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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR z vlastnej ini-
ciatívy navrhlo zmeny v zákone, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 
vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Na základe poznatkov a po-
trieb aplikačnej praxe sú navrhnu-

té zmeny v oblasti celoživotného 
vzdelávania. Navrhuje sa úpra-
va podmienok, ktoré musí spĺ-
ňať odborný garant vzdelávacieho 
programu a lektor vzdelávacieho 
programu. Rozšírenie podmienok 
pre odborných garantov a lekto-
rov v rámci vzdelávacích progra-
mov umožňuje systému akreditá-
cie väčšiu pružnosť.

Návrh zákona rozširuje okruh 
subjektov, zúčastňujúcich sa na 
procese overovania odbornej 
spôsobilosti. Okrem odborných 
škôl a vysokých škôl budú môcť 
získať oprávnenie na vykonáva-
nie skúšky na overenie odbornej 
spôsobilosti aj iné inštitúcie, na-
príklad profesijné a stavovské or-
ganizácie.

Podľa návrhu zákona bude mož-
né od 1. 9. 2012, kedy je navrho-
vaná účinnosť novely zákona o ce-
loživotnom vzdelávaní, považovať  
osvedčenia o vykonaní kvalifikač-
nej skúšky pred skúšobnou ko-
misiou, vydaným Ministerstvom 
vnútra SR do 31. 12. 2011, pova-

žovať za osvedčenie o čiastočnej 
kvalifikácii podľa zákona o celo-
životnom vzdelávaní. Dochádza 
k možnosti získať živnostenské 
oprávnenie pre tých uchádzačov, 
ktorí splnili podmienky náhrad-
ným spôsobom na vydanie živnos-
ti do 31. 12. 2011. 

Medzi významné zmeny je mož-
né zaradiť aj úpravu Národného 
kvalifikačného rámca, ktorý bude 
do praxe zavedený všeobecne 
záväzným právnym predpisom. 
Ním sa ustanovia jednotlivé úrov-
ne, ktoré predstavujú prepojenie 
s Európskym kvalifikačným rám-
com.

Navrhované zmeny v zákone 
o celoživotnom vzdelávaní vytvá-
rajú predpoklad na splnenia pod-
mienok definovaných v návrhu 
zákona, že Slovenská živnosten-
ská komora sa bude môcť uchá-
dzať o získanie oprávnenia na vy-
konávanie skúšok na overenie 
odbornej spôsobilosti.

Ing. Ján Dutko, riaditeľ odboru 
živnostenského podnikania MV SR

ŠIŤ HORÚCOU 
IHLOU NERADNO
Pred časom exminister škol-

stva Ján Mikolaj, pod ktoré-
ho taktovkou vznikla úprava 
zákona č. 568/2009 Z. z., čo 
znamenalo, že bol tento zá-
kon v roku 2009 novelizova-
ný a jeho účinnosť datovaná 
až od 1. januára 2012, chcel, 
aby právo skúšať v rámci re-
kvalifikačných skúšok na ove-
renie odbornej spôsobilosti 
v oblasti remeselných živností 
nemala iba Slovenská živnos-
tenská komora, ale, aby túto 
možnosť mali vysoké ško-
ly a univerzity. Vysoké školy 
a univerzity sa mali zaoberať 
kvalifikačnými skúškami re-
meselníkov? Mali mať na sta-
rosti osudy remeselných živ-
ností? Však sa to zdá divné? 

Zdá sa divné, že vôbec toto 
vyšlo z menovaného minis-
terstva. Spomínaná novela 
akoby bola šitá veľmi horú-
cou ihlou! Veď predtým ne-
bol výrazný problém v ob-
lasti rekvalifikačných kurzov 
a následného skúšania. (A no-
vela by mala vyriešiť problém, 
nie prinášať nové problémy!) 
V komisiách pre kvalifikačné 
skúšky boli zástupcovia stred-
ných odborných škôl, zástup-
covia cechových a odborných 
spoločenstiev a zástupcovia 
Slovenskej živnostenskej ko-
mory. 
Čas ukázal, že tu niečo za-

škrípalo. V neistote zosta-
lo veľa tých, ktorí absolvova-
li rekvalifikačné kurzy, avšak 
nemajú skúšky. Problém má 
vyriešiť (ďalšia) novela. Ne-
ostáva nám nič iné, iba veriť, 
že táto novela (novely) prine-
sie nové možnosti. A nebude 
obchádzať živnostenskú ko-
moru! 

Ing. Robert Schmidt, pod-
predseda SŽK pre vzdelávanie

PLATFORMA KOMORY 
V CELOŽIVOTNOM 

VZDELÁVANÍ
 Povedali o spolupráci so 
SŽK (1)
 Informácie Cechu Taxi 
Bratislava (5 - 6)
 Právna poradňa (7)

V čísle:

Vec, ktorú na svete najviac nechápem, je daň z príjmu. (Einstein)

V ostatných niekoľko rokov sa Slovenská živnostenská komora - na-
priek pretrvávajúcim vnútrokomorovým problémom, nízkej členskej 
základni a nie práve najefektívnejšej práci všetkých krajských zložiek – 
stále viac zviditeľňuje v podnikateľskom prostredí. Po výročnom roko-
vaní živnostníkov, ktoré sa konalo minulý mesiac v Rožňave, sme využili 
priestor na odpovede tých, ktorí s komorou úzko spolupracovali a spo-
lupracujú. Jediná otázka bola: Ako hodnotíte spoluprácu so Sloven-
skou živnostenskou komorou?

Ing. Tomáš Malatinský,
minister hospodárstva SR:

Verím, že spoločne nájdeme vý-
chodiská, ktoré vyriešia podporu 
podnikateľského prostredia. Uví-
tal by som väčšiu snahu a aktívnej-
ší prístup zo strany živnostenskej 
komory. Podpora živnostníkov je 
jednou z priorít, ktorú ako minis-
ter hospodárstva mám.

Stanislav Čižmárik, 
prezident Slovenského živnos-
tenského zväzu:

- Spolupráca je dobrá, partner-
ská. V posledných rokoch sme 
spojili sily viackrát a v záujme pod-
pory našich členov, vlastne všet-
kých živnostníkov a malých pod-
nikateľov na Slovensku. Spoločne 
sme zabojovali pri predložení da-
ňovo-odvodovej reformy minulej 
vlády. Stretávali sme sa aj na aktivi-
tách politických strán, ktoré vyjad-
rovali našu podporu v predvoleb-
nej kampani do parlamentných 
volieb 2012. Naše problémy a po-

treby ich riešenia boli zapracova-
né aj do niektorých programov. 
Určite budeme musieť spojiť sily 
aj pri obhajobe záujmov živnost-
níkov a najmenších podnikateľov 
pri pripravovaných reformách no-
vej vlády. Navzájom sa podporu-
jeme, za čo funkcionárom SŽK aj 
touto cestou ďakujem.

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.,
prezident Slovenskej asociácie 
malých a stredných podnikov 
(SAMP):
- Našli sme spoločnú reč pri 
riešení daňovo-odvodovej refor-
my, kde Slovenská živnostenská 
komora podporila naše návrhy. 
Mám zato, že spolupráca je po-
trebná, treba ju naďalej rozvíjať, 
najmä v tomto období, keď sledu-
jeme zhoršujúce sa podnikateľské 
prostredie.  (i)

POVEDALI O SPOLUPRÁCI 
SO SLOVENSKOU 

ŽIVNOSTENSKOU KOMOROU 
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• Na výstavisku Incheba: 

BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽ-
SKÉ DNI
9. medzinárodný zberateľský 
veľtrh
1. a 2. 6. 2012

• Na výstavisku v Nitre: 

CHEMPLAST
15. medzinárodná výstava 
plastov a chémie pre strojár-
stvo
1. a 2. 6. 2012

VÝSTAVA PSOV GRAND 
PRIX SLOVAKIA
28. medzinárodná výstava 
psov
4. a 5. 6. 2012

FARMÁRSKE TRHY
24. 6. 2012

AGROKOMPLEX

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
ENERGIE

COOPEXPO

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

REGIÓNY SLOVENSKA
23. - 26. 8. 2012

• Na výstavisku EXPO CEN-
TER v Trenčíne:

AQUA 2012
19. ročník medzinárodnej vý-
stavy vodného hospodárstva, 
hydroenergetiky a ochrany 
životného prostredia, ko-
munálnej techniky a rozvoja 
miest a obcí
12. - 14. 6. 2012

• Zahraničné výstavy 
a veľtrhy:

MOTORSPORT EXPO
Medzinárodný veľtrh dielov 
a vybavenia pre motoristický 
šport
5. a 6. 6. 2012, Brno, Česká 
republika

AUTOTEC
Medzinárodný veľtrh úžit-
kových automobilov, dielov 
a servisnej techniky 
6. - 10. 6. 2012, Brno, Česká 
republika 

2. letný knižný veľtrh
Knižný veľtrh - knihy nielen 
na leto a dovolenku 
15. a 16. 6. 2012, Ostrava 1, 
Česká republika

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Zasadnutie Rady solidari-
ty a rozvoja. Ing. Vojtech Gott-
schall, ako najvyšší predstaviteľ 
Slovenskej živnostenskej komo-
ry, sa na pozvanie predsedu Vlá-
dy SR Róberta Fica zúčastnil 21. 
mája 2012 úvodného zasadnu-
tia Rady solidarity a rozvoja, ktorá 
má nadviazať na dobré skúsenos-
ti s prácou Krízovej rady z rokov 
2009 - 2010 a vytvoriť priestor 
na diskusiu o nevyhnutných hos-
podárskych, finančných a sociál-
nych opatreniach. Na zasadnutí sa 
okrem širšieho okruhu partnerov 
a predsedu vlády Róberta Fica zú-
častnili minister financií Peter Ka-
žimír a minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny Ján Richter. Predsta-
vitelia vlády predložili prvý návrh 
opatrení, smerujúcich k ozdra-
veniu verejných financií a budú 
mať záujem začať v nasledujúce 
dni sériu bilaterálnych rokovaní. 
Zasadnutie rady pokračovalo 22. 
mája 2012.  (u)

  Pracovné stretnutie na minis-
terstve práce. V utorok 22. mája 
2012 sa zástupcovia Slovenskej 
živnostenskej komory Ing. Voj-
tech Gottschall a Vladimír Mič-
ka zúčastnili úvodného pracov-
ného stretnutia s ministrom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Jánom 
Richterom a štátnym tajomníkom 
Jozefom Burianom ohľadne pri-
pravovanej daňovo-odvodovej 
reformy.  (ur)

  Komora na výročnom sneme 
SŽZ. Začiatkom mája sa zástupca 
Slovenskej živnostenskej komo-
ry Vladimír Mička zúčastnil na za-
sadnutí výročného snemu Sloven-
ského živnostenského zväzu.  (m)

  Komora na sneme Sloven-
skej asociácie malých podni-
kov 2012. Dňa 3. mája 2012 sa 

Zástupcovia SŽK a SŽZ na spoločnom sedení pred rokovaním na minis-
terstve práce (foto -m-)

DOKONALÝ 
DEŇ

Slovenská živnostenská komo-
ra spolu s Regionálnou agentú-
rou Senec – Pezinok pripravuje 
na koniec júna podujatie Doko-
nalý deň – odborné vzdelávanie 
s projektom Hair.Net. Perfect Day 
sa bude konať v areáli termálneho 
kúpaliska v Podhájskej. Násled-
ne bude vyhodnotenie projektu 
a predloženie výsledkov – na pra-
covnom stretnutí, ktoré sa bude 
konať v septembri v Rumunsku.(b)

v Dome podnikateľov v Bratislave 
uskutočnil Snem Slovenskej aso-
ciácie malých podnikov. Verejnej 
časti zasadnutia sa zúčastnil aj zá-
stupca Slovenskej živnostenskej 
komory (Vladimír Mička).  (m)

  Rokovania k návrhu na zvý-
šenie vymeriavacieho základu. 
V pondelok 28. mája rokovali zá-
stupcovia Slovenskej živnosten-
skej komory a Slovenského živ-
nostenského zväzu (Ing. Vojtech 
Gottschall a Stanislav Čižmárik) 
s cieľom prijať argumenty k návr-
hu na zvýšenie minimálneho vy-
meriavacieho základu pre plate-
nie poistného SZČO za účelom 
dosiahnutia budúcich dôchodkov 
na úrovni životného minima (mi-
nimálnych dôchodkov) tak, ako 
to bolo predložené ministerstvom 
práce. Následne sa predstavite-

lia SŽK a SŽZ zúčastnili rokovania 
na Ministerstve práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. K záverom sa na 
stránkach ŽN vrátime.  (vm)

  Rokovanie o celoživotnom 
vzdelávaní. V polovici mája sa 
v Pezinku, na spoločnom roko-
vaní o celoživotnom vzdeláva-
ní a úprave zákona č. 568/2009 
Z. z., stretli zástupcovia SŽK (Gott-
schall, Mička) s riaditeľom odbo-
ru živnostenského podnikania MV 
SR Ing. Jánom Dutkom.  (m)

  Doplnky na zmeny zákona. 
Slovenská živnostenská komo-
ra v rámci medzirezortného pri-
pomienkového konania k záko-
nu č. 568/2009 Z. z. predložila 
na Ministerstvo školstva SR pripo-
mienky a doplnky k navrhovanej 
zmene.  (m)

Neraz sa do redakčnej pošty, alebo v diskusiách s členmi komory, do-
stali otázky okolo podmienok, výhod, či nevýhod bankových služieb. 
Naposledy na zhromaždení delegátov istej krajskej zložky, na ktorom 
sa zúčastnili aj zástupcovia generálneho partnera komory – VÚB, a. s., 
vznikol návrh otázky živnostníkov podávať bankovým úradníkom aj ces-
tou našich novín. Tak vznikla nová rubrika, v ktorej budeme pravidelne 
uverejňovať odpovede zástupcov banky na otázky vás – čitateľov. 

1. Už tri roku som živnostníkom. Ako mám postupovať pri žiados-
ti o úver, konkrétne mám na mysli vo VÚB banke?

Príďte do ktorejkoľvek pobočky banky, prineste daňové priznanie a fi-
nančné výkazy za jedno ucelené ukončené účtovné obdobie.

2. V prípade, že nedokážem splácať vo VÚB banke môj podnikateľ-
ský úver, aké mám riešenia?

Klientom, ktorí majú problémy so splácaním, ponúkame viacero mož-
ností, napríklad predĺženie splatnosti úveru alebo odklad splátok. 

 (Viac v budúcom vydaní ŽN. Pozn. red.)
Odpovede na otázky poskytnú záujemcom aj špecialisti VÚB banky 

na adrese partner@vub.sk. Obrátiť sa môžete aj na ktorúkoľvek poboč-
ku VÚB alebo na telefonickú službu Kontakt 0850 123 000. (Otázky 
môžete posielať aj priamo do redakcie Živnostenských novín - poštou, 
e-mailom alebo telefonicky. Kontakty nájdete v tiráži novín.)

VÚB ŽIVNOSTNÍKOM



3
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - MÁJ 2012

Zo života komory
Krátke správy
Inzercia

 • Najväčšia reforma verej-
nej správy od roku 1989. Re-
zort vnútra pripravuje najzásad-
nejšiu reformu verejnej správy 
od roku 1989, ktorá by mala pri-
niesť značnú úsporu finančných 
prostriedkov. Charakterizovať by 
ju podľa ministra vnútra Roberta 
Kaliňáka mala efektivita, spoľah-
livosť a otvorenosť.  (a)

 • Najlepší s vyznamenaním 
Merkúrov rád. Merkúrov rád 
je prestížne ocenenie osobnos-
tí, či organizácií, ktoré udeľuje 
Zväz obchodu a cestovného ru-
chu SR. Na toto ocenenie môžu 
byť nominované osobnosti ale-
bo spoločnosti, ktoré sa okrem 
iného výrazným spôsobom za-
slúžili o rozvoj a zviditeľňovanie 
obchodu.  (a)

 • Vo väzeniach na Sloven-
sku je plno. Slovenské väznice 
s minimálnym stupňom stráže-
nia praskajú vo švíkoch. Takmer 
tisícka ľudí je v zariadeniach na 
výkon väzby alebo majú k dispo-
zícii menej priestoru, než je limit. 
Naplnenosť týchto ústavov je od 
97 do 129 percent.  (a)

 • Športové hry detí z detských 
domovov. V Trenčíne - Zlatov-
ciach sa 26. mája 2012 konal 22. 
ročník športových hier detí z det-
ských domovov - Športové maj-
strovstvá s Nestlé 2012. Súťažilo 
sa v atletike, minifutbale, volej-
bale a stolnom tenise. Najlepší 
postúpili na medzinárodné špor-
tové hry detí z detských domo-
vov, ktoré sa uskutočnia v Českej 
republike.  (b)

 • Snaha ministerstva hospo-
dárstva o obnovenie dotácií. 
Najväčší slovenský výrobca sl-
nečných kolektorov, THERMO|-
SOLAR Žiar, s. r. o., víta vyhlá-
senie Ministerstva hospodárstva 
SR, že by rado obnovilo dotá-
cie pre domácnosti na kúpu sl-
nečných kolektorov a kotlov na 
biomasu a to už od  budúceho 
roka. Zastavil by sa tak dramatic-
ký prepad predaja slnečných ko-
lektorov na Slovensku, ku kto-
rému došlo po zastavení dotácií 
v závere roku 2011 a prácu by 
našli aj mnohí montážnici, ktorí 
o ňu v dôsledku prepadu preda-
ja prišli.  (tl)

 • ZCHFP nesúhlasí so zdvoj-
násobením daňového zaťa-
ženia. Firmy združené v Zväze 
chemického a farmaceutické-
ho priemyslu (ZCHFP) SR nesú-
hlasia s rozsahom vládou pripra-
vovaného zvýšenia daňového 
zaťaženia, pretože to prinesie 
radikálne zhoršenie podnikateľ-
ského prostredia, únik kapitálu 
do zahraničia, likvidáciu mno-
hých podnikov a zvýšenie neza-
mestnanosti. (tl)

Krátke správyZÁSTUPCA 
SŽK V RADE 
SOLIDARITY 
A ROZVOJA

Predseda vlády Slovenskej republiky

 
V Bratislave, dňa 18. mája 2012

Vážený pán predseda,

v procese konsolidácie verejných financií má vláda Slovenskej re-
publiky záujem viesť intenzívny sociálny dialóg so širokým okruhom 
sociálnych partnerov. Na tento účel navrhujem zriadiť Radu solida-
rity a rozvoja ktorá by nadviazala na dobré skúsenosti s prácou Krí-
zovej rady z rokov 2009 - 2010 a vytvorila priestor na diskusiu o ne-
vyhnutných hospodárskych, finančných a sociálnych opatreniach.

Privítal by som, pokiaľ by ste sa ako najvyšší predstaviteľ Slovenskej 
živnostenskej komory stali členom Rady solidarity a rozvoja, ktorú 
mienim v jej plenárnom zložení riadiť osobne. V prípade, že s člen-
stvom v rade súhlasíte, navrhujem, aby sa prvé plenárne zasadnutie 
Rady solidarity a rozvoja uskutočnilo v pondelok 21. mája 2012 o 11. 
h v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky.

Na zasadnutí okrem širšieho okruhu partnerov bude za vládu Slo-
venskej republiky prítomný predseda vlády SR, minister financií SR, 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Zboru porad-
cov predsedu vlády SR. Predstavitelia vlády SR predložia prvý návrh 
opatrení smerujúcich k ozdraveniu verejných financií a budú mať zá-
ujem začať v nasledujúce dni sériu bilaterálnych rokovaní.

S úctou

Vážený pán
Vojtech Gottschall
predseda
Slovenská živnostenská komora
B r a t i s l a v a

Predseda Vlády Slovenskej re-
publiky Robert Fico menoval do 
Rady solidarity a rozvoja predsedu 
Slovenskej živnostenskej komory 
Ing. Vojtecha Gottschalla, ktorý 
sa v uplynulých dňoch už zúčastnil 
úvodných rokovaní tejto rady. Pre 
Slovenskú živnostenskú komoru 
je to príležitosť byť nápomocnou 
pri presadzovaní požiadaviek živ-
nostníkov v diskusii o nevyhnut-
ných hospodárskych, finančných 
a sociálnych opatreniach štátu. 

Predseda SŽK vyzýva na spo-
luprácu členov komory - živnos-
tníkov, podnikateľov, pokiaľ majú 
návrhy, námety, či pripomienky, 
týkajúce sa daňovo-odvodovej re-
formy, dôchodkovej reformy a mi-
nimálnych dôchodkov, aby svoje 
pripomienky posielali na úrad ko-
mory. Môžu tak urobiť písomne, 
mailom alebo telefonicky na ad-
resy úradu komory v Žiline alebo 
Bratislave.  (r)

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska vás pozýva na

VI. ročník 

ŠPORTOVÝCH HIER PEKÁROV
A CUKRÁROV SLOVENSKA

v sobotu 2. júna 2012 od 8.00 hod.
do športového areálu v obci Veľké Kosihy (okres Komárno)

Očakávame viac ako 500 účastníkov, ŠPORT, ZÁBAVU, DEŇ S HUDBOU,
FUTBALOVÝ ZÁPAS PEKÁRI - KOMINÁRI

HLAVNÝ GARANT: pekáreň F + K Komárno - Obecný úrad Veľké Kosihy
AKCIU PODPORILI:  OLD HEROLD HEFE Trenčín, EKVIA Nitra, Zeelandia Košice, 

BAFER Prešov, TECHNOPEK Bratislava, KORNFEIL Slovensko,
LESAFFRE Slovensko, VUB, a.s., SPP, a.s., Bratislava

Zúčastnený členský podnik cechu sa podieľa na nákladoch 5 eur za osobu.
Nečlenský podnik sa podieľa na nákladoch 15 eur za osobu.
Informácie a prihlášky: sekretariát CPC, tel. 033/641 331

e-mail: sekretariat@cechpekarov.sk, predseda@cechpekarov.sk

Kolegovia pekári a cukrári,
priaznivci

pekárskeho remesla!

.....................................................................................................

.....................................................................................................



DRIVE THE CHANGE

36 splátok akontácia 45%, poplatok za spracovanie obchodného prípadu 
je vo výške 119,19 EUR, mesačná splátka bez poistenia 199,16 EUR. 
60 splátok akontácia 45%, poplatok za spracovanie obchodného prípadu 
je vo výške 119,19 EUR, mesačná splátka bez poistenia 127,64 EUR. 

36 splátok akontácia 45%, poplatok za spracovanie obchodného prípadu 
je vo výške 189,90 EUR, mesačná splátka bez poistenia 315,44 EUR.
60 splátok akontácia 45%, poplatok za spracovanie obchodného 
prípadu je vo výške 189,90 EUR, mesačná splátka bez poistenia 
202,16 EUR.

*LÍZING ZAHŔŇA: ponuka lízingu neobsahuje poistenie automobilu.

RENAULT Slovensko, spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
www.renault.sk
Neváhajte kontaktovať svojho lokálneho dílera Renault / Dacia
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Špeciálna ponuka pre Taxislužby:
Veľmi výhodná cena automobilov s úspornými dieselovými motormi.

POHODLNE A EKONOMICKY

Renault Fluence Comfort 1,5 dCi 
66kW/90k

zľava 2165 € cena po zľave 
11990 € s DPH zľava 4200 €

cena po zľave
18990 € s DPH

Renault Latitude Expression 2,0 dCi
110kW/150K

ZNAČKOVY LÍZING RENAULT FINANCE: 
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ZĽAVY PRE ČLENOV CECHU

16 999

16 000

16 777

16 016

16 333

16 322

16 100

16 222

 Firma Predmet z avy Výška Miesto Informácie
 produkt z avy uplatnenia z avy (objednanie)
 Slov. leg. metrológia overenie taxametrov 8% priamo u dodávate a priamo u dodávate a
 Slov. metrol. ústav overenie taxametrov dohodnuté ceny priamo u dodávate a priamo u dodávate a
 Nicholtrackt pneumatiky 25 - 35% Nicholtrackt Nicholtrackt

kontrola+nastav.geom. 20% Nicholtrackt Nicholtrackt
prezutie, vyva ovanie 15% Nicholtrackt Nicholtrackt

 Motor Car Group autá KIA (pre TAXI) 6 - 14,5%* Z. Kraj ovi , 0903 429 809
mechanické a klampiarske práce
náhradné diely, práce 10% Dunajská Lu ná**

 AUTOROTOS STK + emisné kontr. 10% STK tel. 02 4949 1842
Servis - práca 15% Servis tel. 02 4487 2667
Servis - materiál 10% Servis tel. 02 4949 1833
autá
(pod a typu a mno stva) 4 - 9% predaj a tel. 02 4487 2666
Restaurant - Pizzéria 10% Pizzéria
Autoškola 20% pre priamych rodinných príslušníkov lenov Cechu Taxi

 BS FAKTORING    zákonné poistenie
   + havárijné poistenie individuálna Mgr. Daráš, 0905 864 515

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

INFORMÁCIE CECHU TAXI BRATISLAVA

OPODSTATNENOSŤ CECHU NAĎALEJ 
AKTUÁLNA 

V prílohe informácií Cechu TAXI 
sa o. i. vraciame k nedávno kona-
nému zhromaždeniu delegátov 
(konalo sa 26. apríla). Predseda 
cechu Milan Velčický sa v prího-
vore v úvode zhromaždenia v pr-
vom rade zaoberal postavením ce-
chu. Mnoho členov – taxikárov sa 
totiž čoraz častejšie vyjadruje, že 
cech je zbytočný. Mnohí nechcú 
platiť členské príspevky. Cechmaj-
ster doslova povedal: „Neviem, či 
práve to členské nie je tvorcom ná-
zoru, že cech je zbytočný. Ak by 
členské členovia nemuseli platiť, 
tak by sa určite vyjadrovali o ce-
chu inak.“
Členská základňa cechu je v pod-

state stabilná, aj keď noví členo-
via sa doň nehrnú. Živnostenské 
spoločenstvo však bez finančných 
prostriedkov nemôže existovať 
a tak otázky členstva a platenia 
členského sú každý rok aktuálne. 
Na druhej strane členovia očaká-
vajú, že cech bude pre nich prí-
nosom. Mnohí si kladú otázku, 
či to tak je. Ako povedal v hod-
notiacej správe predseda, exis-
tencia spoločenstva má určite 
svoje opodstatnenie. Dosiahnu-
té výsledky členovia berú ako sa-
mozrejmosť a zabúdajú, že keby 
tu cech nebol, je pravdepodob-
né, že by samostatné taxislužby 
alebo samostatne zárobkovo čin-
né osoby nedokázali vybaviť to, čo 
cech vybavil a čo členovia - ako sa-

mozrejmosť - využívajú. Predseda 
okrem iného spomenul nový zá-
kon o cestnej doprave a vykoná-
vaciu vyhlášku k nemu: „Mnohé 
ustanovenia, prospešné pre poc-
tivých taxikárov sú tam len vďaka 
tomu, že sme boli pri tvorbe tohto 
zákona. Zákon by mal zlikvidovať 
čiernych taxikárov, zakazuje prácu 
na cudziu koncesiu, vyžaduje zna-
losti o taxislužbe aj od taxikárov - 
zamestnancov - a stanovuje územ-
nú pôsobnosť taxikárom.“
Členovia napríklad očakávajú, 

že cech zariadi cenovú reguláciu 
a to, aby bol istý systém v používa-
ní stanovíšť všetkými taxislužbami 
a aby bol aj dostatok zákazníkov 
pre všetkých. Určite sú to opod-
statnené požiadavky, avšak - ako 
to zdôraznil predseda - všetko je 
o kompetenciách. Cech môže po-
žiadavky iba predkladať na prís-
lušné inštitúcie a navrhovať ako 
ich riešiť. Konečné rozhodnutia sú 
na tvorcoch legislatívy. 

V správe o činnosti, ktorú dostali 
delegáti v písomnej podobe a kto-
rú následne doplnil ešte predse-
da, sa konštatuje, že cech evido-
val v januári tohto roku 424 členov 
ako fyzické osoby a 9 členov ako 
právnické osoby. Zníženie poč-
tu fyzických osôb bolo v ostatnom 
období z dôvodu odchodu taxi-
károv z firiem, evidovaných ako 
členovia - právnické osoby, alebo 

Na dvojstrane nájdete:
MATERIÁLY 

ZO ZÁVEROV 
ZHROMAŽDENIA 

DELEGÁTOV

***

UPOZORNENIE 
NA NOVÝ ZÁKON

***

PREDSTAVENSTVO
A VÝKONNÝ VÝBOR 

INFORMUJE
***

ROZHOVOR
O PONUKE

RENAULT SLOVENSKO
***

CECH
TAXI
BRATISLAVA

z dôvodu ukončenia podnikania. 
Problémy pretrvávajú aj pri vy-

bavovaní a prevádzkovaní sta-
novíšť TAXI, aj napriek tomu, že 
predstavenstvo cechu schválilo 
Smernicu pre používanie stano-
víšť v rámci cechu. Niektorí čle-
novia sa nechcú podriadiť dohod-
nutým pravidlám a zneužívajú 
neschopnosť vedenia vykonávať 
pravidelné kontroly. Stanovištia 
preto zostávajú jedným z hlav-
ných problémov. Všetci sú si ve-
domí toho, že ak chcú mať taxiká-
ri na stanovištiach poriadok, musí 
sa o to pričiniť čo najväčší počet 
členov. V roku 2011 členovia ce-
chu užívali stanovištia, za ktoré 
bola platobnými výmermi vyru-
bená daň za užívanie verejného 
priestranstva v celkovej výške 
140 869,43 eur. Táto daň bola za 

* Zľavy na vozidlá KIA: Picanto 6,0 %, Rio 6,5 %, Soul 14,5 %, Venga 11,0 %, Ceéd 12,0 %, Sportage 7,5 %,
Sorento 8,0 %, Optima 7,5 % 

** Cech TAXI odporúča svojím členom odber nových vozidiel u zmluvného portnera Motor Car v Dunajskej Lužnej

(Pokračovanie na nasled. strane)
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ŽIADOSŤ 
O KONCESIU PODĽA 
NOVÉHO ZÁKONA
K návrhu na udeleniu konce-

sie na výkon taxislužby podľa zá-
kona č. 56/2012 musí žiadateľ 
predložiť nasledovné doklady:
 - fotokópiu aktuálneho výpisu 

zo živnostenského registra (ak žia-
dateľ podniká)
 - výpisy z registra trestov žiadate-
ľa a vedúceho dopravy, ak nám nie 
je žiadateľ (ibas originál, nie starší 
ako tri mesiace od dátumu poda-
nia žiadosti o koncesiu)
 - fotokópiu osvedčenia o odbor-

nej spôsobilosti v cestnej doprave 
(taxislužbe)
 - fotokópiu dokladu o zmluv-

nom vzťahu vedúceho dopravy, 
ak ním nie je žiadateľ (z dokla-
du musí byť zrejmé, že pracovník 
skutočne a sústavne riadi doprav-
né činnosti podniku)
 - fotokópiu dokladu k preukáza-

niu finančnej spoľahlivosti
 - fotokópiu osvedčenia o evi-

dencii (časť II), prípadne technic-
kého preukazu vozidla (vozidiel)
 - fotokópie protokolov o emis-

nej kontrole a kontrole vozidiel
 - fotokópiu nájomnej zmluvy na 

stanovište taxislužby a na parkova-
cie priestory
 - fotokópie preukazov vodiča ta-

xislužby
Žiadosť s doloženými doklad-

mi sa predkladá na Krajský úrad 
pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie, Bratislava, Vajnor-
ská 98/D.

PREDSTAVENSTVO 
A VÝKONNÝ VÝBOR 

INFORMUJE

CECH
TAXI

BRATISLAVA

OPODSTATNENOSŤ 
AKTUÁLNA

PRICHÁDZA SPOĽAHLIVÝ RENAULT

NOVÝ ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE

Z UZNESENIA ZO ZHROMAŽDENIA

UPOZORNENIE

stanovištia, vybavené prostredníc-
tvom cechu, okrem toho daň pla-
tili členské firmy aj samostatne. 

V diskusii sa najviac hovorilo 
o ustanoveniach zákona o cestnej 
doprave a vykonávacej vyhláške. 
Veľa slov sa točilo okolo ustanove-
ní, týkajúcich sa áut a preukazova-
nia finančnej spoľahlivosti. Hovori-
lo sa o opodstatnenosti existencie, 
či činnosti cechu a v rušnej disku-
sii padali aj ostrejšie slová. Ak sa 
aj menej zainteresovaní pozrú na 
činnosť cechu z druhej strany, mu-
sia vidieť, že členovia cechu majú 
oprávnené požiadavky a prichá-
dzajú s dobrými návrhy, avšak na 
druhej strane nie všetci dodržiava-
jú to, čo pre výkon taxislužby sami 
požadujú. Neraz už bolo konšta-
tované, že v radoch členskej zák-
ladne sú aj takí, ktorí nerešpektu-
jú taxikársku etiku, nerešpektujú 
zákazníkov a nerešpektujú ani ko-
legiálne vzťahy. Ťažko sa potom 
presadzujú požiadavky na prís-
lušných inštitúciách. Ako pove-
dal predseda cechu „... nevieme 
garantovať, že naši členovia majú 
všetko v poriadku a že dodržiava-
jú všetky platné predpisy pre výkon 
taxislužby. Často si kladiem otázku, 
či sa nám podarí a ako sa nám po-
darí dosiahnuť, aby všetci členo-
via konali tak, že používatelia ta-
xislužby budú mať istotu, že služby 
cechových taxikárov sú na vysokej 
profesionálnej a morálnej úrovni.“

Po zhromaždení čakajú na spo-
ločenstvo opäť neľahké úlohy. 
Ako spoločná niť sa nieslo záver-
mi diskusie aj uznesením jedno, 
že podstatná väčšina taxikárov, 
združených v Cechu TAXI Bra-
tislava je seriózna, že berie svo-
ju živnosť z dlhodobého hľadiska 
a že má záujem skvalitňovať svo-
je služby. Dôležitá bola, aj je, dis-
kusia o opodstatnenosti existencie 
cechu. Delegáti rozhodli, že cech 
má svoje opodstatnenie a otázka 
členstva v ňom sa v stanovách ne-
bude meniť. Iva Bukvová

Renault je francúzskym výrobcom osobných a úžitkových automobilov s rozsiahlou ponu-
kou, ktorá uspokojí požiadavky a nároky každého. Vozidlá Renault sú moderné, spoľahli-
vé a poskytujú úspornú prevádzku. Vďaka týmto vlastnostiam sú obľúbené aj vo vozových 
parkoch firiem každej veľkosti. Renault je lídrom v oblastiach ako kvalita (napríklad nová 
Laguna sa dostala do top 3 z hľadiska kvality podľa prieskumov JD Power alebo ADAC), bez-
pečnosť (vo svojom modelovom rade ponúka až 13 modelov s maximálnym ohodnotením 
Euro NCAP), v oblasti ochrany životného prostredia (Renault eco2), a najnovšie aj v oblasti 
elektrických automobilov (Renault je jedinou automobilkou, ktorá má celé portfólio – 4 mo-
dely elektrických automobilov). 

Manažéra predaja firemným zá-
kazníkom spoločnosti Renault 
Slovensko Ing. Ondreja Džatku 
sme sa spýtali:

S akými novinkami prichádza 
Renault na slovenský trh? 
 - Renault disponuje rozsiah-

lou sieťou 29 autorizovaných dí-
lerstiev a servisov umiestnených 

rovnomerne po celom území Slo-
venskej republiky. Je európskou 
jednotkou v predaji úžitkových 
vozidiel už 14 rokov a modelo-
vá ponuka značky je najširšia na 
našom trhu. V ponuke máme viac 
ako 180 verzií, prispôsobených 
požiadavkám klienta. Najhorúcej-
šou novinkou je model Dacia Lod-

gy, ktorý oslovuje svojou úžitko-
vou hodnotou, sedem miestnym 
prevedením, najväčšou ponukou 
vnútorného priestoru a skvelou 
cenou - od 8 990 eur. 
Čo konkrétne ponúkate taxiká-

rom?
 - Spoločnosť Renault Slovensko 

v spolupráci s Cechom Taxi Bra-

tislava pripravila špeciálnu ponu-
kou, ktorá zohľadňuje potreby ta-
xikárov. Modely Renault Fluence 
a Renault Latitude stelesňujú po-
hodlie, ponúkajú veľký priestor 
a bezpečnosť, čo považujeme za 
nevyhnutné vlastnosti vozidiel pre 
potreby súčasnej modernej ta-
xislužby. Oba modely disponu-
jú úspornými a spoľahlivými die-
selovými motormi. Naša ponuka 
ďalej zahŕňa veľmi výhodné ceny 
oboch modelov, ktoré sú kombi-
nované so značkovým financova-
ním Renault Finance na tri alebo 
päť rokov. Veríme, že naša ponu-
ka taxikárov osloví a pomôže im 
v ich práci.

 Pripravila: -ib-

Rozhovor s Ing. Ondrejom Džatkom, Fleet Sales Manager SK, RENAULT Slovensko

(Dokončenie zo str. 5)

Zhromaždenie delegátov uložilo zodpovedným funkcionárom nasle-
dovné úlohy: 

1. Zhodnotiť priebeh rokovania zhromaždenia delegátov, diskus-
né príspevky delegátov a prijať k nim príslušné opatrenia. 

Termín: 30. 6. 2012   Zodpovedný: predseda
2. Sústavne spolupracovať s VÚC Bratislava, Magistrátom hlavné-

ho mesta Bratislava a jednotlivými mestskými časťami na vytváraní 
čo najlepších podmienok pre výkon taxislužby. 

Termín: trvalý   Zodpovedné: predstavenstvo
3. Naďalej sa aktívne zapájať do činnosti v Slovenskej živnosten-

skej komore a Slovenskom živnostenskom zväze. 
Termín: trvalý   Zodpovední: poverení členovia 
4. Sústavne sledovať návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa ta-

xislužby a aktívne sa podieľať na ich návrhoch a pripomienkovaní. 
Termín: trvalý   Zodpovední: predseda a predstavenstvo
5. Sústavne rokovať s dodávateľmi služieb a materiálov pre taxiká-

rov o poskytovaní zliav pre členov cechu (metrologický úrad, pois-
ťovne, predajcovia automobilov a náhradných dielov, banky a pod.)

Termín: trvalý   Zodpovední: predseda a všetci členovia
6. Zisk z predchádzajúceho obdobia použiť na základe rozhodnu-

tia predsedu a výkonného výboru a následne o tom informovať pred-
stavenstvo cechu. Zisk nie je možné použiť na úhradu za stanovištia. 

Termín: trvalý   Zodpovedný: predseda
7. Zistiť náročnosť a financovanie webovej stránku ako náhradu za 

printové vydávanie bulletinu cechu.
Termín: 30. 6. 2012   Zodpovedný: predseda
8. Iniciovať zmenu zákona o cestnej doprave v ustanoveniach 

o vozidlách taxi. 
Termín: 31. 12. 2012   Zodpovedný: predseda

Upozorňujeme členov cechu, že 1. marca tohto roku nadobudol 
účinnosť nový zákon o cestnej doprave (Zákon č. 56/2012 Z. z.). Kaž-
dý taxikár by sa mal oboznámiť minimálne s ustanoveniami zákona, 
ktoré sa týkajú taxislužby.

Dôležité sú aj termíny uvedené v § 56 Prechodné ustanovenia, 
body:

(1) Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej do-
pravy, získané do 30. júna 2010 strácajú platnosť najneskôr 3. decem-
bra 2013. 

(8) Preukazy vodiča sa zavedú postupne; vodič vozidla taxislužby je 
povinný ho mať od 4. decembra 2013.

(9) Taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného 
musia byť vo vozidle taxislužby umiestnené od 1. januára 2014.

(10) Prevádzkovanie osobnej dopravy, ktorá je podľa tohto zákona au-
tobusovou dopravou (§ 8), vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť 
osôb vrátane vodiča je od 1. januára 2014 taxislužbou.

CECH TAXI BRATISLAVA
Cechmajster: Milan Velčický 
Kancelária: Ružinovská 1, 821 02 
Bratislava 2,
Tel.: 02/4342 4022 
e-mail: cechtaxi@centrum.sk 
Úradné hodiny: utorok a štvrtok od 
9:00 do 13:00 hod., v piatok po 
telefonickej dohode
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PRÁVNA PORADŇA

REŠTRUKTURALIZÁCIA REŠTRUKTURALIZÁCIA 
DLŽNÍKA – POVOLENIE DLŽNÍKA – POVOLENIE 
REŠTRUKTURALIZÁCIEREŠTRUKTURALIZÁCIE
V ostatných dvoch pokračovaniach Právnej poradne som 

sa venoval téme konkurzu, čo je nanajvýš veľmi nepríjemná 
téma pre všetkých zúčastnených, či už na strane dlžníka ale-
bo na strane veriteľa. Dnes sa opäť vrátim k téme reštruk-
turalizácie, čo je takisto nie veľmi príjemná záležitosť, avšak 
v každom prípade jej dôsledky pre všetkých zúčastnených sú 
miernejšie.

Ako som už v predchádzajú-
cich pokračovaniach spomí-
nal, reštrukturalizačné kona-
nie prechádza svojimi fázami 
a po fáze začatia reštruktura-
lizačného konania nasleduje 
fáza povolenia reštrukturalizá-
cie. Súd, ak sú splnené pod-
mienky, povolí reštrukturali-
záciu dlžníka najneskôr tridsať 
dní od začatia reštrukturalizač-
ného konania. Ak súd po začatí 
reštrukturalizačného konania 
reštrukturalizáciu dlžníka ne-
povolí, reštrukturalizačné ko-
nanie zastaví. V čase pred po-
volením reštrukturalizácie je 
možné vziať späť návrh na po-
volenie reštrukturalizácie. Po 
začatí reštrukturalizačného ko-
nania je však k späť vzatiu návr-
hu na povolenie reštrukturali-
zácie potrebný súhlas všetkých 
účastníkov reštrukturalizačné-
ho konania. V tomto čase sú 
účastníkmi konania dlžník, na-
vrhovateľ, prípadne navrhova-
telia a osoby, ktoré pristúpili do 
konania. Ak v čase rozhodova-
nia súdu o povolení reštruktu-
ralizácie uplynulo od jeho vy-
pracovania viac ako šesťdesiat 
dní, súd pred rozhodnutím 
o povolení reštrukturalizácie 
vypočuje správcu, či sa zásad-
ne nezmenili pomery dlžní-
ka, či sú závery posudku aktu-
álne a či možno predpokladať 
úspešnú reštrukturalizáciu.

Zákon presne vypočítava 
podmienky, na ktorých splne-
nie sa viaže povolenie reštruk-
turalizácie. Ide najmä o tom, 
aby reštrukturalizačný posu-
dok, ktorý vypracoval správ-
ca, spĺňal zákonom predpísa-
né náležitosti, jeho obsah bol 
jasný a zrozumiteľný a v čase 
podania návrhu nebol starší 
ako tridsať dní od jeho vypra-
covania a najmä, aby správ-
ca, ktorý vypracoval posudok, 
v ňom reštrukturalizáciu dlž-
níka odporučil. Zo záverov 
reštrukturalizačného posudku 

musí byť zrejmé, že na odpo-
ručenie reštrukturalizácie dlž-
níka boli splnené predpokla-
dy, stanovené zákonom a to, 
že dlžník vykonáva podnika-
teľskú činnosť, teda nie je mož-
no reštrukturalizovať dlžníka 
nepodnikateľa; dlžníkovi hro-
zí úpadok alebo už je v úpad-
ku; že je možné odôvodne-
ne v prípade reštrukturalizácie 
predpokladať zachovanie as-
poň podstatnej časti prevádz-
ky podniku dlžníka a v prípa-
de povolenia reštrukturalizácie 
možno odôvodnene predpo-
kladať väčší rozsah uspokoje-
nia veriteľov dlžníka ako v prí-
pade konkurzu.

Súd v uznesení o povolení 
reštrukturalizácie okrem usta-
novenia správcu vyzve verite-
ľov na prihlasovanie pohľadá-
vok, dlžníkovi určí rozsah práv-
nych úkonov, ktoré podliehajú 
súhlasu správcu a poučí veri-
teľov o spôsobe prihlasovania 
pohľadávok a o dôsledkoch 
nedodržania lehoty na prihlá-
senie.

Povolením reštrukturalizá-
cie sa reštrukturalizácia začí-
na. Reštrukturalizácia sa pova-
žuje za povolenú zverejnením 
uznesenia v Obchodnom vest-
níku. Povolená reštrukturalizá-
cia v zásade bráni tomu, aby 
na toho istého dlžníka zača-
lo alebo prebiehalo konkurz-
né konanie. Konania, ktoré sa 
zo zákona začatím reštruktu-
ralizácie prerušujú, sa jej po-
volením zo zákona zastavujú. 
Súdne a rozhodcovské kona-
nia o pohľadávkach, ktoré sa 
v reštrukturalizácií uplatňujú 
prihláškou sa povolením reš-
trukturalizácie prerušujú a ná-
roky z týchto pohľadávok si tre-
ba uplatniť prihláškou v zmys-
le zákona.

 JUDr. Erik Bilský
 (Redakcia uvíta otázky čitate-

ľov, na ktoré v Právnej poradni 
odpovie renomovaný právnik.)

Právna poradňa
Adresár

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

Úrad SŽK v Žiline
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/76 45 195, e-mail: szkuk@zanet.sk
Anna Sklenárová

Kancelária úradu komory v Bratislave
Račianska 71, 832 59 Bratislava 
Tel./fax: 02/44 46 14 00, e-mail: szkriaditel@mail.telekom.sk
Vladimír Mička

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88, e-mail: szkkzba@mail.telekom.sk
Vladimír Mička, predseda
Michaela Kuchtová, 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: szkkztn@gmail.com
Bohumil Miko, predseda

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

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory



Prevádzkova  vlastnú firmu nie je jednoduché. Mnohí podnikatelia nepoznajú vo ný as a konkuren ný tlak ich 
neustále núti vylepšova  výrobky i služby. Profesionálny prístup si pritom žiada nielen znalos  problematiky 
v danom odbore, ale aj efektívne riadenie financií. VÚB banka ponúka všetkým lenom Slovenskej živnostenskej 
komory (SŽK) príležitos  spreh adni  tok firemných pe azí prostredníctvom platobných kariet so zvýhodnenými 
podmienkami.

 Financujte firmu kreditkou 
Potrebujete pomôc  vyrovna  asový nesúlad medzi výdavkami na nákup zásob, materiálu i surovín a príjmami 
z vašej podnikate skej innosti? Pomôc  vám môže kreditná karta VISA Business od VÚB banky, ktorú ako lenovia 
Slovenskej živnostenskej komory získavate na prvý rok zadarmo. Neušetríte však len 45-eurový poplatok, ale získate 
ove a viac. S kreditkou si totiž môžete poži a  peniaze úplne zadarmo – sta í, ak erpanú sumu pe azí vrátite v rámci 
tzv. bezúro ného obdobia. To môže by  až 40 dní od nákupu. Ak napríklad zaplatíte kreditnou kartou za zásoby 
1. de  v mesiaci a prostriedky vrátite do 10. d a nasledujúceho mesiaca, nebudete za poži anie plati  ani cent. 
Tak budú peniaze banky pracova  pre vás úplne zadarmo a vy môžete svoje vlastné financie použi  napríklad 
na rozširovanie biznisu. 

 Bezstarostné cestovanie
Kreditná karta VISA Business vám okrem platobných funkcií ponúka aj alšie praktické služby. Ak cestujete do 
zahrani ia, ur ite oceníte bezplatné cestovné poistenie. To okrem poistenia lie ebných nákladov až do 200 000 eur 
ponúka aj ochranu batožiny, osobných vecí a cestovných dokladov. Len za 4,65 eura na rok si môžete dokúpi  aj 
balík nadštandardného poistenia, ktorý obsahuje poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a aj poistenie
v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu. 

 Bonusy navyše
Cestovné poistenie nie je jedinou výhodou pre podnikate ov, ktorí cestujú do zahrani ia. Sú as ou kreditky sú aj non-
stop asisten né služby. V ktorúko vek dennú i no nú hodinu vám bude k dispozícii slovensky alebo esky hovoriaci 
operátor, ktorý vám pomôže v núdzových situáciách, napr. poskytnutím lekárskej rady i vyh adaním najbližšieho 
zdravotníckeho zariadenia. Ak budete potrebova  lieky, ktoré nebudú dostupné v mieste vášho pobytu, asisten ná 
služba vám ich zabezpe í. Poskytne vám aj potrebné informácie o vízach, právne referencie, odporu í o kovania i 
poinformuje o bezpe nostnej situácii v želanej destinácii. 

 Bezpe nos  nadovšetko
Platba kartou je bezpe ná. Je pravdepodobnejšie, že vám ukradnú pe aženku s hotovos ou, ako to, že dôjde 
k zneužitiu vašej karty. Napriek tomu VÚB banka automaticky ponúka ku všetkým firemným platobným kartám 
bezplatné poistenie proti zneužitiu v prípade straty alebo krádeže. Poistenie sa vz ahuje na neoprávnené transakcie 
vykonané až 24 hodín pred zablokovaním karty a pri karte VISA Business je jeho limit 3 320 eur. 

Viac informácií o ponuke produktov pre lenov SŽK získate v ktorejko vek pobo ke VÚB banky, na www.vub.sk alebo telefonickej 
službe Kontakt 0850 123 000.

Kreditka pre vaše 
podnikanie zadarmo
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