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Na nedávno konanom zhromaž-
dení delegátov vo Vranove nad 
Topľou delegáti privítali medzi se-
bou 27 hostí - zástupcov úradov 
práce, živnostenských odborov, 
prednostov aj zástupcov politic-
kých strán. Za Kresťansko-de-
mokratické hnutie bol prítomný 
podpredseda a štátny tajomník 
ministerstva dopravy Ján Hudac-
ký, za Občiansku konzervatív-
nu stranu poslanec NR SR Ondrej 
Dostal. 

Rezonujúcim bodom rokovania 
zhromaždenia bola vládou pripra-
vovaná odvodová a daňová refor-
ma, ktorá sa má dotknúť 283 tisíc 

živnostníkov, z ktorých podstat-
ná časť vykazuje len minimálny 
vymeriavací základ. Vyše 22 per-
cent živnostníkov (63 700) vyka-
zuje vyšší ako minimálny základ 
dane, platí až 92,8 percent od-
vodov a daní všetkých samostat-
ne zárobkovo činných osôb. Táto 
skupina živnostníkov by mala byť 
podľa novej reformy najviac po-
stihnutá.

Slovenská živnostenská komo-
ra v spolupráci so Slovenským živ-
nostenským zväzom a Slovenskou 
asociáciou malých podnikov sa 
rázne postavila proti takejto re-
forme. Zástupcovia živnostníkov 

a malých a stredných podnikateľov 
začali rokovania na úrovni politic-
kých strán (KDH a OKS) a aj s Mi-
nisterstvom financií Slovenskej re-
publiky. Rokovania sa rozšírili aj 
na Republikovú úniu zamestná-
vateľov, Asociáciu zamestnávateľ-
ských združení a zväzov SR a Club 
500. Rokovania intenzívne pokra-
čujú a Slovenská živnostenská ko-
mora verí, že návrhy na reformu 
sú šité horúcou ihlou, nie sú sys-
témové, v čase hospodárskej krízy 
by zvyšovali aj tak už vysokú od-
vodovú a daňovú zaťaženosť, pre-
to jej okrem niektorých jedincov 
málokto verí.  Vladimir Mička

GARANT(I)
alebo

DOBRÍ PARTNERI 
ROBIA DOBRÉ 

VECI
Činnosť komory, jej hos-

podárenie, respektíve finan-
covanie a pomoc partnerov 
a garantov. Všetko toto rezo-
nuje roky v radoch funkcioná-
rov aj členov komory. Na kaž-
dom pracovnom sedení, na 
každom zhromaždení dele-
gátov sa už roky musíme za-
oberať otázkou problémo-
vého financovania činnosti 
komory a následne problé-
mového hospodárenia. Ne-
budem však písať o tom, čo 
je všetkým známe. Chcem 
sa dotknúť toho, čo v znač-
nej miere komore pomohlo 
a pomáha. Je to generálny 
partner Slovenskej živnosten-
skej komory – akciová spoloč-
nosť Všeobecná úverová ban-
ka, ktorá už piaty rok pomáha 
živnostníkom prekonávať nie-
len finančné problémy. Ide 
o spoluprácu na úrovni mar-
ketingu, reklamy a informova-
nosti členskej základne. VÚB, 
a. s., pripravuje pre členov 
komory zaujímavé produkty, 
jej zástupcovia sa pravidelne 
zúčastňujú na zasadnutiach 
na celoslovenskej, krajskej aj 
okresnej úrovni a sú ochotní 
kedykoľvek poradiť členom 
komory v ich finančných zá-
ležitostiach. 

Na nedávnom výročnom 
zhromaždení delegátov sa 
konštatovalo, že generálny 
partner Slovenskej živnos-
tenskej komory hodnotí svo-
ju spoluprácu veľmi pozitívne 

ROKOVANIA POKRAČUJÚ 

VO VRANOVE ÚSPEŠNE

(Pokračovanie na str. 3)

Začiatkom apríla sa stretli dele-
gáti Slovenskej živnostenskej ko-
mory na výročnom zhromaždení 
vo Vranove nad Topľou. Zhro-
maždenie otvoril predseda Ing. 
Vojtech Gottschall, ktorý predsta-
vil riaditeľa školy Ing. Ľubomíra 
Tótha, na pôde ktorej sa zhromaž-
denie konalo.

Zo správy o činnosti 
V správe o činnosti predseda 

SŽK uviedol, čo je hlavným cieľom 
komory a kam smeruje jej činnosť. 
Konštatoval, že výsledky volieb 
v roku 2010 ovplyvnili ďalší vývoj 
komory a nastali zmeny, týkajú-
ce sa zvyšovania nárokov na trhu 
práce. „Roztvárajú sa nožnice, do-
stávame sa do situácie spred nie-
koľkých rokov. Živnostníci nie sú 
schopní plniť záväzky, kúpyschop-

nosť obyvateľstva klesá. Výrobky 
z dovozu sú pochybnej kvality. Exe-
kutíva hľadá a navrhuje rôzne zme-
ny na elimináciu stavu, avšak tento 
je chaotický. Sme na chvoste dia-
nia,“ povedal Ing. Gottschall. Ďa-
lej hovoril o tom, že zástupcovia 
živnostníkov sú prizývaní ku kon-
zultáciám iba okrajovo, aj keď 
v roku 2010 štát vykazoval 235 
tisíc samostatne zárobkovo čin-
ných osôb, z toho samo zames-
tnávateľov viac ako 200 tisíc. Cel-
ková zamestnanosť je, bez štátnej 
správy, vyše 2,3 milióna osôb, po-
diel zamestnancov je 75 %, samo-
statne zárobkovo činných osôb 
je 10,5 %, z čoho vidieť, že živ-
nostníci sú výrazne zapojení do 
reprodukčného procesu. Krízo-
vé obdobie ukázalo všetko, čo 

ovplyvňuje podmienky úspeš-
ného podnikania. Je to vymoži-
teľnosť práva a pochybný prístup 
exekútorov, prekvapivé zmeny 
v legislatíve, ktoré väčšine uškodia 
a legislatívny proces, ktorý neod-
straňuje nezrovnalosti. Ďalej sú to 
nesystémové opatrenia v odbor-
nom školstve. Komora sa do tohto 
procesu aktívne zapája. (Na inom 
mieste prinášame diskusný príspe-
vok podpredsedu predstavenstva 
SŽK Ing. Robert Schmidt.) Znižo-
vanie ceny práce cez odvodové 
zaťaženie je spôsobené prešľapmi 
v sociálnej politike štátu a v ostat-
nej dobe sa naznačilo, že sú to živ-
nostníci, ktorí majú plátať diery vo 
verejných financiách.

Podpora živnostníka by mala 
mať jasné ciele - zvyšovanie kva-
lity života a postupne zvyšova-
nie životnej úrovne, aby sme sa 
priblížili k úrovni únie. Prijímané 
opatrenia však nekopírujú dekla-
rovaný smer. Na minuloročnom 
zhromaždení dostali živnostníci 
prísľuby zo strany vlády, avšak rea-
lizovalo sa ich veľmi málo.

„Čo sme urobili my? Doplnia 
ma kolegovia z oblasti ekonomi-
ky a vzdelávania. Očakávame ra-
cionálne a konštruktívne návrhy 
a bude o tom chcieť počuť aj tlač,“ 
spýtal sa predseda. Ako podotkol 
predseda, činnosť komory je ce-
loslovenská a malo by to byť vid-

 Čestný člen SŽK (3)

 Zo zhromaždenia 

delegátov SŽK (4-5)

 Jubilujúci cech

podlahárov (6)

 Napísali o nás (7)

V čísle:

V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. V tridsiatke som nadobudol pev-
né názory. V štyridsiatke som prestal pochybovať. V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. 

V šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. V sedemdesia-
tich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá. 

(Konfucius)

(Pokračovanie na str. 5)

Na okraj výročného rokovania delegátov komory 
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• Na výstavisku v Nitre: 

MEDZINÁRODNÝ 
STROJÁRSKY VEĽTRH 
18. medzinárodný veľtrh stro-
jov, nástrojov, zariadení a tech-
nológií
EUROWELDING 
17. medzinárodná výstava zvá-
rania a zváracej techniky
CAST – EX 
17. medzinárodná výstava 
zlievania a zlievarenských 
technológií
V-V-I
Veľtrh vedy, výskumu, vývo-
ja, vzdelávania a inovácií
EMA
11. medzinárodná výstava 
elektrotechniky, merania, au-
tomatizácie a regulácie
CHEMPLAST 
15. medzinárodná výstava 
plastov a chémie pre strojár-
stvo
24. – 27. mája

MEDZINÁRODNÁ 
POĽOVNÍCKA VÝSTAVA

15. – 19. júna

• Na výstavisku v Trenčíne:

MEDIPHARM
7. ročník medzinárodnej 
zdravotníckej a farmaceutic-
kej výstavy
25. – 26. mája 

SPORT GUN EXPO
2. medzinárodná výstava 
športových zbraní a potrieb 
pre športovú streľbu
24. – 25. júna

• Na výstavisku INCHEBA 
Bratislava:

E+R+P
Medzinárodný veľtrh policaj-
nej, zabezpečovacej, hasič-
skej a záchranárskej techniky
8. – 10. júna 

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 

ZVÝŠENIE STRAVNÉHO 
A PRÍSPEVKOV NA STRAVOVANIE 

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINYŽIVNOSTENSKÉ NOVINY – vydáva Slovenská živnostenská komora. Šéfredaktorka: Mgr. Iva Bukvová (e-mail: ivalinka@gmail.com, bukvova@t-zones.sk). Redakčná 
rada: PhDr. Katarína Babulíková, Ervín Boháčik, Ing. Petra Koníková (tajomníčka), Vladimír Mička (predseda), Ing. Robert Schmidt, Anna Sklenárová. Redakčné spraco-
vanie (redakcia) a tlač: MIKA, spol. s r. o., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, tel./fax: 02 3980 1581. (Príspevky a objednávky inzercie možno zasielať aj na adresu: 
Úrad SŽK – kancelária v Bratislave, Račianska 71, 832 59 Bratislava.) Vydávanie povolilo Ministerstvo kultúry SR, EV 1073108. NEPREDAJNÉ!

KALENDÁR
  Rokovanie so zástupcami 

VÚB, a. s. V Pezinku rokovali zá-
stupcovia Slovenskej živnosten-
skej komory (Gottschall, Mička) 
s vedením Všeobecnej úvero-
vej banky, a. s., o návrhu dodat-
ku zmluvy o partnerstve na ďalšie 
obdobie. 

  Rokovania s OKS pokračujú. 
Predstavitelia živnostníkov pokra-
čujú v rokovania s predstaviteľmi 
Občianskej konzervatívnej stra-
ny o návrhoch vlády v oblasti od-
vodového a daňového zaťaženia. 
Druhého mája sa stretli zástupco-
via SŽK, SŽZ a SAMP s predstavi-
teľmi OKS a vyjadrili nesúhlas s ná-
vrhom Ministerstva školstva SR. 

  Stretnutie s Republikovou 
úniou zamestnávateľov. Začiat-
kom apríla sa v Bratislave stretli zá-
stupcovia živnostníkov (SŽK, SŽZ, 
SAMP) s predstaviteľmi Republi-
kovej únie zamestnávateľov. S vi-
ceprezidentom RUZ Ing. Jozefom 
Špirkom sa hovorilo okrem iného 
o aktuálnych otázkach živnosten-
ského stavu v súvislosti s navrho-
vanými zmenami odvodov a daní. 

  Upozornenie pre členov SŽK. 
Do 30. apríla mali členovia komo-
ry povinnosť uhradiť členské na 
rok 2011. Úrad komory upozor-
ňuje na túto povinnosť tých, ktorí 
tak v návale iných povinností ešte 
neurobili.  (uk)

  Žiadosť o delegovanie člena 
komisie. Štátny inštitút odborné-
ho vzdelávania požiadal Sloven-
skú živnostenskú komoru o dele-
govanie stáleho člena odbornej 
komisie pre skupinu odborov 
62 – ekonomické vedy, ekonomi-
ka, organizácia, obchod a služby 
I., II.  (m)

  Zhromaždenie delegátov Ce-
chu Taxi Bratislava. Na svojom 
výročnom zhromaždení delegá-
tov cechu taxi (člena SŽK) roko-
vali zástupcovia bratislavských 
taxikárov o aktuálnych otáz-
kach a problémoch v poskytova-
ní svojich služieb. Za predsedu 
cechu si opätovne zvolili Milana 
Velčického.  (b)

Informácie
Kalendár

Zamestnancom patria od 1. ja-
nuára 2011 zvýšené sumy strav-
ného pri tuzemských pracovných 
cestách (opatrenie MPSVaR SR č. 
533/2010 Z. z. o sumách stravné-
ho).

Príspevky na stravovanie boli 
upravené nasledovne: 
a) pre časové pásmo 5 až 12 ho-

dín zvýšenie z 3,60 € na 3,80 €
b) pre časové pásmo nad 12 ho-

dín až 18 hodín zvýšenie 
z 5,40 € na 5,70 € 

c) pre časové pásmo nad 18 ho-
dín zvýšenie z 8,30 € na 8,80 €.

Výška stravného pri tuzemských 
pracovných cestách, ktorá platí 
pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 
je dôležitá nielen na účely posky-
tovania nárokových cestovných 
náhrad, ale aj na výšku príspevkov 
zamestnávateľa na stravovanie za-
mestnancov. Týka sa to zamest-
nancov, ktorí sú v pracovnom po-
mere a odpracovali v príslušnom 
dni aspoň štyri hodiny. 

Zamestnávateľ je povinný po-
skytovať zamestnancovi príspe-
vok na jedno jedlo najmenej vo 
výške 55 % ceny jedla, najviac 
však na každé jedlo do výšky 55 % 
stravného poskytovaného pri pra-
covnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 
podľa zákona o cestovných náhra-
dách. Od 1. januára 2011 je to 
najviac 2,09 € (55 % z 3,80 €).

Pri poskytnutí stravnej poukážky 
hodnota jednej poukážky musí 
predstavovať najmenej 75 % 
z rovnakej základne, t. j. z 3,80 € 
(k 1. 1. 2011 ide o sumu 2,85 €). 
Neznamená to súčasne aj najniž-
ší povinný príspevok zamestná-
vateľa na jedno jedlo, to zostáva 
na úrovni 2,09 €. Zvyšok zaplatia 
zamestnávateľ zo sociálneho fon-
du a zamestnanec. U podnikateľ-

ZMENY V NOVELE 
ZÁKONNÍKA PRÁCE

AZZZ SR upozorňuje na možné zmeny v definícií tzv. závislej 
práce. „Zmeny v definícii závislej práce sa v návrhu Zákonníka 
práce objavili až v rámci pripomienkového konania“, povedal 
prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský. „Ide pritom o zásadnú 
a pre podnikateľské prostredie negatívnu zmenu, ktorú sa nám 
podarilo odvrátiť už v rokovaniach s predošlou vládou pred 
štyrmi rokmi. Dnes je to na stole opäť, hoci platná definícia bola 
výsledkom konsenzu sociálnych partnerov a v praxi sa ukázala 
ako dobrá hranica medzi podnikaním a závislou prácou. Navr-
hovaná definícia by pri jej uplatňovaní v praxi znamenala riziko 
vytvárania zamestnancov z donútenia, čo je aj z hľadiska slobo-
dy a podnikania, ale aj pre všetkých zamestnávateľov neprijateľ-
né“, dodal prezident AZZZ SR. Kvalitná definícia závislej prá-
ce je dôležitá nielen pre tisíce živnostníkov. „Sme prekvapení 
týmto návrhom, obzvlášť v situácii, keď je Slovensko na chvoste 
rebríčka z pohľadu chuti ľudí podnikať. Takto im motiváciu do 
podnikania nezvýšime“, dodal Malatinský.  (mš)

ských subjektov zdrojom môžu 
byť aj nedaňové výdavky. 

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-

mov je tento príspevok u zamest-
nancov automaticky, bez ohľadu 
na zdroj krytia (náklady/výdavky, 
sociálny fond, nedaňové nákla-
dy/výdavky zamestnávateľa), od 
dane oslobodený v prípade, ak 
ide o nepeňažnú formu. Finanč-
né príspevky na tento účel sú od 
dane oslobodené len v prípade, 
ak zamestnanec prinesie lekárske 
potvrdenie od špecializovaného 
lekára, že zo zdravotných dôvo-
dov nemôže využiť žiadny zo spô-
sobov stravovania zamestnancov, 
ktoré zabezpečuje zamestnávateľ. 
V ostatných prípadoch sú peňaž-
né príspevky na stravovanie u za-
mestnancov zdaniteľnými príjma-
mi zo závislej činnosti, bez ohľadu 
na to, či ide o nárokové alebo ne-
nárokové plnenie (v zmysle Zá-
konníka práce) a zdroj krytia.  (vd)
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OTVORENIE 
ŠPECIALIZOVANEJ UČEBNE

ČESTNÝ ČLEN 
SLOVENSKEJ 

ŽIVNOSTENSKEJ 
KOMORY

PROBLEMATIKA 
PRIEMYSELNÝCH EMISIÍ 

OPÄŤ AKTUÁLNA

Z činnosti komory
Krátke správy
Spravodajstvo

(Dokončenie zo str. 1)

 • Ceny benzínov a nafty idú 
dolu. Ceny pohonných látok 
na Slovensku sa budú podľa in-
ternetového portálu natankuj.sk 
prvýkrát v tomto roku znižovať. 
Chystané zlacnenie bude prvé 
od októbra minulého roka. 

 • Za elektrinu míňame me-
nej. Spotreba elektrickej ener-
gie na Slovensku vlani medziroč-
ne vzrástla o 5 %. Ako informoval 
Úrad pre reguláciu sieťových od-
vetví v minulom roku slovenskí 
odberatelia spotrebovali celko-
vo 28,7 tisíc gigawatthodín elek-
trickej energie. Na Slovensku 
sa pritom vyrobilo 27,7 tisíc gi-
gawatthodín elektrickej energie, 
čo predstavuje medziročný ná-
rast o viac ako 6 %.

 • Na Slovensku pribudnú ki-
lometre diaľníc. Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR chce do kon-
ca roku 2014 realizovať zhruba 
55 kilometrov diaľníc a približne 
76 kilometrov rýchlostných ko-
munikácií. Pri príležitosti otvore-
nia 13. medzinárodnej vedeckej 
konferencie Q-2011 s názvom 
Výstavba, financovanie a spo-
platnenie ciest a diaľnic to uvie-
dol štátny tajomník ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR Ján Hudacký.

 • Podnikatelia dostanú lac-
nejšie úvery. Na jeseň, najne-
skôr začiatkom budúceho roka, 
sa malí a strední podnikatelia do-
stanú k lacnejším úverom. Vý-
razne sa im uľaví aj v ručení za 
úvery. Komerčné banky totiž te-
raz výšku záruky neraz stanovia 
až na dvojnásobok úveru, tak-
že podnikatelia ho často „zalo-
žia“ aj celým svojím majetkom. 
Zmeniť to má projekt Jeremie 
Európskeho investičného fon-
du. „Jeremie poskytne firmám 
garanciu na bankový úver až do 
výšky 80 percent. Zvyšok si však 
budú musieť podnikatelia obsta-
rať sami,“ informoval o tom po-
radca ministra hospodárstva Mi-
roslav Poláček.

 • Mzdy predbehli infláciu. 
Väčšina Slovákov si za posled-
né tri mesiace mohla zo svojich 
výplat dovoliť viac ako pred ro-
kom. Podľa údajov Štatistického 
úradu totiž vzrástli reálne mzdy, 
teda očistené o rast spotrebiteľ-
ských cien, v stavebníctve, trho-
vých službách, priemysle, ale aj 
v IT sektore. Kým stavbári si mali 
polepšiť o 2,7 percenta, informa-
tici len o 0,1 percenta. Analytici 
s tým spájajú oživenie ekonomi-
ky. Silnejší rast miezd oproti in-
flácii však v tomto roku čakať ne-
možno.

 • Dotácie na dovolenky. Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny umožňuje dôchodcom 
uchádzať sa o štátny dotovaný 
pobyt.   (hn, p, dt)

Krátke správy

a rovnako pozitívne klasifiku-
je aj úroveň mediálneho ko-
morového nosiča, v ktorom 
pravidelne prichádza nie-
len s plošnou inzerciou, ale aj 
s dôležitými informáciami. Ge-
nerálny partner svojím novým 
rozhodnutím pre nastávajúce 
obdobie, a to pokračovať svo-
jou garanciou v dobre zabeh-
nutej spolupráci so Sloven-
skou živnostenskou komorou, 
potvrdil teóriu o tom, že dobrí 
partneri robia dobré veci. 

Do titulku som použila slo-
vo garant, čo znamená ručiteľ. 
To naznačené množné číslo by 
malo evokovať viacerých dob-
rých ručiteľov činnosti komo-
ry. Snáď nám ich budúcnosť 
prinesie!!!! 

 Iva Bukvová 

GARANT(I)
alebo

DOBRÍ PARTNERI 
ROBIA DOBRÉ VECI 

Dvanásteho apríla bola v SOŠ 
stavebnej v Žiline slávnostne otvo-
rená špecializovaná učebňa prak-
tického vyučovania pre študij-
ný odbor mechanik stavebno 
- inštalačných zariadení a učeb-
ný odbor inštalatér so záme-
rom zvyšovať a skvalitňovať od-
borné kompetencie a zručnosti 
žiakov v rámci výchovno-vzde-
lávacieho procesu. Na otvore-
ní sa zúčastnila podpredsedníč-
ka KZK Žilina Anna Náglová, 
tajomníčka sekcie odborného, 

ďalšieho a celoživotného vzde-
lávania Žilinskej regionálnej ko-
mory SOPK Miroslava Lutišano-
vá, zástupcovia hlavnej sponzor-
skej firmy Domtech Giacomini, 
s. r. o., a zástupcovia ostatných 
sponzorských firiem (DOSS, spol. 
s r. o., Buderus Vykurovacia tech-
nika, s. r. o., Geberit Slovensko, 
s. r. o. a Roltechnik, s. r. o.). 

Po slávnostnom prestrihnutí pás-
ky sa konala prehliadka učebne, 
ktorá je koncipovaná ako vzoro-
vý trojizbový byt s odborným vý-

kladom o následnom využíva-
ní učebne na praktickú výučbu. 
Žiaci sa najskôr teoreticky - for-
mou prednášky alebo prezentá-
cie oboznámia so základmi danej 
problematiky, aby podľa výkre-
sovej dokumentácie mohli reali-
zovať praktickú časť výučby, po-
zostávajúcu z montáže rozvodov 
vody, kanalizácie a vykurovania, 
s následným odskúšaním funkč-
nosti a kvality. Súčasťou učebne 
je aj sklad spotrebného materiálu 
a náradia.  (mo)

Na výročnom zhromaždení delegátov udelil predseda komory dl-
horočnému členovi a spoluzakladateľovi komory Ing. Eduardovi 
BENEŠOVI titul Čestný člen Slovenskej živnostenskej komory. Pán 
Beneš sa zúčastnil práce v prípravnom výbore pre založenie komory, 
dlhé roky čestne pracoval a riešil dennodenne problémy živnostníkov, 
aktívne sa zapájal do činnosti v prospech všetkých. Pred pár týždňa-
mi ukončil svoje podnikanie. Predstavenstvo SŽK zvážilo jeho zásluhy 
a schválilo mu udelenie čestného členstva v komore.  (red.)

Ministerstvo životného prostre-
dia začalo aktívne pracovať na 
príprave nového zákona o integ-
rovanej prevencii a kontrole zne-
čisťovania životného prostredia, 
do ktorého bude začlenená aj 
nová európska smernica o prie-
myselných emisiách. Keďže ide 
o oblasť, do pôsobnosti ktorej spa-
dá v rámci Slovenska približne 550 
prevádzok, bola na podnet minis-
tra vytvorená pracovná skupina. 
Zástupcovia priemyslu a priemy-
selných zväzov ako i laická verej-
nosť tak majú možnosť spolupra-
covať pri tvorbe tohto právneho 
dokumentu. „Uvedomujem si, že 
sprísnené kritériá budú pre mnohé 

podniky znamenať neľahkú cestu, 
ktorou budú musieť prejsť. Mojím 
želaním je, aby sme čo najlepšie 
a najmenej bolestivo zabezpeči-
li súlad s požiadavkami Európskej 
únie. Preto považujem za nevy-
hnutné aktívne komunikovať a po-
čúvať problémy priemyselnej obce 
s cieľom nájsť optimálny spôsob 
riešenia situácie,“ povedal minis-
ter József Nagy.

Riešiť problematiku priemysel-
ných emisií zjednotením požia-
daviek siedmich doteraz platných 
smerníc do jediného dokumentu 
rozhodla Európska komisia. Do-
kument nadobudol účinnosť v ja-

nuári tohto roku; začlenený do 
právnych predpisov Slovenskej 
republiky ako aj ostatných člen-
ských krajín EÚ bude v priebehu 
tohto a budúceho roku. K tomuto 
kroku pristúpila Európska komisia 
na základe analýzy preukazujúcej 
fakt, že v snahe obmedziť znečis-
ťovanie životného prostredia prie-
myselnou činnosťou sú vážne ne-
dostatky. Rôzny prístup členských 
štátov narušil aj hospodársku súťaž 
na vnútornom európskom trhu. 
Nejednotnosť a zložitosť predpi-
sov viedla aj k zbytočnej adminis-
tratívnej záťaži členských štátov.

 (Zdroj: www.minzp.sk)
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Inzercia

Od 1. mája 2011 majú občania Slovenskej republiky voľný prístup k nemeckému pracovnému trhu.
HANDWERKSKAMMER TRIER (Remeselná komora Trier), ktorá má dlhoročnú spoluprácu

so Slovenskou živnostenskou komorou, hľadá pre svoje členské podniky odborníkov – remeselníkov
zo Slovenska. Pracovné zmluvy sa uzatvárajú priamo s podnikmi regiónu Porýnie-Falcko,

ktorý sa nachádza v geografickom štvoruholníku krajín Nemecko, Belgicko, Francúzsko a Luxembursko. 

Hľadáme odborníkov – remeselníkov z oblasti stavebníctva a stolárskych povolaní,
ktorí majú ukončené odborné vzdelanie (výučný list) v týchto profesiách:

 – MURÁR
 – STAVBÁR NA BUDOVANIE CIEST
 – POKRÝVAČ, STRECHÁR
 – STOLÁR (montáž okien a dverí)
 – STOLÁR (výroba nábytku )

 – KONŠTRUKČNÝ TECHNIK KOVO
 – KONŠTRUKČNÝ MECHANIK A MONTÉR
 – ŠTUKATÉR
 – FASÁDNIK
 – MALIAR - NATIERAČ

Vážni záujemcovia o tieto povolania, ktorí majú aspoň čiastočné znalosti nemeckého jazyka,
môžu posielať ponuky a žiadosti s tabuľkovým životopisom (v nemeckom jazyku) a fotografiou,

s kópiami výučného listu (môže byť v slovenskom jazyku) a pracovných vysvedčení
a posudkov (tiež v slovenskom jazyku) na adresu: 

Personalagentur der Handwerkskammer Trier, Loebstrasse 18, 54292 Trier, Deutschland

OTVÁRAME VÁM NOVÉ PRACOVNÉ A HOSPODÁRSKE PERSPEKTÍVY!

DO POZORNOSTI 

VŠETKÝM 

ŽIVNOSTNÍKOM!

Z diskusie zo zhromaždenia delegátov vo Vranove

ÚČASŤ NA VZDELÁVANÍ 
ŽIVNOSTNÍKOV

Jednou z najvýznamnejších 
funkcií našej komory je vzdeláva-
nie živnostníkov.

Koncom roku 2010 sme zača-
li pracovať na medzinárodnom 
projekte Hair.net v rámci gran-
tu Leonardo da Vinci. Stále viac 
nadobúda význam celoživotné 
vzdelávanie. Zástupcovia komory 
sa aktívne zúčastnili pri realizácii 
zákona č.184 o odbornom vzde-
lávaní a príprave a vyhlášky minis-
terstva školstva 282 o stredných 
odborných školách. 

Slovenská živnostenská komo-
ra, spolu s ostatnými stavovský-
mi komorami a profesijnými or-
ganizáciami, zabezpečuje činnosť 
18 sektorových rád pre odborné 
vzdelávanie a prípravu. 

SŽK aktívne pracuje v krajských 
radách pre odborné vzdelávanie 
a prípravu. V jednotlivých krajoch 
začali pracovať krajské rady, kto-
rých úlohou je spracovanie regio-
nálnej stratégie odborného vzde-
lávania, vytvorenie plánu potrieb 
trhu práce v oblasti odborného 
vzdelávania a ďalšie úlohy v nad-
väznosti na hospodárske a sociál-
ne potreby rozvoja jednotlivých 
regiónov. Okrem účasti v jed-
notlivých radách, komora bola 
pri tvorbe fondu rozvoja  odbor-

ného vzdelávania a prípravy. Je 
to neštátny účelový fond, ktorý 
má sústrediť peňažné prostried-
ky na podporu a rozvoj odborné-
ho vzdelávania a prípravu. Členmi 
rady fondu sú členovia Rady vlády 
SR pre odborné vzdelávanie a prí-
pravu. 

Komora je od roku 2001 odbor-
ným garantom a spoluorganizá-
torom kvalifikačných skúšok od-
bornej spôsobilosti  remeselných 
živností  podľa § 22 ods.1 zákona 
č. 455/91 o živnostenskom podni-
kaní, v znení zákona č. 358/2007 
Z. z. Nemenej dôležitým faktom 
je, že Slovenská živnostenská ko-
mora je od roku 2001 odbor-
ným garantom odbornej spôso-
bilosti fyzických osôb, ktoré sa 
uchádzajú o živnostenské opráv-
nenie a zároveň spoluorganizá-
torom kvalifikačných skúšok od-
bornej spôsobilosti remeselných 
živností podľa § 22 ods.1 zákona 
č. 455/91 o živnostenskom podni-
kaní, v znení zákona č. 358/2007 
Z. z.

Aký je v súčasnosti na Slovensku 
najväčší problém v oblasti vzde-
lávania na stredných odborných 
školách? Môžem povedať, že hlav-
ným problémom je veľký podiel 
absolventov gymnázií a rôznych 

akadémii oproti stredným odbor-
ným školám. Stredné školy sú fi-
nancované podľa počtu žiakov, čo 
má za následok vysoký počet štu-
dentov všeobecného vzdeláva-
nia bez ohľadu na ich prospech 
či úspešnosť a šance následne 
zvládnuť štúdium na vysokej ško-
le. Riaditelia odborných učilíšť 
nesú vysokú zodpovednosť (vrá-
tane bezpečnosti a kvality odbor-
ného výcviku), avšak v porovnaní 
s gymnáziami nemajú k dispozícii 
adekvátne finančné zabezpeče-

nie. Problémom je tiež to, že uč-
ňovské školstvo nemá dostatoč-
né spoločenské ohodnotenie a je 
všeobecne považované za menej-
cenné. Urýchlené riešenie tohto 
problému potvrdila naša účasť na 
konferencii vo Švajčiarsku v rámci 
programu švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce na zníženie rozdielov 
v rozšírenej Európskej únii. Pozi-
tíva švajčiarskeho systému odbor-
ného vzdelávania sú najmä v tom, 
že mladý človek je v rámci celého 
systému skutočným stredobodom 
záujmu o odborné vzdelávanie 
a prípravu na budúce povolanie. 
Vo Švajčiarsku je podiel absolven-
tov gymnázií a stredných odbor-
ných škôl iba 20 percentný. 

 Ing. Robert Schmidt
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VO VRANOVE ÚSPEŠNE
no. Na druhej strane sa táto situá-
cia zneužíva. Čo z toho budem 
mať, to je častá otázka živnostní-
kov - nečlenov, pre ktorých ko-
mora rovnako vybavuje záležitosti 
ako pre vlastných členov. Webovú 
stránku navštevujú tisíce návštev-
níkov, ktorí však tvrdia, že o ko-
more nevedia. 

Desať, možno pätnásť členov ko-
mory je aktívnych – ochotných aj 
cestovať z Košíc alebo Žiliny do 
Bratislavy, s cieľom odpovedať na 
otázky komisií v parlamente alebo 
na ministerstve. Predseda komory 
sa pýtal delegátov: „Prečo iba títo? 
Musia ísť za svoje, ale vybavujú zá-
ležitosti aj pre druhých. Zamyslime 
sa na tým, či je to správne! Okrem 
Bratislavy treba komunikovať aj 
v iných regiónoch!“ 

Desať rokov hovoríme na pôde 
komory o tom, že ekonomika naj-
viac ovplyvňuje akcieschopnosť 
inštitúcie. Požiadavky niektorých 
funkcionárov na získanie príspev-
ku zo štátneho rozpočtu sú opráv-
nené. Štát však nie je ochotný na 
tento systém pristúpiť. Spôsob zís-
kavania financií na zabezpečenie 
aktivít sa mení. Málo využívame 
ponúkané prostriedky v iných for-
mám. Život ukázal, že projektové 
peniaze sú k dispozícii aj pre ko-
moru. Projekty však nie sú určené 
na uspokojovanie osobných am-
bícií jednotlivcov, ale na zabezpe-
čenie pokrytia oprávnených ná-
kladov dosiahnutých záväzkov 
v projekte pre určené cieľové sku-
piny. Vnútorná ekonomika komo-
ry a vyhodnotenie rozpočtu na to 
jasne poukazuje. Pravidlá pre príj-
movú časť sú u každého rovnako 
nastavené, výdavková časť je už 
o otvorenosti a charaktere dispo-
nenta. Každý živnostník asi vie, že 
výška nákladov by nikdy nema-

la presiahnuť príjem a ak to doká-
že vo svojej firme, tak nech to tak 
robí aj v komore. „Vysoko si vážim 
dobrovoľnú činnosť funkcioná-
rov a aktivistov komory,“ povedal 
Ing. Gottschall, „ktorí ju zastupujú 
v komisiách na úradoch práce a pri 

záverečných skúškach overovania 
odbornej spôsobilosti.“ Títo čle-
novia majú problémy pri refundá-
cii vzniknutých oprávnených ná-
kladov.

Predseda komory priznal, že 
v záveroch zhromaždení dele-
gátov krajských zložiek ho zau-
jalo konštatovanie: Komora pre-
chádza mnohými skúškami, jej 
zástupcovia vyjednávajú v po-
radných orgánoch na rôznych 
stupňoch vládnej, zákonodarnej 
a samosprávnej moci nášho štátu 
pre živnostenský stav tie najlep-
šie podmienky. Ostáva len dúfať, 
že budeme v štáte rešpektovaní 
s primeraným rešpektom a rastú-
cou autoritou, o ktorú sa však mu-
síme pričiniť všetci. 

Príhovor primátora Vranova 
nad Topľou 

Primátor Ing. Ján Ragan vyjad-
ril potešenie, že snemovanie de-
legátov živnostenskej komory 
sa koná na pôde mesta, okresu 
a kraja. Povedal, že je rád, že tu 
vidí živnostníkov z viacerých kú-
tov Slovenska, s ktorými sa po-
zná. Konštatoval, že okres Vra-
nov je slabším regiónom čo sa týka 
ekonomiky, s väčšími sociálnymi 
problémami a nezamestnanos-
ťou okolo 20 percent. V regióne 
je málo veľkých firiem. Vyzdvihol 
činnosť živnostníkov, ktorí pod-
ľa neho dodávajú oblasti stabilitu. 

Štvorica poslancov pomáha 
riešiť problémy 

Poslanec NR SR Mgr. Ondrej 
Dostál poďakoval za možnosť byť 
na zhromaždení a slová živnost-
níkov premietnuť do parlamentu. 
Delegátov pozdravil v mene štvo-
rice poslancov Občianskej kon-
zervatívnej strany (OKS), ktorá ro-
kovala so zástupcami živnostníkov 
o problematike reformy odvodov 

a daní. Povedal: „Je to v poriad-
ku, keď to bude jednoduchšie, ale 
je neprijateľné, ak vzrastie odvo-
dové a daňové zaťaženie. Bolo to 
od začiatku zle postavené, naprí-
klad vyrovnanie so zamestnanca-
mi. Dôvody, prečo sa to má zmeniť 

boli rôzne, napríklad otázka kom-
penzácie alebo to, že živnostníci si 
nenasporia. Tieto argumenty však 
považujeme za nedostatočné. Po-
škodili by nielen živnostníkov, ale 
celú ekonomiku a stali by sa brz-
dou vytvárania nových pracovných 
miest.“ Konštatoval, že kompro-
mis nie je názorom celej koalície, 
OKS je však odhodlaná vytrvať 

a podávať ďalšie podnety na zme-
ny, aby štát čo najmenej v tejto ob-
lasti zasahoval, pretože živnostníci 
sa vedia o seba postarať sami. 

Za vládu aj za stranu 
Štátny tajomník ministerstva do-

pravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Ing. Ján Hudacký na úvod 
svojho vystúpenia priznal, že ne-
vie za koho má vystúpiť, či za vládu 
alebo za Kresťansko-demokratic-
ké hnutie, ktorého je podpredse-
dom. Ospravedlnil neúčasť Ing. 
Figeľa a povedal, že aj pre KDH je 
malé a stredné podnikanie dôle-
žitým aspektom rozvoja ekonomi-
ky. Nestotožnil sa s filozofiou spo-
mínaného legislatívneho návrhu, 
ktorý porovnáva neporovnateľné. 
Povedal, že výsledok nie je koneč-
ný, chce, aby sa zlepšilo podnika-
teľské prostredie a účasť živnostní-
kov na štátnych zákazkách. Sľúbil, 
že bude hľadať spôsoby, aby malé 
a stredné podnikanie získali nové 
možnosti. 

Riešenie problémov na repub-
likovej aj okresnej úrovni

V diskusii ďalej vystúpili viacerí 
hostia a delegáti. Členovia komo-
ry hovorili o problémoch v regió-
noch, krajoch a okresoch. Naprí-
klad predsedníčka okresnej zložky 
v Trebišove Magda Haburová po-
vedala, že súčasná situácia je veľ-
mi ťaživá. Jej slová majú byť od-
kazom, aby „hore“ nezabudli na 
krajný východ Európskej únie. 

Riaditeľ odboru živnostenské-
ho podnikania ministerstva vnútra 
Ing. Ján Dutko osobnou účasťou 
vyjadril úctu podnikateľskej obci, 
ktorú Slovenská živnostenská ko-
mora zastupuje. Bol účastníkov 
viacerých zhromaždení delegátov 

na krajských úrovniach a tak kon-
štatoval, že z úst delegátov odzne-
lo veľa tém, ktoré sú inšpirujúce aj 
pre ministerstvo vnútra. Spoluprá-
cu medzi ministerstvom a komo-
rou zhodnotil veľmi pozitívne. Vy-
jadril sa k niektorým problémom 
(info bolo v prílohe ŽN), spome-
nul voľný pohyb pracovných síl 
v rámci únie. Informoval o zabez-
pečení elektronickej komunikácie 
k 31. decembru 2011. Dotkol sa 
aj poznámky z radov členov ko-

mory o presune agendy Sloven-
skej živnostenskej komory z mi-
nisterstva vnútra a na ministerstvo 
hospodárstva. Spýtal sa, či nás 
netrápia iné problémy. Hovoril 
o ambíciách Slovenskej živnosten-
skej komory byť správcom živnos-
tenského registra a vysvetlil, že ide 
o vysoko odbornú činnosť. 

Plodná diskusia
V rámci diskusie a príhovorov 

hostí odzneli na zhromaždení aj 
odpovede na mnohé otázky de-
legátov. Hovorilo sa o podnikaní 
v Rakúsku aj o participovaní ko-
mory na spolupráci so zahranič-
nými podnikateľmi pri poskyto-
vaní služieb. Mgr. Dostál sa pýtal 
na to, prečo orgány verejnej sprá-
vy vyžadujú od živnostníkov vý-
pisy, prečo takto vzniká duplici-
ta, keď si orgány v rámci rezortu 
môžu vyžiadať informácie od iné-
ho orgánu.

Podpredseda predstavenstva 
SŽK pre vnútorné záležitosti Ervín 
Boháčik hovoril o problémoch 
živnostníkov, vyplývajúcich najmä 
z legislatívnej džungle a chybných 
výkladov k zákonom. Dotkol sa 
problému zasahovania neodbor-
níkov do legislatívneho procesu. 
Člen predstavenstva Ing. Tomáš 
Novotný vystúpil s konštatova-
ním, že situácia v komore sa ne-
zlepšuje, že je skeptický. Hovoril 
o kopancoch do živnostenského 
prostredia, veľkom množstve no-
viel a vyhlášok. Komora je podľa 
neho iba hasičom živnostenských 
problémov. Podotkol, že hovorí-
me stále o zvyšovaní členskej zá-
kladne, ale nič sa nedeje.

 Iva Bukvová

(Dokončenie zo str. 1)

Hostia z obvodných úradov práce (foto - b-)

Správu dozornej rady prečítal jej predseda M. Velčický (foto - b-)
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CECH PODLAHÁROV JUBILUJE

Všetko to začalo pred desiatimi 
rokmi na veľtrhu Coneco, kde sa 
konalo prvé stretnutie podlahárov 
Slovenska. Na podnet spoločnos-
ti Deva Slovakia, Trenčín a HA-UZ 
market, Žilina sa stretli zástupco-
via 45 firiem, ktorí prejavili zá-
ujem o ustanovenie odborného 
profesijného spoločenstva – Ce-
chu podlahárov Slovenska. Na zá-
klade návrhu členov prípravného 
výboru sa 16. mája 2001 v rámci 
medzinárodnej výstavy ForARCH 
v Banskej Bystrici konal ustano-
vujúci snem cechu. V auguste 
boli registrované stanovy Cechu 
podlahárov Slovenska. V príprav-
nom výbore boli Eva Ivánková, 
Ing. Miloš Lesay, Ing. Peter Vili-
na, Vladimír Brož, Ing. Tibor Pász-
tor, Vladimír Marčok, Ing. Ivan 
Štamm, PhDr. Juraj Hallon, Jozef 
Mokrý a Ladislav Greguss. 

Zanietení majstri podlahárske-
ho remesla reagovali na potrebu 
zjednotiť vo frekventovanej oblas-
ti stavebných konštrukcií odbornú 
verejnosť, zachovať tradície, zvy-
šovať profesnú úroveň, zjednodu-
šiť prístup k informáciám aj novým 
technológiám. 

Dátum 22. november 2001 mô-
žeme považovať ako jeden z naj-
dôležitejších – v budove Agroinšti-
tútu v Nitre sa konal  prvý snem, na 
ktorom boli prijaté stanovy cechu. 
Prvým vrchným cechmajstrom sa 
stal Jozef Mokrý. Činnosť cechu 
sa zamerala hlavne na remeselní-
kov z podlahárskych odborov dre-
vené veľkoplošné podlahy pláva-
júce, drevené podlahy masívne, 
drevené podlahy športové, prí-
rodné linoleá a plastické podlaho-
vé krytiny, textilné podlahové kry-
tiny, laminátové podlahy a liate 
podlahy. Nebolo to však vždy ľah-
ké, ale chuť zjednotiť podlahárov 
na Slovensku bola taká silná, že 
prekonala úskalia legislatívy a ťaž-
kých trhových podmienok v rozví-
jajúcej sa ekonomike. Základom 
vnútro cechového diania boli od 
prvej chvíle celoslovenské snemy. 
Tu boli prijímané rozhodujúce do-
kumenty, zamerania na činnosť 
a potreby remeselníkov, združe-
ných v cechu. 

V marci 2005 bol vďaka úsiliu Jo-
zefa Mokrého, Ing. Pavla Lopu-
chovského, Ing. Tibora Pásztora 
a ostatných členov predstavenstva 
vydaný informačný bulletin ce-
chu pod názvom Cech podlahá-
rov Slovenska - garancia kvality, 
čo výrazne prispelo k propagá-
cií cechu navonok a k informova-
nosti členov. Publikácia bola vyu-
žitá najmä na propagáciu echu na 
rôznych výstavách. Cech aj jeho 
členovia sa zúčastňujú na výsta-
vách a veľtrhoch Coneco, Dom-
Expo, Domex, Dom – byt - záhra-
da na Spiši, ktoré sa podpísali pod 
obrovskú propagandu podlahár-
skeho remesla. Dobrovoľníci z ra-
dov členov cechu robia prednášky 
a bezplatné poradenstvo, infor-
mujú podlahárov o nových mate-
riáloch a technológiách, prípadne 
o podmienkach členstva.

Účasť cechu na výstavách sa sta-
la samozrejmosťou. Okrem dobrej 
propagácie je zdrojom informácií 
o potrebách trhu, o problémoch 
spotrebiteľa. Vďaka týmto infor-
máciám vie cech adekvátne rea-
govať, napríklad osvetu zameral 
na podlahové vykurovanie, dre-
vené podlahy, anhydritové pod-
klady. 

Cech pravidelne vzdeláva svo-
jich členov, čo prináša ovocie 
v podobe zvyšovania odbornej 
spôsobilosti remeselníkov. Od 
roku 2010 sú absolventom ško-
lení vydávané osvedčenia a z te-
matických celkov je spracovávaný 
zborník. Organizované dvojdňo-
vé sústredenia prispievajú k utu-
žovaniu vzťahov, vzniku nových 
priateľstiev medzi ľuďmi, ktorých 
spája veľmi silné puto – spoločný 
záujem o podlahárske remeslo. 

Veľkým prínosom pre propagá-
ciu cechu a najmä informovanosť 
členov je vlastná webová stránka, 
na ktorej funguje perfektný ser-
vis. Odborné články od Ing. Pav-
la Lopuchovského, RNDr. Pavla 
Hlávku a iných členov, či gestorov 
poskytujú potrebné informácie 
o správnych postupoch pri rieše-
ní podláh vo všetkých odboroch. 
Stránka je často aktualizovaná, 
živá a praktická. V zozname čle-
nov podľa jednotlivých regiónov si 
môže zákazník nájsť odbornú fir-
mu, ktorá je k nemu najbližšie. Pre 
potreby členov je na stránke zria-
dená knižnica a diskusia. 

Na svojej desaťročnej ces-
te sa cech zapojil aktívne do ži-
vota Slovenského živnostenské-
ho zväzu. Považoval za dôležité 
vstúpiť do zväzu, ktorý obhajuje 
záujmy malých a stredných pod-
nikateľov a táto spolupráca pri-
niesla v roku 2004 aj svoje ovocie - 
do zákona o živnostenskom pod-
nikaní sa podarilo dostať činnosť 

podlahár medzi remeselné živ-
nosti. Člen cechu, bývalý vrchný 
cechmajster Jozef Mokrý je pod-
predsedom SŽZ. 

Cech podlahárov Slovenska je 
prostredníctvom svojich členov 
zapojený aj do činnosti Slovenskej 
živnostenskej komory. V jednotli-
vých krajoch sa zástupcovia cechu 
zúčastňujú ako členovia skúšob-
ných komisií previerok odbor-
nej spôsobilosti žiadateľov o živ-
nostenské oprávnenie v odbore 
podlahár. Cech je držiteľom akre-
ditácie Ministerstva školstva SR 
pre vzdelávanie v obore podlahár.

Cechu sa viackrát  pokúsil nad-
viazať spoluprácu s obdobný-
mi živnostenskými spoločenstva-
mi v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku 
i Česku. Spolupracuje však iba 
s Českým cechom podlahárov. 

V ostatnom období sa činnosť 
cechu sústreďuje najmä na celo-
životné vzdelávanie členov v od-
bore, na servis pre registrovaných 
podlahárov, propagáciu remesla 
na výstavách a v odborných prin-
tových periodikách. Nemalé úsilie 
vyvíja na úseku boja o zachovanie 
remesla podlahár, kde určitú ná-
dej vkladá do spolupráce so stred-
nými odbornými školami. Ostáva 
len veriť, tak ako u mnohých iných 
remesiel, že naša mladá spoloč-
nosť si konečne začne uvedomo-
vať, že remeslo má ozaj zlaté dno. 

 Peter Benko, 
vrchný cechmajster 

(Poznámka redakcie: Vede-
nie SŽK, spolu s redakčnou ra-
dou a redakciou, verí, že Cech 
podlahárov Slovenska sa stane 
pravidelným prispievateľom Živ-
nostenských novín a že jeho čle-
novia budú uvažovať aj o partici-
povaní na členstve v SŽK.)

Cech podlahárov
Legislatíva

DAŇOVÝ BONUS
Štát ponúka rodičom možnosť 

ušetriť na daniach formou da-
ňového bonusu. Za každé dieťa, 
o ktoré sa starajú, si môže jeden 
z rodičov znížiť daňovú povinnosť 
o 20,02 eura mesačne. Výška bo-
nusu sa každý rok v júli zvyšuje 
o rovnaký koeficient ako životné 
minimum. Nárok naň majú ľudia, 
ktorí za rok zarobia aspoň 6–ná-
sobok minimálnej mzdy. Ich roč-
ný príjem tak musí dosiahnuť mi-
nimálne 1 902 eur.

Zamestnanec môže získať daňo-
vý bonus v priebehu roka, ak me-
sačne zarobí aspoň polovicu mini-
málnej mzdy, čo je 158,50 eura. 
Ak pracuje na kratší pracovný úvä-
zok, je potrebné najprv spraviť 
prepočet podľa počtu hodín. Ak 
zamestnanec splní nárok na vy-

platenie daňového bonusu len 
počas niekoľkých mesiacov, no za 
celý rok zarobí viac ako 6–náso-
bok minimálnej mzdy, dostane po 
podaní daňového priznania alebo 
po ročnom zúčtovaní daňový bo-
nus aj za zvyšné mesiace. Ak do-
stane za niektoré mesiace daňový 
bonus a celkovo za rok nezarobí 
6–násobok minimálnej mzdy, ne-
musí tieto peniaze vrátiť. Za zvyš-
né mesiace však daňový bonus po 
zúčtovaní daní už nedostane. Do 
celkového príjmu sa započítavajú 
všetky príjmy bez ohľadu na spô-
sob ich zdanenia. Okrem príjmov, 
ktoré sú zdanené preddavkovo, sa 
sem zarátavajú aj tie, ktoré sú zda-
nené zrážkou.

Živnostník nemôže dostávať da-
ňový bonus počas roka, ale môže 

ho získať naraz za celý rok po po-
daní daňového priznania. Pod-
mienkou je, aby jeho hrubé príj-
my dosiahli aspoň 6–násobok 
minimálnej mzdy za predchá-
dzajúci rok. Okrem toho musí byť 
tento živnostník v zisku. Ak sa do-
stane do straty, nemôže získať da-
ňový bonus bez ohľadu na to, aký 
vysoký bude jeho hrubý príjem.

Daňový bonus môže získať len 
jeden z rodičov alebo iná opráv-
nená osoba, ktorá sa stará o die-
ťa. V prípade, že sa tieto osoby ne-
dohodnú, kto z nich si ho bude 
uplatňovať, má prednosť matka, 
potom otec a až potom nasledu-
je iná oprávnená osoba.

Ak sa rodič nestará o dieťa po-
čas celého roku, môže získať da-

ňový bonus len za tie mesiace, po-
čas ktorých sa o toto dieťa staral. 
V ďalších mesiacoch ho potom 
môže získať druhý rodič alebo iná 
oprávnená osoba, ktorá v tomto 
období dieťa živila.

Prvýkrát ho rodič môže dostať 
za mesiac, v ktorom sa dieťa na-
rodilo, alebo v ktorom začala 
jeho sústavná príprava na budú-
ce povolanie, alebo v ktorom bolo 
osvojené či prevzaté do náhradnej 
starostlivosti. Ak je suma dane niž-
šia ako výška daňového bonusu, 
daňový úrad doplatí rodičovi roz-
diel. To znamená, že ak niekomu 
v danom mesiaci vyjde daň vo výš-
ke 5 eur a uplatní si bonus za dve 
deti, nielenže nebude platiť žiad-
nu daň, ale daňový úrad mu do-
platí ešte 35,04 eura.

 (www.pravda.sk)
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Na zasmyslenie
Inzercia

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: szkkznitra@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

Napísali po zhromaždení delegátov
Adresár

Napísali o nás 

ŽIVNOSTNÍCI SÚ 
ZA REFORMU, NO 

NECHCÚ ZVYŠOVANIE 
NÁKLADOV

Vo Vranove sa do diskusie k na-
vrhovaným zmenám v legislatíve 
zapojili aj zástupcovia koaličných 
politických strán a predstavite-
lia štátnych orgánov na regionál-
nej úrovni. Predseda SŽK Vojtech 
Gottschall pred novinármi konšta-
toval, že komora je za reformu, 
zmeny v odvodovom a daňovom 
systéme, no v prvom rade na báze 
zjednodušenia a menšej adminis-
tratívnej náročnosti.

„Nazval by som to technický-
mi záležitosťami, tie parametric-
ké, ktoré budú vyjadrovať podiel 
odvodových povinností živnost-
níkov, samostatne zárobkovo čin-
ných osôb, by sme chceli, ak budú 
v tejto etape prijaté, navrhnuté, 
a teda schválené, podložiť dobrý-
mi odbornými analýzami. Tie za-
tiaľ predložené neboli,“ zhod-
notil Gottschall. SŽK bude podľa 
jeho slov naďalej lobovať za zme-
nu, ktorá zjednoduší celú agen-
du okolo odvodových a daňových 
systémov, ale nezvýši náklady živ-
nostníkom.

„Samotná reforma odvodov 
a daní je v poriadku, systém je prí-
liš zložitý a vyžaduje zjednoduše-
nie. Je však neprijateľné, aby bolo 
dôsledkom takejto odvodovej re-
formy, že vzrastie odvodovo-da-
ňové zaťaženie významnej skupi-
ny obyvateľstva, v tomto prípade 

živnostníkom, ďalším samostatne 
zárobkovo činným osobám a do-
hodárom,“ podotkol počas disku-
sie poslanec NR SR Ondrej Dostál 
(OKS). Znižovanie odvodového 
zaťaženia zamestnancov je nepo-
chybne potrebné. „Je príliš vysoké, 
a to je aj brzdou vytvárania nových 
pracovných miest a rastu zamest-
nanosti,“ poznamenal.

„Pani premiérka jasne naznači-
la, že o tom ešte chceme disku-
tovať. Budeme zberať podnety aj 
z regiónov, aby materiál, ktorý prí-
de do parlamentu, bol prijateľným 
kompromisom pre všetky dotknu-
té skupiny,“ povedal Hudacký. 
Zároveň dodal, že je do budúcna 
potrebné hľadať ďalšie aspekty pre 
podporu či zlepšenie podnikateľ-
ského prostredia na Slovensku, 
napríklad v podobe lepšej vymo-
žiteľnosti práva či prístupu ma-
lých podnikateľov a živnostníkov 
k štartovaciemu a rozvojovému 
kapitálu. „Chceme prísť v najbliž-
šom období so sériou opatrení, 
ktoré by mohli zlepšiť podnikateľ-
ské prostredie, medzi inými na-
príklad zvýšiť účasť malých pod-
nikateľov, ale aj živnostníkov na 
verejných a štátnych zákazkách,“ 
uzavrel Hudacký. 

Redakčne krátené.
 (ekonomika.sme.sk, 8. 4. 2011) 

VO VRANOVE 
ROKOVALI O OSUDE 

ŽIVNOSTNÍKOV
V piatok 8. apríla sa vo Vrano-

ve nad Topľou konalo výročné 
zhromaždenie delegátov Sloven-
skej živnostenskej komory, ktoré 
sa okrem vnútro komorových zá-
ležitostí venovalo aktuálnym otáz-
kam daňovej a odvodovej reformy 
a zlepšeniu podnikateľského pros-
tredia a systému podpory malého 
a stredného podnikania.

V uplynulých týždňoch zástup-
covia živnostenského stavu na Slo-
vensku sa niekoľkokrát zúčastnili 
rokovaní s predstaviteľmi politic-
kých strán, s poslancami a členmi 
vlády a prijali stanovisko k návrhu 
reformy odvodových povinnos-
tí živnostníkov a samostatne zá-
robkovo činných osôb, v ktorom 
zásadne nesúhlasia s tým, ako je 
táto reforma pripravovaná a pred-
kladaná širokej verejnosti s cieľom 
poukázania na skutočnosť, že živ-
nostníci sú tí, ktorí neplatia do-
statočne do poisťovní. Podľa slov 
štátneho tajomníka ministerstva 

dopravy Jána Hudackého bude sa 
táto vládna garnitúra snažiť vytvo-
riť lepšie podnikateľské prostredie 
zmenami v daňovo-odvodovom 
systéme, hlavne zjednodušením 
celého systému a administratív-
nych úkonov. Zatiaľ však nie je 
jasné, ako sa dotkne živnostní-
kov, dohodárov a zamestnan-
cov sadzba sociálnych odvodov. 
Vzhľadom na to, že živnostníci sú 
tvorcami nezanedbateľného do-
máceho produktu a patria aj k vý-
znamnej skupine zamestnávate-
ľov, veríme, že koncepcia reformy 
v oblasti odvodov v takejto forme, 
ako je predkladaná, neprejde.

Predseda SŽK Vojtech Gottschall 
presadzuje pre živnostníkov v zá-
konoch také práva, aké im pri-
slúchajú. V našej spoločnosti je 
potrebné zvyšovať počty živnost-
níkov, pretože v opačnom prípade 
dôsledky pocíti naša ekonomika 
v ďalšom raste nezamestnanosti. 

 (Vranovské noviny, 11. 4. 2011)
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