak a tabakové výrobky 
a opätovné zavedenie dane 
na pohonnú látku LPG, 

 • nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka - bude 
sa uplatňovať len z tzv. aktív-
nych príjmov (pracovných), 
nie z pasívnych (napr. príjmy 
z prenájmu, z kapitálového 
majetku, ...),

 • základu dane - základ dane 
sa nebude môcť znížiť o ná-
klady na ďalšie vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov, 

 • paušálnych výdavkov – tie 
sa zjednotia na 40 % pre 
všetkých živnostníkov, 

 • odvodových stropov – tie 
sa zvýšia na 5-násobok prie-
mernej mzdy,

 • zdravotných odvodov - zo 
všetkých príjmov – aj z po-
dielov na zisku sa budú platiť 
zdravotné odvody.          (vd)
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MOSTY BEZ BARIÉR

Festival tvorivosti a spolupráce
Na Slovensku sa stretli európski 
pekári

 • Zmena DPH. Koalícia sa do-
hodla zvýšiť od budúceho roka 
základnú sadzbu DPH zo súčas-
ných 19 na 20 %. Zvýšenie bude 
mať dosah na všetky firmy a spo-
ločnosti, pretože si vyžaduje 
úpravu interných účtovných sys-
témov - zavedenie nových kódov 
pre DPH. Spoločnosti budú mu-
sieť upraviť tiež svoje informačné 
systémy pre elektronické regis-
tračné pokladnice. Firmy, kto-
ré predávajú tovar alebo služby 
konečným spotrebiteľom, budú 
musieť zvážiť, či jednopercentné 
zvýšenie sadzby DPH premietnu 
do cien svojich produktov, alebo 
či pôjde na úkor ich zisku.

 • Poľsku bude chýbať plyn. 
Poľskému priemyslu hrozí, že už 
v októbri nebude mať dostatok 
plynu. Štátny plynárenský kon-
cern varuje, že sa to môže stať, 
ak Poľsko a Rusko urýchlene ne-
podpíšu dlhodobý kontrakt. 

 • Oblečenie zdražie. Od no-
vého roka zdražie, alebo bude 
menej kvalitné oblečenie. Cena 
bavlny na svetových trhoch me-
dziročne narástla o 54 percent. 
A bavlna je momentálne naj-
drahšia za posledných 15 rokov. 
Zdražovanie už avizovali viaceré 
britské reťazce pôsobiace u nás.

 • Pribúda invalidných dô-
chodcov. Choroby svalov a ko-
stry, duševné poruchy a choroby 
obehovej sústavy. To sú na Slo-
vensku tri najčastejšie dôvody in-
validity. Počet invalidných obča-
nov rastie každým rokom. Z vyše 
950–tisíc dôchodcov bolo ku 
koncu augusta takmer 211–tisíc 
invalidov.                          (tb, pa, re)

Krátke správyFestival tvorivosti a spolupráce zdravých a zdravotne znevýhodnených detí

V roku 2009 založil Košický sa-
mosprávny kraj tradíciu festivalo-
vých stretnutí mladých ľudí pod 
názvom Mosty bez bariér. Festival 
slúži na zbližovanie a spoznávanie 
sa zdravých a zdravotne znevý-
hodnených detí a mládeže a 21. 
septembra tohto roku sa v areáli 
SOŠ, Pribeník, v peknom prostre-
dí zrekonštruovaného zámočku, 
pod záštitou a  za účasti predsedu 
Košického samosprávneho kraja 
JUDr. Zdenka Trebuľu, poslan-
cov kraja, zástupcov Krajinského 
združenia Porýnie a významných 
predstaviteľov verejného a spolo-
čenského života v Košickom kraji, 
konal jeho druhý ročník. 

Stavanie pomyselného mostu je 
cestou budovania porozumenia 
a tolerancie oboch skupín žiakov 
na stredných školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti samosprávneho 
kraja a Krajského školského úra-
du v Košiciach. Zámerom poduja-
tia je snaha o spoločnú prezentá-
ciu šikovnosti a schopností žiakov. 

Podujatia zúčastnilo 26 stredných 
škôl a päť domovov sociálnych slu-
žieb (vrátane integrovaných žia-
kov) v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti samosprávneho kraja a osem 
stredných špeciálnych škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti krajské-
ho školského úradu. Do realizá-
cie bolo zapojených viac než 300 
žiakov a 150 pedagógov, ktorí sa 
podieľali na organizácii a priebe-
hu podujatia, určeného pre širo-
ké okolie, pre žiakov, ich rodičov, 
obyvateľov nielen z blízkeho oko-
lia, ale pre každého, kto sa chcel 
podieľať na stavaní mostov medzi 
zdravými a zdravotne znevýhod-
nenými deťmi. Podujatia sa zú-
častnilo celkom dve tisíc ľudí.

Zapojené stredné školy prezen-
tovali výsledky prác svojich žiakov 
v oblasti služieb, v oblasti kulinár-
skych špecialít regiónov, v oblasti 
technických zručností a v oblasti 
umeleckej tvorby. V oblasti kuli-
nárskych špecialít regiónov žiaci 
pripravili ochutnávku jedál regió-

nov, Abov, Ge-
mer, Spiš a Zem-
plín a pekáren-
ských a cukráren-
ských výrobkov. 
V oblasti tech-
nických zručnos-
tí žiaci vystavova-
li výsledky svojich 
prác z kovu, dre-
va a hliny. V ob-
lasti služieb žia-
ci stredných škôl 
predviedli svoje
umenie v tvorbe 
účesov, nechto-
vom dizajne a lí-

čení. Na hlavnom pódiu v prie-
behu kultúrneho programu pre-
zentovali ukážky módnej a úče-
sovej tvorby. Sprievodnými  
akciami bolo vystúpenie čiko-
šov z Hortobágye, parkúrové 
skoky a ukážky z činnosti po-
hotovostnej zásahovej jednotky 
z Košíc. 

Program pripravený stredný-
mi školami a špeciálnymi stred-
nými školami, predvedené zruč-
nosti žiakov na podujatí istotne 
pomôžu k zbližovaniu našej mlá-
deže, k vytváraniu nových kontak-
tov a priateľstiev a v neposlednom 
rade aj k zlepšeniu postavenia 
zdravotne znevýhodnenej mlá-
deže. Podujatie Mosty bez bariér 
je dôkazom toho, že obe skupiny 
mládeže sú rovnocenné a ich vzá-
jomná spolupráca ich môže iba 
obohatiť.                        (eb, foto -a-)

INTERNATIONAL RICHEMONT CLUB NA SLOVENSKU
Slovenska organizovať stretnu-
tia prezidentov“, hovorí na margo 
činnosti národného klubu Ing. Voj-
tech Gottschall, jeden z jeho za-
kladajúcich členov. „Stretávame sa 
prvýkrát na Slovensku, pred dvomi 
rokmi to bolo v Chorvátsku.“

V posledný deň účastníci nav-
štívili niekoľko prevádzok pe-
kární. V Komárne F&K, ktorú za-
ložili dve rodiny pekárov – Föl-
des a Kraslan, v Kolárove pekáreň 
Hapeko (majiteľ Havetta), v Hor-
nej Potôni firmu ENTA, kde kra-
ľuje Andrea Horváthová, šiesta na 
svete v disciplíne „umelecké die-
lo v pekárstve“. V Pezinku bol hos-
titeľom účastníkov stretnutia Ing. 
Vojtech Gottchall vo svojej firme 
Bageta, ktorý povedal: „Z tých 70 
účastníkov, ktorí sem teraz prišli na 
stretnutie, mnohí ešte na Sloven-
sku neboli. Patrilo sa, aby sme im 
ukázali naše prevádzkarne!“

Všade sa pekárom páčilo. Aj tra-
dičné pečenie chleba aj moder-
ná výroba. Medzinárodný prezi-
dent IRC Aebersold Bernhard zo 
Švajčiarska na otázku ako hodnotí 
toto stretnutie odpovedal: „Dob-
re. Je to vzrušujúce, že z tých istých 
surovín možno robiť rôzny sorti-
ment. A je to dobré, že v každom 
regióne zákazník nájde niečo iné. 
Malo by sa to zachovať aj v rámci 
súčasnej globalizácie!“

 - A čo Vás osob-
ne, pán prezi-
dent, zaujalo 
na Slovensku?
„Nuž, napríklad 

dve výrobne chle-
ba. Jedna malá, 
v ktorej sa pe-
čie chlieb tradič-
nou technológiou 
v peci a potom 
to, že na tých is-
tých strojoch aké 
máme u nás vzni-
kajú na Sloven-
sku iné, špeciálne 
výrobky.“

Exkurzie v pekárni v Pezinku sa 
zúčastnil aj primátor mesta Pezi-
nok Oliver Solga a niekoľkí part-
neri našej komory. 

Prezident RC Slovensko Ing. 
Emil Kviatkovský pri hodnote-
ní akcie dodal: „V súlade s filozo-
fiou IRC a v úzkej spolupráci s Ce-
chom pekárov a cukrárov v regióne 
západného Slovenska sa usilujeme 
o propagáciu pekárskeho remes-

la na verejnosti, najmä výmenou 
skúseností pekárov navzájom, na 
rôznych podujatiach. Robíme tiež 
osvetu a vzdelávanie pekárov. Sa-
mozrejme, aj medzinárodná vý-
mena skúseností je veľmi dôleži-
tá a môže byť nesmierne prínosná. 
Stretnutie IRC v Bratislave bolo prí-
ležitosťou pre pekárstvo na Sloven-
sku ukázať svetu, že kvalita chleba 
a pečiva u nás vie byť na vysokej 
úrovni.“                          Iva Bukvová.

(Dokončenie zo str. 1)

Pred pojazdnou predajňou peči-
va bolo veľa zvedavcov – zaujíma-
li sa o špeciálne výrobky. Fotografova-
li a ochutnávali.

V pekárni v Pezinku zahraničným pekárom chutili 
nielen bratislavské orechové a makové rožky  (foto ib)
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Inzercia

Chevrolet – kombinovaná spotreba 5,1-11,5 l/100 km, emisie CO2 119-275 g/km.
* Zl’avy platné pre členov Slovenskej živnostenskej komory. Spýtajte sa na akčnú ponuku u predajcov Chevrolet.

www.chevrolet.sk

Chevrolet prichádza so skvelou ponukou pre podnikateľov. Zaobstarajte
si teraz nový Chevrolet a využite výrazné zľavy (viď tabuľka vyššie).
Získate nielen spoľahlivého pomocníka pre vašu prácu, ale k nemu aj
predĺženú 5ročnú záruku. Viac informácii u každého predajcu Chevrolet.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SPARK
zľavy až

1 150 €*

AVEO 5-dv
zľavy až

3 160 €*

CRUZE
zľavy až

4 430 €*

SKVELÁ PONUKA
CHEVROLET!

Zľavy ažZľavy až
6 700 €6 700 €**

5
ROKOV
Z á r u k a
ALEBO 120.000 KM

Model
Zľava pre podnikajúce FO a PO Zľava pre členov SŽK

Zľava od v % Zľavy až Zľava od v % Zľavy až

Nový Spark 7,0%  1 150 € -  - 

Aveo 5-dv. Komfort 23,5%  2 680 € 25,5%  2 900 € 

Aveo 4-dv. Komfort 25,5%  2 930 € 27,5%  3 160 € 

Lacetti SW LOTO 38,5%  6 060 € 42,5%  6 700 € 

Cruze LS+ 16,5%  2 900 € 18,5%  3 260 € 

Cruze LT 17,5%  3 600 € 21,5%  4 430 € 

Captiva LT mid & Sport 10,0%  3 400 € 14,0%  4 750 € 

Slovak Fleet print 210x297.indd   1 7/27/10   1:31 PM
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Zo Živnostenských trhov v Nitre
Zaujímavé podnikanie

FOTORIPORT: ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

krajských zložiek Nitra, Banská 
Bystrica a Trenčín. 

Sponzorsky zabezpečili stánok 
Vojtech Gottschall a Mária Majer-
ská. Priamo v stánku svojim ume-
ním preukazoval zručnosť a zaujal 
mladých ľudí člen komory – kera-
mikár Michal Horník.              (vm)

Text pod foto:
V stánku komory bolo rušno. 

Predseda SŽK Ing. V. Gottschall 
sa pozdravil s ministrom práce aj 
s riaditeľom AGK. Návštevníci sa 
zaujímali nielen o ukážky práce ke-
ramikára, ale aj o výsledky činnosti 
komory, a riešenie problémov živ-
nostníkov.                        (foto: ib, jk)

(Dokončenie zo str. 1)

PODNIKANIE V ZNAMENÍ VÍNA
Na začiatku úspešného podnikania je vždy dobrý nápad, ktorý dokáže osloviť klientov a pri-

lákať spolupracovníkov. Dvojnásobne to platí v oblasti cestovného ruchu. Dnes, keď turis-
ti vyhľadávajú najmä zážitkový oddych a turistiku, je dôležité pripravovať také tematické 
programy, ktoré ich oslovia, chytia za srdce, príjemne obohatia a zároveň im doprajú neza-
budnuteľné zážitky. 

Mimoriadne aktívna poľská Pod-
karpatská turistická regionálna or-
ganizácia (Podkarpacka Regio-
nalna Organizacja Turystyczna, 
PROT) nedávno predstavila za-
ujímavý turistický produkt - Kar-
patskú vínnu cestu (Karpacki 
Szlak Winny). Vedie cez najkraj-
šie miesta južného Poľska v Pod-
karpatskom vojvodstve a severo-

východného Slovenska (Prešov-
ský samosprávny kraj), ktoré boli 
v stredoveku prepojené obcho-
dom s vínom. Práve na obchode 
s vínom zbohatlo veľa tunajších 
miest a mestečiek, ktorých ma-
lebnosť dnes obdivujeme. V rámci 
okruhu vínnej cesty turisti navšte-
vujú vinárske miesta v regiónoch 
s bohatým kultúrnym dedičstvom, 

hrady, sakrálne pamiatky, múzea, 
skanzeny, kúpele a miestne atrak-
cie. Cesta začína v poľskom Rzes-
zowe, v stredoveku známym ču-
lým obchodom. Tovar, okrem 
iného aj víno, mešťania skladova-
li v sieti viacpodlažných podzem-
ných pivníc pod mestom, ktoré 
dnes tvoria nevšednú podzemnú 
turistickú atrakciu. Rovnako histo-

rické mestá Jaslo, Krosno či Sanok 
zbohatli z obchodu s tokajským ví-
nom. Na slovenskej strane vďačia 
vínu za svoje bohatstvo slobodné 
kráľovské mesta Bardejov, Prešov, 
Levoča či Sabinov, ktoré vlastni-
li veľké tokajské vinice v Uhorsku. 
V Prešove je v časti historickej piv-
nice známe múzeum vína. 

Súčasťou Karpatskej vínnej 
cesty sú aj pamiatky, zaujímavos-
ti, atrakcie a malebná príroda, na-
príklad živý skanzen ťažby ropy 
v Bóbrce neďaleko Krosna, naj-
väčší skanzen ľudovej architektú-
ry pri Sanoku, či známe poľské kú-
pele Iwonicz Zdrój. 

Anna Konečná, foto S. Orlowski
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Monitor
Legislatíva

Inzercia

Obmedzuje súčasná 
ekonomická situácia

vaše podnikanie?

Limitujú Vás nedobytné 
pohľadávky u vašich odberateľov?

Banky Vám odmietajú 
poskytnúť úver?

Poskytneme Vám 
prevádzkové 

fi nancovanie formou 
faktoringu už od 

20.000,– EUR.

Špecializujeme sa na 
fi nancovanie malých 

a stredných podnikov.

Kontaktujte nás na tel. čísle 

+421 232 410 120 alebo na 

www.bibbyfi nancialservices.sk

Bibby Factoring Slovakia, a.s.

slovakia@bibbyfi nancialservices.com

www.bibbyfi nancialservices.sk
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Hodnota nehnuteľností za posledné roky rastie, podobne rastie aj hodnota zariadení 
v našich domácnostiach a vo firmách. Ak ste v minulosti uzavreli poistenie majetku,

nezabudnite aj počas trvania poistnej zmluvy na úpravu poistnej sumy.
V prípade staršej poistnej zmluvy by poistné plnenie nemuselo zodpovedať škodám 

na vašom majetku v prípade rekonštrukcie nehnuteľnosti alebo pri kúpe
nového vybavenia, napríklad spotrebnou elektronikou.

Poisťovne v súčasnosti ponúkajú široký výber pripoistení, napríklad pripoistenie
rôznych konštrukcií (satelitnej antény), skiel proti akémukoľvek rozbitiu alebo

zodpovednosť za škody, ktoré sa vzťahujú na náhodné škody spôsobené
členmi vašej domácnosti na inom majetku.

Nezabúdajte ani na asistenčné služby, ktoré vám pomôžu aj v prípadoch, keď nepôjde 
o poistnú udalosť, napríklad pri zabuchnutých dverách, stratených kľúčoch a podobne.

Poistenie podnikateľských rizík
V rámci kompletných služieb, poskytovaných našou spoločnosťou, vieme ochrániť aj 

vašu firmu pred náhodnými udalosťami a z toho vyplývajúcimi neplánovanými nákladmi 
na odstránenie škôd. Riešime poistenie strojov a zariadení, krádeže, poistenie

prerušenia prevádzky, poľnohospodárske riziká – ochranu majetku,
úrody a zvierat, poistenie profesijnej zodpovednosti.

To všetko za vás vyriešime v rámci programu výhod, ktorý sme pripravili
v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou!

Využite špeciálnu ponuku zliav a výhod pre jej členov!
JVT Partners, vyhody.poistenie@gmail.com, 0911 73 66 39

NEMÍŇAJTE VLASTNÉ 
PENIAZE PRI ŠKODÁCH 

NA MAJETKU!

Monitor 

ÚČTOVNÍCTVO LIEKOM 
(Živnostníci sa cítia podvedení pred-

volebnými sľubmi. Ušetriť môžu cez úč-
tovníctvo. Remeselníci zaplatia vyš-
šie dane, Hospodárske noviny, 10. 9. 
2010, autor Filip Obradovič)

Tisícky živnostníkov zaplatia do štátnej 
kasy na budúci rok viac peňazí. Rezort fi-
nancií plánuje zo zjednotenia paušálnych 
výdavkov získať navyše 4,6 milióna eur. 
Opatrenie, ktoré predstavila vláda v rám-
ci úsporného balíčka, postihne najmä re-
meselníkov. Tí si dnes môžu znižovať zá-
klad dane až o 60-percentné výdavky, po 
novom sa paušál zníži na 40 percent. „Keď 
pred voľbami sľubovali, že nebudú zvyšo-
vať dane, tak klamali. Čo k tomu dodať,“ 
komentoval reštaurátor Vladimír z Myjavy. 

Zmenili názor 
„Veľkým investorom sa dávajú milióno-

vé dotácie na pracovné miesta a drobných 
podnikateľov takýmto spôsobom znevýhod-
ňujú,“ pridáva sa Viola Kromerová zo Slo-
venského živnostenského zväzu. Ešte pred 
dvoma týždňami pritom minister financií 
Ivan Mikloš (SDKÚ-DS) uvažoval o tom, 
že remeselníkov od vyšších daní uchráni. 
„Niektorí živnostníci nemajú takmer žiadne 
výdavky, pretože pracujú pod firmou, kto-

rá im materiál a nástroje zabezpečí a aj tak 
si odpočítajú 60 percent. Takto na štáte vý-
razne šetria,“ komentoval zmenu posto-
ja štátny tajomník rezortu financií Vladimír 
Tvaroška. 

Účtovníctvo ako liek 
Pripomenul, že ak si budú robiť remesel-

níci účtovníctvo, nič nemusia stratiť a odpí-
sať si aj 60 percent. Podľa Kromerovej tým 
budú živnostníci strácať čas. „Ak si to budú 
robiť ľudia priebežne, tak nebudú mať žiad-
ny problém. Zaberie to päť až desať minúť 
času denne,“ oponuje daňový poradca 
Tibor Karlík. 

Malí podnikatelia chcú čím skôr presa-
diť takzvané licencie, ktoré sú založené na 
paušálnej dani.                 (Redakčne krátené)

OD ROKU 2011 SO ZMENAMI 
AJ V DANI Z PRÍJMOV

V nadväznosti na programové vyhlásenie 
vlády MF SR predložilo návrh novely záko-
na č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov.

Z dôvodovej správy vyplýva, že cieľom 
je „udržanie efektívneho, jednoduchého 
a neutrálneho daňového systému v oblasti 
dane z príjmov“, čo laikovi veľa nehovorí. 
Preto poukazuje na najdôležitejšie zmeny, 
ktoré týkajú oblasti zdaňovania príjmov zo 
závislej činnosti. Ide len o návrhy.

Všeobecne sa touto novelou má: 
• zaviesť zdaňovanie niektorých doteraz od 

dane oslobodených príjmov
• odstrániť »diskrimináciu« v zdaňovaní príj-

mov
• znížiť rozsah nezdaniteľnej časti základu 

dane 
• zrušiť možnosť vrátiť daň 
• skvalitniť podnikateľské prostredie 
• umožniť daňovo uznať príspevky na doplnko-

vé dôchodkové sporenie zamestnancov.     (i)
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PRE ZÁUJEMCOV 
O KÚPU NOVÉHO 

AUTOMOBILU

Adresár
Inzercia

Špeciálna ponuka
Ako sme informovali už v minulom vydaní Živnosten-

ských novín, Bratislavská krajská zložka v spolupráci so 
Chevrolet Cetral pripravila pre členov komory, avšak aj pre 
všetkých živnostníkov (aj keď nie sú členmi SŽK), veľmi vý-
hodnú ponuku automobilov značky Chevrolet. 
Prinášame porovnanie cien jednotlivých modelov auto-

mobilov.

Model Predajná cena (v eurách)

Bežná cena
Cena 

pre člena 
SŽK

Cena pre 
živnostníka, 
nečlena SŽK

LACETTI 5 dv.  limitovaná edícia WTCC
motor 1,4 70 kW 14 950,- 9 120,- 9 718,-
motor 1,6 80 kW 15 750,- 9 608,- 10 238,-
LACETTI SW  limitovaná edícia LOTO
1,6 80 kW 15 750,- 9 056,- 9 686,-
CAPTIVA
169 kW 4x4 
SPORT black 33 920,- 29 171,- 30 528,-
93 kW 2x4 LS base 19 790,- 17 811,- 17 811,-
110 kW  4x4
LT Medium 27 090,- 23 297,- 24 381,-
4x4 SPORT black 30 320,- 26 075,- 27 288,-
4x4 Sport red 30 320,- 26 075,- 27 288,-
AVEO 5 dv. limit. edícia KOMFORT
1,2 62 kW 10 900,- 8 121,- 8 339,-
1,4 74 kW 11 400,- 8 493,- 8 721,- 
SPARK
1,0 50 kW 7 550,- 7 048,- 7 048,-
SPARK PLUS 8 150,- 7 624,- 7 624,-
LS 9200,- 8 432,- 8 432,- 
LS PLUS 9 520,- 8 739,- 8 739,- 
1,2 60 kW
LS PLUS 9 920,- 9 123,- 9 123,- 
LT 10 700,- 9 872,- 9 872,- 
CRUZE
Business Line LS+
1,6 83 kW 15 600,- 12 714,- 13 026,- 
1,8 104 kW 16 400,- 13 366,- 13 694,-
2,0 92 kW 17 600,- 14 344,- 14 696,-
Business Line LT
1,8 104 kW 17 400,- 13 659,- 14 355,-
2,0 92 kW 19 400,- 15 229,- 16 005,-

Bližšie informácie môžu získať záujemcovia v kance-
lárii KZ BA osobne alebo na tel. číslach 02/44461400
a 02/49246588.                                                                        (m)

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



Ak v sú asnosti uvažujete o zabezpe ení bývania pre 
seba a svoju rodinu, nastal pravý as to urobi . Kríza, 
ktorá dva roky stlá ala ceny nehnute ností dole, poma-
ly odznieva a zlac ovanie sa zastavilo. V aka priazni-
vým cenám a rekordne nízkym úrokovým sadzbám na 
hypotékach si tak dnes môžete v porovnaní s rokom 
2008 dovoli  za rovnakú sumu až o tretinu vä ší byt. 
Navyše s Flexihypotékou od VÚB banky teraz ušetríte 
stovky eur. 

Bez poplatku a do troch dní
Každý, kto o Flexihypotéku požiada do konca 
októbra, získa 100 % z avu z poplatku za poskyt-
nutie úveru. „Je jedno, i klient chce úver na kúpu ne-
hnute nosti, vyplatenie nevýhodného úveru z inej ban-
ky, alebo má záujem o bezú elovú Flexihypotéku, ušetrí 
každý. Pri 50-tisícovej hypotéke predstavuje úspora 
takmer 400 eur,“ hovorí ubica Foltánová, produktový
stratég VÚB banky. VÚB sa navyše vrátila k 100 % 
financovaniu, a tak pri ru ení bytom opä  môžete pre-
financova  celú hodnotu nehnute nosti, pri domoch 
vám poži ia až do 90 %. alšou novinkou je schválenie 
úveru do troch pracovných dní od predloženia kom-
pletnej žiadosti. Ak teda o úver požiadate v pondelok, 
o výsledku schva ovania sa dozviete najneskôr vo štvrtok. 
„V prípade, že schválenie bude meška , klientovi
vyplatíme na jeho ú et ako kompenzáciu 33 eur,“ 
dodáva Foltánová. 

Akú sadzbu si vybra ?
Úrokové sadzby hypoték už dlho neboli také nízke
ako v sú asnosti. Ekonómovia však predpokladajú,
že v budúcom roku by mali vzrás  z dôvodu
o akávaného zvyšovania sadzieb Európskou centrálnou
bankou. Preto je lepšie vybra  si aspo  5-ro nú
fixáciu úrokovej sadzby, s ktorou si zabezpe íte nemen-
nú splátku na najbližších 5 rokov. 

Aj bez vybranej nehnute nosti
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 vyda-

nie 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 dokážete preu-
káza , že máte k dispozícii dos  pe azí. Vydanie certifi-
kátu je pritom úplne bezplatné.

Poistenie úveru vás ochráni 
Hypotéka je dlhodobý záväzok, a preto je dobré myslie  
aj na to, ako sa vyhnú  prípadným problémom so splá-
caním, ak sa vy alebo vaša rodina dostanete do nepriaz-
nivej situácie. „Každú Flexihypotéku je možné si poisti  
pre prípad neschopnosti spláca  priamo pri vybavovaní 
úveru. Klient je tak chránený v prípadoch dlhodobej 
práceneschopnosti, straty zamestnania, trvalej invali-
dity i dokonca smrti,“ hovorí Foltánová. Do úverovej 
zmluvy si navyše môžete jednoducho zahrnú  aj poiste-
nie nehnute nosti alebo domácnosti. 

Splátky nie sú strašiak
Splácania hypotéky sa nemusíte bá . Splátky sa dajú
rozloži  až na 30 rokov a po celý ten as 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. 
S Flexihypotékou môžete navyše kedyko vek zmeni  ob-
dobie splatnosti úveru, a tak prispôsobi  výšku splátky 
svojim aktuálnym možnostiam. 

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.

Dobrý as na 
hypotéku
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