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Cieľom zriadenia jednotných 
kontaktných miest v sieti živnos-
tenských úradov bolo zjednodu-
šiť a uľahčiť zložité a často nepre-
hľadné administratívne postupy 
pre osoby spoločenstva, ktoré 
majú záujem poskytovať služby 
nielen v domovskom, ale aj v hos-
titeľskom členskom štáte bez toho, 
aby boli diskriminovaní na zákla-
de štátnej príslušnosti alebo mies-
ta usadenia sa. 

V rámci veľtrhu Agrokomplex 
bude v stánku Slovenskej živnos-
tenskej komory návštevníkom vý-
stavy bezplatne poskytované po-
radenstvo o službách jednotných 
kontaktných miest v sieti živnos-
tenských úradov a o spôsobe zís-
kania podnikateľského oprávne-
nia od autorizovaných orgánov 
štátu a inštitúcií komorového typu 
osobami spoločenstva, ktoré majú 
záujem poskytovať služby na zák-

lade usadenia sa na území SR. Zá-
ujemcovia budú mať možnosť do-
zvedieť sa základné informácie 
o podmienkach a procedúrach na 
získanie podnikateľského opráv-
nenia ako vyplývajú z národnej le-
gislatívy a kontaktné údaje na prí-
slušné orgány, ktoré vydávajú tieto 
oprávnenia. Záujemcovia získa-
jú informácie o podnikaní podľa 
živnostenského zákona - ako za-
ložiť voľnú, remeselnú, či viazanú 
živnosť, o všeobecných a osobit-
ných podmienkach prevádzko-
vania živnosti a o odbornej spôso-
bilosti, o prevádzkovanie živností 
prostredníctvom zodpovedného 
zástupcu, o náležitostiach ohlá-
senia a označenia prevádzkarne, 
o možnostiach a spôsobe splne-
nia tzv. odkladacích podmienok, 
o povinnostiach podnikateľa, 
o možnosti ukončiť, pozastaviť 
živnostenské oprávnenie, ako zís-

kať výpis zo živnostenského re-
gistra, čo je neoprávnené podni-
kanie a ako požiadať o uznanie 
odbornej praxe alebo uznanie od-
bornej kvalifikácie.

Odborníci budú odpovedať na 
otázky ohľadne podnikania pod-
ľa osobitných predpisov – o služ-
bách jednotných kontaktných 
miest v sieti živnostenských úra-
dov, o službách spojených s ozná-
mením zmien v údajoch a dokla-
doch, ktoré boli podmienkou na 
získanie podnikateľského opráv-
nenia, o možnostiach prístupu 
k verejným registrom s databáza-
mi poskytovateľov služieb, o ob-
staraní služieb spojených so zápi-
som do obchodného registra – bez 
ohľadu na to, či ide o slovenskú 
alebo zahraničnú (fyzickú a práv-
nickú) osobu. Ďalej budú k dispo-
zícii informácie o podmienkach 

MUSELI BY 
CHCIEŤ!!!

Minister financií chce od-
vody zvyšovať živnostníkom 
a znižovať zamestnancom. 
Istý poslanec (SaS) sa pri ob-
hajobe zvyšovania odvodov 
vyjadril, že zamestnanci si 
vybavujú živnosti preto, aby 
platili nižšie odvody. Naozaj 
si títo páni myslia, že zames-
tnanci dobrovoľne prichádza-
jú o svoje miesta? Napadla mi 
kacírska myšlienka, že keď po 
uplynutí predvolebných sľu-
bov naši predstavitelia skon-
štatovali, že je nám - živnos-
tníkom - tak dobre, mohli by 
pristúpiť k týmto krokom:

1. Zrušiť termín „politická 
zodpovednosť“ a priamo sa 
zodpovedať za to, čo vykoná-
vajú.

2. Zrušiť pracovné pome-
ry (členovia vlády aj poslanci) 
a vybaviť si živnosti na výkon 
svojich mandátov.

Tým by mali naše výhody:
1. Ručili by celým svojim 

majetkom.
2. Pracovali by celý rok.
3. Nemali by nárok na do-

volenku.
4. Nemohli by mať pracov-

ný úraz.
5. Odvádzali by odvody 

podľa nich výhodnejšie.
6. Fakturovali by iba sku-

točné a preukázateľné výko-
ny.

A dodatok: Porovnávaním 
odvodov zamestnancov a živ-
nostníkov chcú, zrejme, do-
siahnuť, aby časť spoločnosti 
pozerala na živnostníkov ako 
na špekulantov. Nezávidím, 
avšak ani sa nedivím - členo-

BEZPLATNÉ PORADENSTVO

POZVÁNKA DO NITRY

(Pokračovanie na str. 2)

 Vyhlásenie k rokovaniam 
o daňovo-odvodovom 
zaťažení živnostníkov (3)
 Zníženie nákladov za 
elektrickú energiu (5)
 K pripravovanej súťaži 
JUVÝR (7)

V čísle:

Život je tragédia pre toho, kto cíti a komédia pre toho, kto myslí. (JONATHAN SWIFT)

(Pokračovanie na str. 3)

Informácie o jednotných kontaktných miestach na veľtrhu v Nitre

Živnostenské trhy opäť so zaujímavými podnetmi

Kontraktačno-predajná výstava 
malých a stredných podnikateľov 
Živnostenské trhy na výstavisku 
v Nitre je už štrnásť rokov súčasťou 
medzinárodnej poľnohospodár-
skej a potravinárskej výstavy Agro-
komplex. Aj v tomto roku sa budú 
konať spoločne od 18. do 21. au-
gusta. 

Výhodou takéhoto spojenia je 
hlavne synergia, ktorá prináša pre 
zúčastnených živnostníkov pozor-
nosť viac ako 70 tisíc návštevníkov. 
Štrnásty ročník prinesie možnosť 
jednak prezentovať svoju firmu, 
jednak získať informácie o služ-
bách jednotných kontaktných 
miest. Táto téma je stále aktuál-
na, pretože je potrebné neustá-
le znižovať administratívnu ná-
ročnosť podnikania živnostníkov. 
a preto ju zaradila Slovenská živ-
nostenská komora túto tému zara-
dila aj do programu účasti na Živ-
nostenských trhoch. Komora opäť 
prichádza na výstavu s vlastným 
stánkom.

Z ďalších výstav hodno spome-
núť Národnú výstavu hospodár-
skych zvierat, odbornú výsta-
vu Obnoviteľné zdroje energie 
a 9. výstavu vidieckeho cestovné-
ho ruchu Regióny Slovenska. Na 
podujatiach sa každoročne zú-

častňuje viac ako 400 domácich 
i zahraničných firiem. 

Spolu s výstavou Agrokomplex sa 
bude v Nitre konať 18. ročník me-
dzinárodnej družstevnej kontrak-
tačno–predajnej výstavy COOP-
EXPO. Túto výstavu pripravil AGK 
v spolupráci s Družstevnou úniou 

Slovenskej republiky a Coop Pro-
ductom Slovensko. Každoročne 
na nej predstavujú svoje výrobné 
programy zástupcovia výrobných 
družstiev. 

Medzi najnavštevovanejšie ex-
pozície patria každoročne výstav-
né políčka s ukážkami modernej 

záhradnej architektúry, zavlažova-
cích technológií a pestovania rôz-
nych druhov zeleniny. Súčasťou 
podujatia bude aj odovzdávanie 
ocenení veľtrhu. 

A nebudú chýbať ani expozície 
živočíšnej výroby. Aj v tomto roku 
bude dominovať Národná výsta-
va hospodárskych zvierat. Špecia-
lizované chovateľské zväzy plánu-
jú predvádzanie zvierat a rôzne 
ukážky. Divácky veľmi atraktívnou 
súčasťou výstavy budú aj progra-
mové vystúpenia Národného 
žrebčínca Topoľčianky. 

Na 19. a 20. augusta sú pláno-
vané Celoslovenské dožinkové 
slávnosti, plné zábavy, zaujíma-
vých sprievodných akcií a folkló-
ru. Sú príležitosťou pre všetkých, 
ktorí chcú stráviť teplé augustové 
dni pri pútavom programe a oslá-
viť tak tento jedinečný sviatok 
chleba.

Zaujímavým programom pre-
kvapí aj Slovenské poľnohospo-
dárske múzeum, ktoré je súčasťou 
nitrianskeho výstavného areálu. 
Pripravuje jarmok ľudových re-
mesiel, senobranie, traktorpará-
du a výstavu poľnohospodárskych 
modelov z minulosti. Nebudú 
chýbať ani preteky v kosení.  (ba)
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• Na výstavisku Incheba: 

NON-HANDICAP
9. výstava pre zdravotne po-
stihnutých ľudí
SLOVMEDICA
13. výstava zdravotníctva
SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI
12. ročník špecializovanej 
výstavy stomatologických 
a zubno-technických prístro-
jov, nástrojov a vybavení
22. – 24. 9. 2011
BIOSTYL
Medzinárodný veľtrh zdravej 
výživy, ekológie a zdravého 
životného štýlu
ESOTERIKA
Medzinárodný vzdelávací 
a zábavný veľtrh
INTERBEAUTY Jeseň
21. medzinárodný veľtrh koz-
metiky a zdravého životného 
štýlu
29. 9. až 1. 10. 2011
• Na výstavisku v Nitre:

KONTRAKTY Nitra
Kontraktačná výstava textilu, 
odevov, obuvi, textilnej ga-
lantérie, koženej galantérie, 
módnych doplnkov
14. 9. 2011 
AUTOSALÓN
18. medzinárodná výstava 
osobných, nákladných, úžit-
kových vozidiel a príslušen-
stva
29. 9. až 3. 10. 2011
• Na výstavisku EXPO CEN-
TER v Trenčíne:

AQUA
18. ročník medzinárodnej vý-
stavy vodného hospodárstva, 
hydroenergetiky a ochrany 
životného prostredia, ko-
munálnej techniky a rozvoja 
miest a obcí
20. – 22. 9. 2011
• Na regionálnych výstavis-
kách: 

EKOPRODUKT
Špecializovaná výstava za-
meraná na ekologicky šetrné 
produkty
7. – 9. 9. 2011, Dom techniky 
ZSVTS v Košiciach 
ABC STAVEBNÍCTVA - ZÁ-
HRADA 
Výstava stavebných materiá-
lov a technológií, záhradníc-
tva
7. – 9. 9. 2011, Steel aréna 
v Košiciach 

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
  Rokovanie s ministrom. Pred-

seda SŽK Ing. Vojtech Gottschall 
rokoval 11. júla na pôde Minister-
stva dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja Slovenskej republiky 
ministrom Jánom Figeľom. (m)

  Spoločné stretnutie k odvo-
dovým povinnostiam. V stredu 
13. 7. sa na pôde Slovenskej živ-
nostenskej komory konalo roko-
vanie zástupcov OKS, SŽZ, SAMP 

a našej komory ohľadne ďalších 
krokov v oblasti odvodových po-
vinností živnostníkov.  (m)

  Slovenská živnostenská ko-
mora s novinkou v Nitre. Po-
čas konania Živnostenských tr-
hov v rámci poľnohospodárskeho 
veľtrhu v Nitre prichádza Sloven-
ská živnostenská komora vo svo-
jom vlastnom stánku s novinkou. 
V spolupráci s odborom živnos-

tenského podnikania ministerstva 
vnútra pripravila v stánku porad-
ňu pre podnikateľov, živnostní-
kov a samostatne zárobkovo čin-
né osoby. Všetci záujemcovia 
budú mať možnosť získať vedo-
mosti o začatí podnikania, o vy-
bavení živnostenského listu, či 
pozastavení živnosti a ucelené in-
formácie o jednotných kontak-
tných miestach (viac v úvodníku 
dnešného vydania ŽN). (m)

Informácie
Kalendár

via vlády a poslanci sú predsa 
iba zamestnanci!!
Ďalšia otázka mi napadla: 

Členovia vlády a poslanci ná-
rodnej rady odvádzajú dane 
skôr ako dostanú plat? Na-
padlo mi to v súvislosti s od-
vodom DPH. Dodávateľ musí, 
totiž, odviesť DPH do určité-
ho času po vystavení faktúry. 
Tým si štát pre seba financie 
zabezpečuje, ale to, či pred-
metná faktúra bude dodáva-
teľovi uhradená, ho nezaujíma 
(a pritom sú lehoty splatnosti 
aj 120-dňové!). Takto dodáva-
telia, za tichého súhlasu štátu, 
sponzorujú odberateľov! Od-

berateľ povie s úsmevom do-
dávateľovi, aby ho dal na súd. 
A súd? To je na sto rokov! A vo-
pred treba zaplatiť, aby výsle-
dok nezostal v nedohľadne.

Riešenie? Pri zavedení opera-
tívnych opatrení pri uhrádzaní 
faktúr by sa mohol stanoviť li-
mit na odvod DPH – napríklad 
tri dni po úhrade. Dosiahlo by 
sa, že odberateľ si objedná prá-
ce vtedy, keď na to bude mať 
prostriedky, predíde sa špeku-
láciám a podvodom.

To by však museli chcieť pred-
stavitelia štátu! 

Ervín Boháčik, 
predseda KZK Košice

MUSELI BY CHCIEŤ!!!

Zvýšte svoju konkurencie-
schopnosť! Rozšírte si obzory 
v podnikaní! Spolupracujte s pod-
nikateľmi zo Slovenska a Maďar-
ska za výhodnejších podmienok!

Ak sa zaraďujete do oblasti kre-
atívneho, prípadne množstev-
ného priemyslu, máte jedinečnú 
možnosť – prihlásiť sa do databá-
zy prvého cezhraničného kreatív-
neho klastra, ktorý bude dostupný 
v elektronickej forme na interne-
te, ale aj v podobe tlačeného ka-

POSLEDNÁ 
ROZLÚČKA
V sobotu 6. 8. 2011 skonal vo 

veku 93 rokov

Prof. Ing. Anton RAŠKO, CSc.
Pán profesor, ktorý bol spolu-

zakladateľom SŽK a aktívne s ko-
morou spolupracoval, ešte po 
osemdesiatke, ako starosta Kraj-
ského živnostenského spoločen-
stva, rozbehol projekt zameraný 
na znižovanie nezamestnanosti 
optimalizáciou siete živností.

Ako poradca Bratislavskej regio-
nálnej komory pomohol vytvo-
riť Burzu inovácií, zameranú na 
tvorivý potenciál technikov, vý-
vojárov, manažérov ako aj pod-
poru zručnosti a tvorivosti mladej 
generácie a jej prípravy pre prax 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a jeho ochrany.

Profesor Raško bol výskumník, 
organizátor v oblasti výskumu 
a vývoja, neúnavný propagátor 
zlepšovateľstva a vynálezcovstva, 
vysokoškolský učiteľ. Je považo-
vaný za nestora slovenskej tech-
nickej normalizácie. Je autorom 
množstva odborných článkov 
a vedeckých prác. Je nositeľom 
desiatok vyznamenaní, rádov 
a medailí. 

Jeho pracovné činnosti a ciele 
boli rozmanité, bohaté, vždy za-
merané na prospech rodiny, mla-
dej generácie, občanov a štátu. 

Jeho krédom bolo: 
Každý by mal po sebe zanechať 

niečo užitočné.
Čokoľvek robíš, rob rozvážne 

a mysli na cieľ!
Česť jeho pamiatke!

(Dokončenie zo str. 1)

talógu. Budete mať možnosť ťažiť 
zo spolupráce s ostatnými člen-
mi klastra a vlastnej prezentácie. 
Súčasne sa môžete stať jedným 
z 300 vystavovateľov a predajcov 
na prvej cezhraničnej kreatívnej 
HUSK výstave a veľtrhu v dňoch 
15. – až 18. septembra t. r. v ma-
ďarskom Komárome. Svoje výrob-
ky môžete takto prezentovať pred 
tisíckami návštevníkov pri boha-
tom odbornom a kultúrnom sprie-
vodnom programe. A to všetko 
celkom bezplatne. 

Ako na to?
Navštívte stránku www.creative-

industry.eu alebo facebook profil 
projektu www.facebook.com/cre-
ative.industry pre viac informá-
cií, alebo sa ohľadne podmienok 
zaradenia do kreatívneho klastra 
a účasti na podujatí kontaktujte na 
adresách info@rrasenec-pezinok.
sk, kreativ.ipar@gmail.com a tel. 
čísle 0910 927151!

Tento projekt sa realizuje za 
podpory Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika – 
Slovenská republika 2007 – 2013, 
financovaného zo zdrojov ERDF. 
 (rra)

KREATÍVNA VÝSTAVA
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VYHLÁSENIE

BEZPLATNÉ PORADENSTVO

Z činnosti komory
Krátke správy

 • Zhodnocovanie PET fliaš. 
Na Slovensku sa ročne vypro-
dukuje približne 40 tisíc ton PET 
odpadu, predovšetkým PET fliaš, 
z čoho sa asi 40 % aj vyzbiera. 
Väčšinu vyzbieraných PET fliaš 
(cca 12 000 ton ročne) zhodnotí 
najväčší domáci spracovateľ Ge-
neral Plastic, s.r.o., Kolárovo. Fir-
ma v súčasnosti patrí k jedným 
z najväčších spracovateľov PET 
fliaš a výrobcov PET predliskov 
v strednej Európe. Od roku 2010 
spoločnosť rozšírila svoju pôsob-
nosť aj o výrobu PET predliskov 
pre výrobcov vína, nealkoholic-
kých nápojov a olejov, recykláciu 
a výrobu LDPE zmršťovacej fó-
lie. Začína sa zaoberať aj recyk-
láciou polyetylénu (PE). Informo-
val o tom riaditeľ General Plastic, 
Peter Krasnec.  (i)

 • ČESMAD vyzýva ku korekt-
nosti. Združenie cestných do-
pravcov ČESMAD vyzýva ku ko-
rektnosti pri rokovaniach o mýt-
nych sadzbách. „Vyjadrenia, kto-
ré predbiehajú vopred načaso-
vané a dohodnuté udalosti ni-
komu nepomôžu“, povedal pre-
zident združenia Pavol Jančovič 
v súvislosti s informáciami médií 
o mýtnych sadzbách.  (az)

 • Majme na očiach!.Projekt 
spoločnej zodpovednosti „Na 
veku nezáleží“, postavený na 
princípe vzdelávania a partner-
skej spolupráce, sa zameriava na 
tie časti zákona o ochrane nefaj-
čiarov, ktorá sa dotýka predaja 
tabakových výrobkov neplnole-
tým. Gestorom projektu je Zväz 
obchodu a cestovného ruchu SR. 
Projekt oslovuje a vzdeláva nie-
len predajcov, ale komuniku-
je aj s verejnosťou. Bol vyhláse-
ný 2. ročník súťaže Zodpovedný 
predajca, v ktorom budú ocene-
ní predajcovia s aktívnym prístu-
pom. Pri príležitosti svetového 
dňa bez tabaku 2010 bol projekt 
ocenený Svetovou zdravotníc-
kou organizáciou a Slovenskou 
lekárskou spoločnosťou.  (ib)

 • Slovensko je druhé najlep-
šie. Švajčiarsko je najčastejším 
cieľom turistov, ktorí vyhľadáva-
jú aktívny pohyb a zážitky. Avšak 
pre tých, ktorí dávajú prednosť 
menej tradičným destináciám, 
je lepšou voľbou Izrael alebo Slo-
vensko, uvádza Adventure Travel 
Trade Association, ktorá už tretí 
rok zostavuje rebríček top turis-
tických destinácií pre milovní-
kov pohybu na základe širokej 
škály kritérií – od infraštruktúry, 
cez bezpečnosť, prírodné zdroje 
a ponuky aktivít. V rámci rozvíja-
júcich sa krajín sa na prvé miesto 
prebojoval Izrael, ktorý zosadil 
z trónu vlaňajšieho víťaza – Slo-
vensko. Na Slovensku asociácia 
ocenila široké možnosti pre vy-
znávačov aktívnej dovolenky, 
predovšetkým na horách, a to 
nielen v lete, ale aj v zime.  (hn)

Krátke správy
z rokovaní signatárov hromadnej pripomienky k zvyšovaniu daňovo-odvodového zaťaženia

Na ministerstve práce, za účasti 
ministra Jozefa Mihála a reprezen-
tantov Slovenskej živnostenskej 
komory, Slovenského živnosten-
ského zväzu, Slovenskej asociácie 
malých podnikov, Slovenskej koa-
lície pre kultúrnu diverzitu a Ob-
čianskej konzervatívnej strany, sa 
konalo 25. júla rozporné kona-
nie k spoločnej hromadnej pripo-
mienke proti zmenám v daňovo-
-odvodovom zaťažení.

Signatári hromadnej pripomien-
ky na stretnutí potvrdili, že podpo-
rujú základnú myšlienku reformy 
daňovo-odvodového systému, 

spočívajúcu v jeho zjednodušení 
a sprehľadnení. 

Rokovanie súčasne potvrdilo, že 
signatári odmietajú spájať refor-
mu so zvyšovaním daňovo-odvo-
dového zaťaženia pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, živnos-
tníkov a dohodárov. Predklada-
teľ zákona prejavil pochopenie 
pre názory signatárov v niekto-
rých čiastkových otázkach, avšak 
výsledky diskusie potvrdili rozpo-
ry v základných bodoch hromad-
nej pripomienky.

Signatári aj naďalej trvajú na 
svojom principiálnom postoji, že 

zjednodušovanie a sprehľadňova-
nie daňovo-odvodového systému 
nemožno spájať so zvyšovaním 
daňovo-odvodového zaťaženia. 

Signatári budú tento postoj spo-
ločne presadzovať aj naďalej vo 
fáze prerokovávania zákona vo 
vláde a jeho prijímaní v národnej 
rade. 

Peter Zajac, predseda OKS, Voj-
tech Gottschall, predseda SŽK, 
Stanislav Čižmárik, prezident 
SŽZ, Vladimír Sirotka, prezident 
SAMP, Jozef Švoňavský, podpred-
seda Grémia SKKD

a procedúrach na získanie podni-
kateľského oprávnenia na posky-
tovanie príslušnej služby na území 
Slovenska, ktoré udeľuje príslušný 
autorizovaný orgán alebo inštitú-
cia na základe osobitného pred-
pisu. 

Záujemcovia sa môžu dozve-
dieť viac o: 
 - obstaraní služieb, spojených so 
splnením registračných a ozna-
movacích povinností, ktoré po-
skytovateľom služieb na území 
Slovenska vyplývajú z osobit-
ných predpisov v súvislosti so 
začatím ich podnikania na Slo-
vensku, a to voči daňovým 
úradom na účely splnenia re-
gistračnej a oznamovacej povin-
nosti, ako im to vyplýva zo zá-

kona č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov v platnom zne-
ní a voči zdravotným poisťov-
niam na účely prihlásenia sa do 
systému povinného zdravotné-
ho poistenia, ako im to vyplý-
va zo zákona č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení v plat-
nom znení

 - obstaraní ďalších servisných slu-
žieb voči inému autorizované-
mu okruhu orgánov, uľahčujú-
ce prístup k začatiu podnikania, 
ktorými sú Register trestov GP 
na účely obstarania informácií 
určených na posúdenie bezú-
honnosti a Štatistickému úradu 
SR na účely obstarania a pride-
lenia osobitného identifikačné-
ho čísla (IČO) 

 - možnostiach a spôsoboch získa-
nia spôsobilosti na poskytovanie 

služieb na území Slovenska
 - možnostiach a funkcii informač-
ného systému vnútorného trhu 
(IMI)

 - možnosti splniť si svoje oznamo-
vacie povinnosti (zahraniční zá-
ujemcovia) poskytovaní služieb 
na Slovensku v pozícií hostiteľ-
ského členského štátu formou 
tzv. cezhraničného (dočasného 
alebo príležitostného) poskyto-
vania služieb.
Zámerom poradenstva pre pod-

nikateľov je lepšie objasniť obsah 
a rozsah funkcií služieb, ktoré vy-
konávajú zamestnanci živnos-
tenských úradov v postavení 
jednotných kontaktných miest 
v prospech záujemcov o podnika-
nie na Slovensku. 

Ján Dutko, riaditeľ odboru živ-
nostenského podnikania MV SR

(Dokončenie zo str. 1)

HROMADNÁ PRIPOMIENKA 
PROTI ZVYŠOVANIU DAŇOVO-

ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 
NIEKTORÝCH SKUPÍN OBČANOV

Organizácie, ktoré reprezentujú 
niekoľko tisíc svojich členov a sig-
natárov Petície proti návrhu MFSR 
o daňovej a odvodovej reforme 
podali nasledovnú hromadnú pri-
pomienku.

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR predložilo do me-
dzirezortného pripomienkového 
konania návrh zákona o úprave 
príjmu zo závislej činnosti  o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov. K návrhu zákona predkladá-
me pripomienky:
1. Žiadame, aby do vymeria-

vacieho základu pre odvo-
dy boli zahrnuté len tie príj-
my, ktoré v ňom boli zahrnuté 
k 30. 6. 2010.

2. Žiadame, aby paušálne vý-
davky boli ponechané vo výš-
ke a limite celkového ročného 
príjmu k 30. 6. 2010.

3. Žiadame, aby bola zachova-

ná podmienka minimálneho 
príjmu vo výške 3834,96 eur 
za rok pre povinnú registráciu 
a platenie sociálnych odvodov 
SZČO. 

4. Žiadame, aby boli zavedené li-
cencie v podobe, ktorú navrh-
li zástupcovia živnostníkov, za 
podmienky ich nepovinnos-
ti a zachovania paušálnych vý-
davkov v režime podľa pripo-
mienky č 2.

5. Žiadame, aby percentuálna 
sadzba sociálnych odvodov 
pre SZČO bola stanovená vo 
výške 9 percent.

6. Žiadame, aby u príjmov z do-
hôd bol zachovaný súčasný 
stav a neboli predmetom od-
vodov.

7. Žiadame, aby termín na pred-
loženie pripomienok do 
21. 7. 2011 bol predĺžený as-
poň o 14 dní, nakoľko ide 

o kompletné zmeny väčšie-
ho množstva zákonov a leho-
ta poskytnutá verejnosti sa na 
podrobnú analýzu a pripo-
mienkovanie materiálu ukazu-
je ako nedostatočná.

Všetky pripomienky považuje-
me za zásadné.

Zdôvodnenie:
Dôvody pre zvyšovanie daňo-

vo-odvodového zaťaženia niekto-
rých sociálnych skupín, uvedené 
vo vládnom návrhu považujeme 
za nedostatočné a postavené na 
nesprávnom vyhodnotení súčas-
ného stavu. Žiadame preto, aby 
bola miera daňovo-odvodového 
zaťaženia jednotlivých skupín ob-
čanov zachovaná na úrovni roku 
2010 (k 30. 6.).

Našimi pripomienkami žiadame 
o oddelenie zjednodušenia daňo-
vo-odvodového systému od navr-

(Dokončenie na str. 4)
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Fotoriport
Spravodajstvo

Inzercia

Z VERNISÁŽE NA ZÁVER ROKA

HROMADNÁ 
PRIPOMIENKA

URSO TRESTÁ 
PODNIKATEĽOV

Fotografiami sa vraciame na zá-
ver školského roka na SOŠ v Led-
nických Rovniach. (1,2)

Víťaz Ján Barkóci so svojim vý-
robkom (3)

Na slávnostnej vernisáži si pre-
vzal študent tejto školy Ján Barkóci 
Sklársku cenu JTF-P za rok 2011. 
(4) (Foto: -p-)

hovaného zvýšenia daňovo-od-
vodového zaťaženia niektorých 
skupín občanov.

Splnenie našich zásadných pri-
pomienok nijako neobmedzuje 
zámer vlády zjednodušiť daňovo-
-odvodový systém.

Podporujeme zmeny v daňovo-
-odvodovom systéme, ktoré pri-
nesú jeho zjednodušenie a spre-
hľadnenie.

Podporujeme zníženie odvodov 
zamestnancov aj iných skupín ob-
čanov.

Podporujeme zavedenie dob-
rovoľného zapojenia SZČO a ďal-
ších skupín občanov, ktoré majú 
iné príjmy ako zo závislej činnosti, 

do systému sociálneho poistenia.
Súhlasíme s potrebou riešiť re-

álne problémy systémov zdravot-
ného a sociálneho poistenia. Od-
mietame však, aby sa tak robilo 
jednostranným zvyšovaním daňo-
vo-odvodového zaťaženia niekto-
rých skupín občanov.

Výšku daňovo-odvodového za-
ťaženia jednotlivých skupín žia-
dame posudzovať v kontexte re-
formy celého dôchodkového 
a zdravotného systému, ktorá 
musí riešiť otázky predmetu, šír-
ky a miery odvodov, mieru soli-
dárnosti a zásluhovosti odvodov 
ako aj spravodlivosť, efektívnosť 
a udržateľnosť odvodového systé-
mu ako celku.

 (Redakčne krátené)

(Dokončenie zo str. 3)

Nepodceňujte výšku liečebných nákladov v zahraničí!

krátkodobé cestovné poistenie

Chystáte sa na dovolenku? Máme pre Vás zvýhodnené cestovné poistenie, 

ktoré uzavriete v pohodlí ONLINE.

CELOROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Cestujete často za prácou do zahraničia?

Cestujete s rodinou pravidelne do zahraničia za nákupmi?

Celoročné cestovné poistenie pre         
rodinu alebo na služobné cesty

môžete uzavrieť ONLINE.

Asociácia zamestnávateľských 
zväzov a združení (AZZZ), Re-
publiková únia zamestnávateľov 
(RÚZ), Klub 500 a Združenie prie-
myselných odberateľov energie 
(ZPOE) vyjadrujú svoj jednoznač-
ný nesúhlas s návrhom vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových od-
vetví (ÚRSO), ktorou sa ustano-
vuje cenová regulácia v elektro-
energetike. Predmetná vyhláška 
neodôvodnene, a pritom zásad-
ným spôsobom, zvyšuje náklady 
výrobcov elektriny, vyrábajúcich 
pre vlastnú spotrebu, prípadne 
prevádzkovateľov miestnej distri-
bučnej sústavy, ktorí elektrinu vy-
robenú vo vlastnom alebo inom 
zariadení, pripojenom k miestnej 
distribučnej sústave, spotrebúvajú 
pre vlastnú spotrebu alebo dodá-

vajú v rámci miestnej distribučnej 
sústavy bez použitia nadrade-
nej sústavy. Subjekty vyrábajúce 
elektrinu pre svoju spotrebu budú 
podľa návrhu vyhlášky platiť na-
miesto doterajších 30 % z tarify za 
systémové služby (TSS) a z tarify 
za prevádzkovanie systému (TPS) 
plnú výšku týchto taríf z množ-
stva elektriny vyrobenej vo vlast-
nom zariadení na výrobu elektriny 
a spotrebovanej pre vlastnú spot-
rebu elektriny, a to napriek tomu, 
že rozsah služieb krytých týmito 
tarifami sa nemení.

Systémové poplatky sú príjmom 
Slovenskej elektrizačnej a preno-
sovej sústavy, určených na krytie 
nákladov siete. Je nelogické aby 
tieto náklady zdielali aj výrobco-
via elektriny vo vlastných zariade-
niach.

URSO trestá výrobcov elektri-
ny vo vlastných zariadeniach tým, 
že ich zaťažuje neodôvodnený-
mi poplatkami, namiesto toho, 
aby hľadalo spôsoby a cesty ako 
prispieť k tomu, aby cena elektri-
ny bola na Slovensku primeraná 
a aby bol na Slovensku dostatok 
elektriny pre všetkých odberate-
ľov. Návrh URSO je v rozpore so 
zámermi Európskej komisie, ktorá 
preferuje decentralizovanú výro-
bu elektriny v menších zdrojoch, 
na báze vysoko účinnej výroby 
a z vlastnej energetickej základne. 
Nabúrava sa tým logický syner-
gický efekt, ktorý viedol národné 
ekonomiky od konca 18. storočia 
k budovaniu prepojených elektri-
začných sústav a v súčasnosti ve-
die k vytváraniu funkčného vnú-
torného trhu s elektrinou.  (AZZZ)

alebo

posielajte svoje požiadavky 

na adresu: 

poistenie.jvt@gmail.com!
oročné

môžete uzavrieť O

navštívte strá
nku 

www.szk.sk!

1 23

2

4
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Z činnosti komory
Inzercia

ZNÍŽENIE NÁKLADOV ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU

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!

Neustále rastúce náklady na 
elektrickú energiu zasahujú všetky 
podnikateľské subjekty. Význam-
ne zníženie režijných nákladov 
v konečnom dôsledku zvyšuje zis-
kovosť a predstavuje nezanedba-
teľnú konkurenčnú výhodu. Kaž-
dý z nás chce pre to niečo urobiť, 
avšak nie vždy sme schopní prak-
tický uskutočniť zmeny.

Identifikácia parametrov, kto-
ré majú vplyv na cenu elektriny 
a pochopenie ich vzájomných sú-
vislostí. Náklady sú závislé nielen 
od celkového množstva odobra-
tej elektriny, ale aj od toho, akým 
spôsobom elektrinu odoberáme.
Časy, kedy bolo možné nakúpiť 

elektrinu len od jedného dodá-
vateľa a len za podmienok, ktoré 
on oznámil, sú definitívne preč. 
Vznikli nové pravidlá fungovania 
trhu s elektrinou, ktoré sú defino-
vané na rôznych úrovniach. Ke-
ďže trh s elektrinou je súčasťou 
jednotného európskeho trhu, zá-
kladné pravidlá sú spoločné pre 
všetky členské štáty EÚ.

Princípom liberalizovania trhu 
s energiami, ktorý je aj definova-
ný v Zákone o energetike, je prá-
vo odberateľa slobodne si vybrať 
dodávateľa energie. Touto legis-
latívnou úpravou sa skončilo mo-

nopolné postavenie spoločnos-
tí na trhu a vznikla zdravá, trhová 
konkurencie schopnosť. Nie sú na 
mieste obavy konzervatívnej slo-
venskej spoločnosti, že ide o ne-
kalú činnosť. Vďaka zmenám sa už 
v predchádzajúcich rokoch úpl-
ne oddelili monopolné činnosti 
(elektrické vedenia – prenos a dis-
tribúcia elektriny) a činnosti, v kto-
rých pôsobí konkurencia (výroba 
a obchod s elektrinou). V roku 
2007 sa rozdelili aj tradiční dodá-
vatelia elektriny (ZSE, SSE a VSE) 
na firmy zabezpečujúce distribú-
ciu a firmy predávajúce elektrinu.

Kladným výsledkom liberalizá-
cie trhu bol rozvoj energetických 
búrz a štandardizovaných zmlúv 
pre obchodovanie na mimo bur-
zových trhoch. Mechanizmus ce-
notvorby vo veľkoobchode elek-
trickej energie je úplne v rukách 
voľného trhu, ktorý nie je obme-
dzený hranicami Slovenska, ale je 
veľmi dobre prepojený v rámci ce-
lej európskej siete UCTE.

Obchodovanie s elektrinou sa 
uskutočňuje najmä prostredníc-
tvom Pražskej energetickej bur-
zu PXE a európskej energetickej 
burzu EEX. Funguje podobne ako 
obchodovanie s inými komodita-
mi. Nákup elektrickej energie je 
komplexný obchod neustále sa 

pohybujúcich taríf, cien, sadzieb 
a obchodných príležitostí nových 
alternatívnych dodávateľov. Ne-
dostatočná orientácia v týchto ka-
tegóriách má za následok zmä-
tok zákazníka a spravidla zlyhanie 
procesu identifikácie vplyvu jed-
notlivých položiek za platbu elek-
trickej energie.

Je na škodu veci, že motív záko-
nodarcu liberalizovať trhu s elek-
trinou, opomenul podľa môjho 
názoru podstatnú skutočnosť a to 
absenciu masívnej osvety pre zá-
kazníka, ako účastníka trhu. Zá-
kazník nemá dostatočné infor-
mácie o podmienkach, právach 
a povinnostiach jednotlivých 
účastníkov trhu, preto liberalizo-
vaný trhu na Slovensku len po-
stupne napĺňa jeho poslanie, zní-
ženie platby za elektrickú energiu. 

Tvorba ceny za jednotlivé po-
ložky platby a samotná platba (vy-
účtovacia faktúra) je v porovnaní 
s ostatnými komoditami na trhu 
pre zákazníka neobvykle nepre-
hľadná a zložitá, nevie sa orien-
tovať v danej problematike. Pred-
pokladám, že tento stav vyhovuje 
hlavne tradičným dodávateľom 
a regionálnym distribučným spo-
ločnostiam. Ostatní účastníci 
trhu, výrobca, distribúcia a dodá-
vateľ prijali organizačné a právne 

opatrenia pre pôsobenie na trhu.
Zákazníkovi, ako základnému 

článku fungovania trhu, treba po-
skytnúť odborné informácie a ich 
prijatím si sám uvedomí, že nasta-
venia odberných miest prostred-
níctvom analýzy ekonomické-
ho zhodnotenia a parametrizácie 
odberu elektrickej energie v jeho 
odbernom mieste, je najjedno-
duchšia cesta k značným úspo-
rám finančných prostriedkov za 
odber elektrickej energie. Dô-
ležité bude, že si uvedomí túto 
možnosť a nebude vnímať ponu-
ku takejto služby ako marketingo-
vý manéver. Vyplývajúce zmeny 
a opatrenia z nastavenia odber-
ných miest sú bez priameho dopa-
du na množstvo spotreby odberu 
elektriny a investičných nákladov, 
ktoré by bolo potrebné investo-
vať do technických a organizač-
ných zmien k zníženiu energetic-
kej náročnosti. Tieto zmeny urobí 
zákazník sám alebo prostredníc-
tvom odbornej spoločnosti. Pre 
bežného spotrebiteľa to znamená, 
že môže platiť menej ako doteraz, 
pričom nemusí obmedzovať svo-
ju spotrebu. 

 (Pokračovanie v budúcom čísle.)
 Ing. Igor Krajči, 
konateľ spoločnosti Energet, s.r.o.





7
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - AUGUST 2011

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

Spravodajstvo
Adresár

K pripravovanej súťaži v líčení 

JUVÝR V OČAKÁVANÍ 
NOVÉHO ZRODU

Pripravovaná celoslovenská sú-
ťaž v líčení Skills Slovakia JUVÝR 
2011 sa ponesie v duchu myš-
lienky herečky A. Hepburnovej. 
Cieľom súťaže je dať priestor no-
vým talentom, budúcim odborní-
kom v remeselnej živnosti kozme-

tik, kaderník, nechtový dizajnér, 
pretože iba tímová práca dokáže 
podporiť súťažiaceho, realizátora 
súťažnej témy. Návrh témy pre rok 
2011 „Audrey Hepburn“ pripravi-
la Slovenská živnostenská komora 
na základe spolupráce s organizá-
torom súťaže, ktorým je Štátny in-
štitút odborného vzdelávania.

Prečo Audrey Hepburn? Možno 
preto, že si uvedomujeme hektic-
kú dobu, v ktorej žijeme. Mnohí 
z nás tvrdia, že pracovať v súčas-
nosti v školských službách je ove-
ľa ťažšie ako v minulosti. Vinníkov 
hľadáme v systéme, v rodičoch, 
či triede, do ktorej počas obdo-
bia dažďov zateká, a samozrej-
me v žiakoch. Žiaci, vraj, dvíha-
jú svoj hlas do extrémnych výšok 
na protest proti všetkému a všet-
kým. Či sú nepriateľskí voči auto-

ritám, nebodaj povinnostiam, ale-
bo sú „alergickí len na kaktus za 
oknom“, riešime cestou médií, 
kde si odkazujeme všetko, od hl-
bokých myšlienok po tie plytké. 
Zdá sa, že vzdelávaniu rozumie 
každý, kto chodil do školy.

Organizátorov súťaže napadlo 
prizvať k realizácii danej témy nie-
len súťažiacich, ale aj ich spolužia-
kov, učiteľov, majstrov odbornej 
výučby, rodičov, priateľov. Naj-
prv iba na prehliadku filmov, kde 
sa k nám z filmového plátna pri-
hovára mladá Andrey. Po filmoté-
ke možno vznikne dialóg medzi 
všetkými „školou povinnými“, čím 
škola získa ďalších súťažiacich, 
ktorí podporia sviatok remeselnej 
šikovnosti, či už sponzorsky, návr-
hmi účesov, prípravou doplnkov 
k oblečeniu, nácvikom pohybo-
vej kultúry, prípravou CD- nahráv-
ky a podobne. Bude to možno 
pre všetkých zrod motivácie ako 
prezentovať svoj um, remeselný 
kumšt so štetcom v ruke a srdcom 
na dlani. 

 Dr. Katarína Babulíková

V ZNAMENÍ 
PROJEKTU HAIR.NET

Napriek tomu, že je leto v plnom 
prúde, ani jeden z členov projek-
tového tímu Hair.net sa nesťažuje 
na „uhorkovú sezónu“. Preklada-
teľské a tlmočnícke práce, spoje-
né s transferom materiálov z Veľ-
kej Británie, pre potreby on-line 
vzdelávania kaderníkov na Slo-
vensku finišujú. Máme za sebou 
pracovné stretnutie so zástupca-
mi vybraných škôl a zástupcami 
stavovských a profesijných organi-
zácií (konalo sa na pôde SOŠ na 
Svätoplukovej ul.). Zároveň sme 
potvrdili prípravu materiálov k vý-
učbe kozmetikov a kaderníkov do 
konca augusta, v oblasti potrieb 
štandartného a nadštandartné-
ho vyučovania v rámci spoluprá-
ce s inštitútom odborného vzde-
lávania.. 

Pracovný tím pripravuje odbor-
ný program na zasadnutie hlav-

ných partnerov (Bulharsko, Ru-
munsko, Anglicko), ktoré bude 
opäť na Slovensku. Do progra-
mu sme zaradili stretnutie so zá-
stupcami škôl, prehliadku priesto-
rov praktickej výučby kaderníkov, 
návštevu kaderníckeho salónu, 
spojenú s ukážkami prác z tvorivej 
dielne našich kaderníkov. 

O tom, aké sú ciele projektu 
Hair.net budeme informovať náv-
števníkov aj počas veľtrhu v Nitre, 
kde má naša komora svoje tradič-
né zastúpenie. V sobotu 20. au-
gusta sa bude prezentovať aj KZK 
Nitra, ktorá okrem iného pripravi-
la kultúrne vystúpenie občianske-
ho združenia Čab. Práve tu upo-
zorníme aj na pripravené učebné 
texty pre kaderníkov v rámci pro-
jektu. 

 (kab)




