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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

V ostatných týždňoch sa dovŕši-
li rokovania zástupcov živnos-
tníkov k navrhovaným zmenám 
vlády, dotýkajúcich sa živnosten-
ského podnikania, daňovo-od-
vodových povinností a zamestna-
nosti. Na mnohých stretnutiach 
zástupcov Slovenskej živnosten-
skej komory, spoločne so zástup-
cami živnostenského zväzu a ďal-
ších zastúpení malých a stredných 
podnikateľov, sa bojovalo o to, 
aby navrhované zmeny neboli na 
úkor živnostníkov. Hľadal sa kom-
promis. 

Ako vyhlásil predseda vlády Ro-
bert Fico, inej alternatívy ako šet-
renie a vyššie dane a odvody na 
Slovensku v tomto období nie je. 
„My sa musíme dostať medzi kraji-
ny, ktoré sú silné. Nechceme zostať 
na periférii. Slovensko teraz bojuje 
o svoje miesto v Európe. Šetrenie 
nikoho neteší, ale krajina to potre-
buje,“ povedal. 

Aký je pohľad na problematiku 
zo strany živnostníkov? „Rokova-
nia boli korektné,“ vyhlásil predse-
da SŽK Vojtech Gottschall. A ako 
povedal predseda vlády, došlo 
k historickej dohode vlády a živ-
nostníkov. Áno, našiel sa kompro-
mis, zmeny sa uvedú onedlho do 
života, avšak budú živnostníci spo-
kojní? Legislatívne novinky môžu 
priniesť do živnostenského pod-
nikania stabilitu a perspektívne 
pre živnostníkov vyššie dôchod-
ky, avšak v súčasnosti aj existen-

čné problémy. Nemožno sa zba-
viť pocitu, že v súčasnosti sa iba 
hasia problémy, že vláda sa snaží 
síce niečo riešiť a hľadať optimál-
ne možnosti, avšak akoby tu chý-
bala vízia, z ktorej by vyplývalo, že 
po prekonaní problémov – a uťa-
hovaní si opaskov, či drastickom 
šetrení – ponúkne ľuďom ružovej-
šiu budúcnosť. 

Budú zmeny zmenami pre bu-
dúcnosť? Z radov živnostníkov 
zazneli okrem slov zhovievavos-
ti a pochopenia danej situácie aj 
slová kritiky, týkajúce sa starostli-
vosti vlády o malých podnikateľov, 
týkajúce sa úradníckej byrokra-
cie, aj porovnávania podmienok 
živnostníkov s podmienkami za-
mestnancov. Súčasná vláda pri-
niesla zmeny, budúca vláda môže 
priniesť iné. Živnostník si želá, aby 
pravidlá boli jednoduché a zro-
zumiteľné, aby sa legislatíva tak 
často nemenila. Zmeny a rokova-
nia o nich boli nevyhnutné v sú-
časnom postavení Slovenska. To 
živnostníci chápu. Z dlhodobého 
hľadiska môžu priniesť zlepšenie, 
aj keď tu chýba spomínaná vízia. 
Vyskytli sa však aj pripomienky, či 
nestúpne nezamestnanosť, či časť 
živnostníkov nezavesí svoje pod-
nikanie na klinec, alebo či sa ne-
bude rozmáhať čierna práca. Pod-
ľa vyjadrenia poradcu ministerstva 
práce Mareka Lendackého, kto-
rý spolu s predsedom SŽK Vojte-
chom Gottschallom, prezentoval 

nedávno nové zmeny v diskusii na 
TA3, sa štát snaží stabilizovať ve-
rejné financie a zmeny by pre živ-
nostníkov nemali byť dramatické. 

Samotná vláda priznáva, že od-
vodové zaťaženie je relatívne vy-
soké, je to však situácia, kedy si 
nemôžeme vyberať. A čo prinesú 
zmeny, ukáže čas. Predseda SŽK 
V. Gottschall v televíznej disku-
sii na otázku o obavách z väčšie-
ho počtu ukončenia podnikania 
povedal, že to sa nedá predpokla-
dať, lebo živnostníci sú odborníci, 
niečo si vybudovali a napokon by 
ťažko hľadali uplatnenie na trhu 
práce. Na poznámku o čiernej 
práci v súvislosti so zvýšením od-
vodov pre tzv. dohodárov predse-
da komory pripomenul, že v tom-
to smere je nezastupiteľná funkcia 
štátu – jej kontrola. 

Funkcionári Slovenskej živnos-
tenskej komoru sú presvedčení, 
že v budúcnosti bude viac kom-
promisných rokovaní a riešení, 
obhajujúcich záujmy živnostní-
kov aj štátu. Súčasný prístup vlády 
na spoluprácu so živnostenskými 
organizáciami možno považovať 
za pilotný projekt, ktorý by mal 
byť odrazom k rokovaniam všet-
kých stavovských organizácií, 
v prospech všetkých živnostníkov 
a podnikateľov. 

 Iva Bukvová
(V dnešnom vydaní ŽN nájdete 

monitor najdôležitejších zmien aj 
názory ľudí. Pozn. red.)

PRIJMITE 
POZVANIE!

Počas letného, v tomto roku 
mimoriadne horúceho obdo-
bia, sa niekoľko členov živnos-
tenskej komory podieľalo na 
prípravách prezentácie Slo-
venskej živnostenskej komo-
ry na Agrokomplexe v Nitre. 
Tento tradičný sviatok poľ-
nohospodárov pred pár rok-
mi „zobral“ pod svoje krídla 
aj živnostníkov, organizova-
ných v živnostenskej komore. 
Už niekoľko rokov tak môže-
me priamo, počas subvýstavy 
Živnostenské trhy, prezento-
vať prácu, aktivity a výsledky 
živnostenského stavu vo svo-
jej organizácii. Vďaka za to 
patrí aj pracovníkom zo štát-
neho podniku Agrokomplex, 
ktorí Slovenskej živnostenskej 
komore vychádzajú v ústre-
ty a každoročne v spolupráci 
s jednotlivými krajskými zlož-
kami „účinkovanie“ na výsta-
ve pomáhajú zorganizovať. 

O tom, že v stánku komo-
ry býva každý rok v ostatných 
augustových dňoch naozaj 
rušno, sa môžete presvedčiť 
vo fotodokumente vo vnút-
ri čísla. Vždy je tam živo, pri-
stavujú sa predstavitelia vlá-
dy, členovia spolupracujúcich 
politických strán, zastavia sa 
aj návštevníci, ktorých zau-
jal už po niekoľko ročníkov 
zručný keramikár. Na pôde 

NAŠA (RUŽOVEJŠIA) 
BUDÚCNOSŤ

(Pokračovanie na str. 2)

 Definícia závislej práce 

– z listu SŽK štátnemu 

tajomníkovi MPSVR SR (3)

 Právna poradňa (5)

 Augustové výstavisko 

Agrokomplex (7)

 Správne poplatky (8)

 Zmeny v povinnostiach 

živnostníkov – monitor 

(9 – 11)

 Po stopách jedného 

vynálezu (12 – 13)

V čísle:

Slovenská Slovenská 
živnostenská komoraživnostenská komora 

je v dňoch 23. až 26. augusta 
vo vlastnom stánku na nitrianskom výstavisku 

v pavilóne M1M1.
V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR
odborom živnostenského podnikania

nebudú v stánku chýbať informácie o JKM, o tom ako si

založiť živnosť    pozastaviť živnosť    zrušiť živnosť

Odborné pracovníčky odpovedia na každú otázku!
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Na výstavisku v Nitre: 

AGROKOMPLEX

• 39. medzinárodná poľno-
hospodárska a potravinárska 
výstava
23. až 26. augusta 2012
KRAJINA JAZYKOV – LAN-
GUAGE LAND

• Medzinárodná prezen-
tačno-predajná jazyková 
výstava pre jazykové školy 
a inštitúcie, prekladateľské 
agentúry, predajcov jazy-
kových produktov, učiteľov 
jazykov, školy, študentov, 
fanúšikov jazykov, verejnosť.
7. a 8. septembra 2012 
AUTOSHOW

• Autosalón Nitra 
13. až 16. septembra 2012
Na výstavisku v Trenčíne:

DETSKÝ SVET & INTER-
TOYS 2012 

• 6. ročník výstavy potrieb 
pre deti, detskej módy, 
hračiek, detskej literatúry 
a školských potrieb  
KÔŇ 2012 

• 9. ročník medzinárodnej 
výstavy koní
1. a 2. septembra 2012

Na výstavisku Incheba: 

SLOVENSKÉ DENTÁLNE 
DNI

• 13. špecializovaná výstava 
stomatologických a zu-
botechnických prístrojov, 
nástrojov a materiálov
SLOVMEDICA

• 14. medzinárodná výstava 
zdravotníctva

NON-HANDICAP

• 10. výstava pre zdravotne 
postihnutých ľudí
27. - 29. 9. 2012
Zahraničné výstavy a veľtr-
hy:

ZELENÝ SVĚT

• Medzinárodný záhradníc-
ky a floristický kontraktačný 
veľtrh, Česká republika, Brno
31. 8. - 1. 9. 2012

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Pomoc živnostníkom. Tretie 
zasadnutie tímu na pomoc živ-
nostníkom sa konalo 23. júla na 
pozvanie predstaviteľov Sloven-
ského živnostenského zväzu a Slo-
venskej živnostenskej komory, 
ktorú reprezentovali Ing. Vojtech 
Gottschall, Ing. Robert Schmidt, 
Ing. Pavol Višňovský, Vladimír 
Mička a Tibor Íro. Na rokovaní sa 
hovorilo o podobe licencií a ďal-
šom postupe, o návrhu platenia 
odvodov od začiatku podnikania. 
Zasadnutia sa zúčastnili aj zástup-
covia SAMP a SDKÚ.  (m) 

  K novele Zákonníka práce. Na 
úrade vlády sa 10. augusta konalo 
zasadnutie Rady solidarity a roz-
voja - za účasti ministra práce Jána 
Richtera – k pripravovanej novele 
Zákonníka práce. (Stanovisko Slo-
venskej živnostenskej komore je 
na str. 3.)  (b)

  Rokovanie v Košiciach. Dňa 
27. júla rokovalo Predstavenstvo 
SŽK KZK Košice. Predseda KZK 
informoval o rokovaní Predsta-
venstva SŽK a členovia predsta-
venstva krajskej zložky sa zaobe-
rali prípravou zvyšovania odvodov 
pre živnostníkov, novelou Zákon-
níka práce a novelou zákona o ce-
loživotnom vzdelávaní. Okrem 
toho schválili predložené pri-
hlášky za členov SŽK. (eb)

  Festival farmárov a prvový-
robcov. Po úspechu minuloroč-
ného festivalu dobrôt z Trenčian-
skeho kraja  sa 22. 9. 2012 v Bánov-
ciach nad Bebravou nebude variť. 
Festival farmárov a prvovýrobcov 
tohto kraja dáva návštevníkom 
možnosť ochutnať z ponúkaných 
dobrôt. Festival ukazuje a dáva 
ochutnať to, čo farmári a živnos-
tníci z oblasti poľnohospodárskej 
a potravinárskej prvovýroby do-
kážu dopestovať a vyrobiť. Pod-
robnejšie sa k pripravovanej akcii 
vrátime v budúcom čísle Živnos-
tenských novín.  (BM)

  Krajská zložka Nitra bez 
predsedu. Predsedníčka KZK 
Nitra PhDr. Katarína Babulíko-
vá odstúpila po ostatnom roko-
vaní predstavenstva SŽK na vlas-
tnú žiadosť z funkcie členky 
P-SŽK, predsedníčky KZK Nitra, 
členky P-KZK Nitra a zo všetkých 
zastúpení v organizáciách, v kto-
rých bola nominovaná Slovenskou 
živnostenskou komorou. Konsoli-

dačným obdobím KZK Nitra po-
verilo predstavenstvo komory 
KZK Trnava (v termíne do 30. 9. 
2012, dokedy zvolá mimoriadne 
zhromaždenie delegátov KZK Nit-
ra, na ktorom budú zvolené nové 
orgány KZK a prijaté konsolidačné 
opatrenia).  (re)

  Zástupca SŽK na ministerstve 
školstva. Na ostatnom zasadnu-
tí predstavenstva SŽK bola potvr-
dená nominácia Ervína Boháčika, 
predsedu KZK Košice, do akredi-
tačnej komisie Ministerstva škol-
stva SR.  (z)

  Projekt EU.EM.NET. Predsta-
venstvom SŽK bol, v spolupráci 
s RRA Senec - Pezinok, schválený 
projekt pod názvom EU.EM.NET, 
ktorého cieľom je vytvorenie sie-
te kľúčových aktérov v rámci EÚ, 
za účelom vytvorenia nástrojov na 
predvedenie potrieb trhu práce 
v oblasti cestovného ruchu, hote-
lierstva a gastronómie.  (z)

  Pomoc primátora Nitry. Pri-
mátor mesta Nitra Doc. Ing. Jozef 
Dvonč, CSc., po dohovore s pred-
sedom Slovenskej živnostenskej 
komory Ing. Vojtech Gottschal-
lom, prisľúbil pomoc pri reštruktu-
ralizácii nitrianskej krajskej zložky. 
Primátor je ochotný v práci živ-
nostníkov pomáhať.  (g)

  Využite možnosť lacnej pro-
pagácie. Slovenská živnostenská 
komora už o pár dní, už tradične 
vo vlastnom stánku, bude prezen-
tovať svoju činnosť na Živnosten-
ských trhoch v rámci konania me-
dzinárodnej výstavy Agrokomplex 
v Nitre. Členovia komory majú 
možnosť využiť priestor stánku na 
propagáciu svojich služieb a vý-
robkov. Bližšie informácie poskyt-
nú pracovníci bratislavskej kance-
lárie úradu komory.  (re)

výstavného stánku Slovenskej 
živnostenskej komory takto 
vzniká (a vznikalo) nemálo za-
ujímavých rozhovorov, avšak 
aj dohôd o spolupráci. Part-
neri, ktorí sa tu stretnú, si pri-
sľúbia pomoc, dohodnú si 
stretnutie, spoluprácu. Mnohí 
návštevníci z radov živnostní-
kov sa rozhodnú pre vstup do 
komory. 

Istotne to tak bude aj v tom-
to roku, už o pár dní, keď sa 
od štvrtka do nedele v našom 
stánku vystriedajú jednotlivé 
krajské zložky, keď príde pred-
seda komory aj členovia pred-
stavenstva, keď tu budú po-
čas všetkých výstavných dní 
zástupcovia nášho generálne-
ho partnera – VÚB, a. s., a zá-
stupcovia odboru živnosten-
ského podnikania Ministerstva 
vnútra SR. Istotne tu stretnete 
aj známych obchodných part-
nerov, ktorí sa rovnako ako vy 
zaujímajú o dianie v komo-
re. Hlavný organizátor KZK 
Bratislava si trošku vydýchne, 
štafetu v podobe štvorden-
nej služby v stánku prevezme 
KZK Trnava a každý deň jedna 
z krajských zložiek. Mnohí čle-
novia komory budú aj unave-
ní, avšak aj bohatší o poznatky 
a nové stretnutia. 

To oslovenie „Prijmite po-
zvanie!“ by malo v akejkoľ-
vek súvislosti zavážiť, pretože 
– a som o tom presvedčená – 
každý kto vás pozýva, to myslí 
srdečne, úprimne. Príďte, uvi-
díte! Slovenská živnostenská 
komora pozýva do vlastného 
stánku na nitrianskom výsta-
visku.  Iva Bukvová

PRIJMITE
POZVANIE!

(Pokračovanie zo str. 1)

Zo zasadnutia tímu na pomoc živnostníkom, ktoré sa konalo za účasti 
zástupcov SŽK, SŽZ, SAMP a SDKÚ (foto -m-)
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Zo života komory
Krátke správy

 • Vládny boj proti bankám. 
Banky sa postupne pripravujú 
na vyššie zaťaženie. Tento rok 
majú odviesť štátu na banko-
vej dani o 25 mil. eur viac. Vy-
mýšľajú rôzne poplatky za služ-
by, ktoré by im pomohli nahnať 
za necelé dva roky štátu navyše 
125 miliónov eur. Žiadna ban-
ka otvorene neprizná, že zvýše-
ná frekvencia, s akou v ostatnom 
čase menia poplatky, by mohla 
byť  dôsledkom ozdravovania ve-
rejných financií. Tvrdia, že zme-
ny v cenníkoch zohľadňujú iba 
ich nákladovú politiku. (b)

 • Energie2 expanduje na poľ-
ský trh s plynom a elektrinou. 
Alternatívny dodávateľ zemné-
ho plynu a elektriny - spoločnosť 
Energie2, a. s., získala registrá-
ciu na predaj  energií na území 
Poľskej republiky. Firma tak bude 
predávať lacný plyn a elektrinu 
nielen v ČR a na Slovensku, ale 
aj v Poľsku.  (b)

 • Tretí energetický balíček po-
silní práva spotrebiteľov. Al-
ternatívny dodávateľ elektrickej 
energie a zemného plynu Ener-
gie2, a. s., víta schválenie záko-
na o regulácií sieťových odvetví, 
ktorým sa do slovenskej legisla-
tívy implementoval tretí energe-
tický liberalizačný balíček. Pre-
vzatím európskych smerníc sa 
zlepší informovanosť odbera-
teľov o podmienkach dodávok 
i prehľadnosť cien, uľahčí a skrá-
ti sa proces zmeny dodávateľa. 
Zároveň sa zvýši konkurencia 
a transparentnosť celého sek-
tora. Informoval o tom riaditeľ 
Energie2 Dávid Vlnka.  (b)

 • Medzinárodný zväz kachlia-
rov VEUKO. Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Kominki Polskie 
– tak znie názov najmladšieho 
člena VEUKO. Za týmito slova-
mi sa skrýva Celonárodné zdru-
ženie kachliarov Poľska. Táto or-
ganizácia, založená v roku 2003, 
bola prijatá na nedávno kona-
nom VEUKO kongrese za čle-
na medzinárodného zväzu. Vo 
VEUKO je 11 krajín, medzi nimi 
aj Slovenská republika.  (tl)

 • Kovové obaly sa stále ne-
dostatočne zbierajú a separu-
jú. Na Slovensku je potrebné do-
budovať dostatočne efektívny 
systém na zber a separáciu ko-
vových obalov, pretože v niekto-
rých obciach a mestách sa vôbec 
nezbierajú, napriek tomu, že im 
to zákon jednoznačne ukladá. 
Problémom je tradične nedosta-
tok financií na zavedenie sepa-
rovaného zberu kovových oba-
lov. Pritom vybudované kapacity 
na recykláciu kovových odpa-
dov sú dostatočné a aj ceny ko-
vových obalov sa po kríze stali 
dostatočne atraktívnymi. Infor-
moval o tom predseda Správnej 
rady Recyklačného fondu Juraj 
Dlhopolček.  (re)

Krátke správy

„Odmietame túto novelu, po-
važujeme ju za škodlivú, zvlášť 
v tomto neistom ekonomickom 
období,“ povedal. Poukázal pri-
tom na to, že už konsolidačný 
balíček negatívne postihne pod-
nikateľské prostredie. Viceprezi-
dent RÚZ Ľuboš Sirota vníma ná-
vrh novely pracovného kódexu 
ako bezprecedentný útok na slo-
venský pracovný trh, na jeho fle-
xibilitu. „Ide o likvidáciu flexibili-
ty slovenského pracovného trhu,“ 
povedal. Ako negatívne opatre-
nie uviedol obmedzenie reťaze-
nia pracovných pomerov na určitý 
čas, zmenu definície závislej prá-
ce, redukciu nadčasov, či zavede-
nie platenia odvodov z dohôd. 

Podľa Sirotu to spôsobí ohro-
zenie 35 až 50 tisíc pracovných 
miest, následkom čoho sa môže 
zvýšiť nezamestnanosť na Sloven-
sku. Rezort práce pritom podľa Si-
rotu navrhuje opatrenia, ktoré idú 
nad rámec európskych smerníc. 
Ako príklad uviedol navrhované 
zmeny v agentúrnom zamestná-
vaní. Rokovania o zmenách v Zá-
konníku práce označil za veľmi 
formálne. 
Čas hrá dôležitú úlohu
„Ak by novela Zákonníka práce 

počkala, môže to len pomôcť,“ do-
dal viceprezident RÚZ. 

Aj Slovenská obchodná a prie-
myselná komora (SOPK) žiada po-
sunúť účinnosť novely Zákonníka 
práce o rok neskôr, teda od 1. ja-
nuára 2014. „Dôležité je, aby bola 
prijatá novela, ktorá bude reflek-
tovať dopady ostatných právnych 
noriem na podnikateľské prostre-
die. Prílišná koncentrácia negatív-
nych faktorov ovplyvní negatívne 
výkonnosť slovenskej ekonomiky 
a v dôsledku toho hrozí zhoršenie 
podnikateľského prostredia,“ vy-
svetlil predseda SOPK Peter Mi-
hók. 

Od začiatku budúceho roka by 
sa mal pri prepustení zamestnan-
ca obnoviť súbeh výpovednej le-
hoty a odstupného. Zamestnáva-
teľ má mať povinnosť poskytnúť 
zamestnancovi odstupné nielen 
pri skončení pracovného pomeru 
dohodou, ale aj pri výpovedi z or-
ganizačných a zdravotných dôvo-
dov. Vyplýva to z návrhu novely 
Zákonníka práce, ktorý predloži-
lo ministerstvo práce a sociálnych 
vecí do pripomienkového kona-
nia. Zamestnancovi by tak mal pri 
výpovedi vzniknúť nárok nielen 
na využitie výpovednej lehoty, ale 
aj na odstupné. 

Odpracované roky a odstupné
Výška odstupného má pritom 

závisieť od počtu odpracovaných 

K NOVÉMU ZÁKONNÍKU 
PRÁCE MAJÚ ČO POVEDAŤ 

AJ ŽIVNOSTNÍCI
Vláda by mala podľa Republikovej únie zamestnávate-

ľov (RÚZ) odložiť účinnosť pripravovanej novely Zákonníka 
práce. Na tlačovej besede to uviedol prezident RÚZ Marián 
Jusko. 

rokov. Zamestnanec, ktorého pra-
covný pomer trval viac ako jeden 
rok a menej ako päť rokov, má mať 
v prípade výpovede nárok na od-
stupné vo výške priemerného me-
sačného zárobku a aj na dvoj-
mesačnú výpovednú lehotu. Ak 
pracovný pomer zamestnanca tr-
val viac ako päť rokov, bude mať 
tento zamestnanec pri výpovedi 
popri odstupnom nárok aj na troj-
mesačnú výpovednú lehotu. Pri 
trvaní pracovného pomeru viac 
ako päť rokov a menej ako desať 
rokov má vzniknúť nárok na od-
stupné vo výške dvoch priemer-
ných zárobkov a odstupné na 
úrovni troch priemerných miezd 
má patriť zamestnancovi, ktorého 
pracovný pomer trval viac ako de-
sať rokov. 

Ministerstvo práce pritom navr-
huje, aby bolo v kolektívnej zmlu-
ve alebo pracovnej zmluve mož-
né dohodnúť aj dlhšie výpovedné 
lehoty, ako stanovuje Zákonník 
práce. 

Nadčasy po novom
Zmeny by mali nastať aj pri re-

ťazení pracovných pomerov uza-
tvorených na určitý čas. Kým v sú-
časnosti možno pracovný pomer 
na uzatvorený určitý čas dohod-
núť najdlhšie na tri roky a možno 
ho predĺžiť alebo opätovne do-
hodnúť v rámci troch rokov naj-

viac trikrát, po novom by malo byť 
možné takýto pracovný pomer 
dohodnúť najdlhšie na dva roky. 
Zamestnávateľ ho pritom bude 
môcť predĺžiť alebo opätovne do-
hodnúť v rámci dvoch rokov naj-
viac dvakrát. Tieto obmedzenia sa 
pritom majú vzťahovať aj na za-
mestnávanie agentúrou dočas-
ného zamestnávania. Rezort prá-
ce a sociálnych vecí tiež navrhuje 
znížiť rozsah práce, ktorú môže 
nariadiť zamestnávateľ zamest-
nancovi, zo súčasných najviac 150 
hodín na najviac 100 hodín ročne. 

Zo Zákonníka práce sa má tiež 
vypustiť ustanovenie o tom, že ve-
dúci zamestnanec môže vykonať 
prácu nadčas najviac v rozsahu 
550 hodín v kalendárnom roku, 
ak súhlasil s rozsahom pracovné-
ho času. Ďalším návrhom rezortu 
práce je zmena definície závislej 
práce. Z tejto definície by sa mali 
vypustiť znaky závislej práce, ktoré 
hovoria o jej výkone v pracovnom 
čase, na náklady zamestnávate-
ľa, jeho výrobnými prostriedkami 
a na zodpovednosť zamestnávate-
ľa a o tom, že ide o výkon práce, 
ktorá pozostáva prevažne z opa-
kovania určených činností. 

„Podmienky výkonu závislej prá-
ce, napríklad povinnosť dohodnúť 
dĺžku pracovného času, či vyme-
dziť miesto výkonu práce upravu-
jú jednotlivé ustanovenia Zákonní-
ka práce,“ tvrdí rezort.

(Nový Zákonník práce môže pri-
praviť o chlieb tisíce Slovákov, 
WEBNOVINY, 30. júla 2012)

Z listu predstaviteľov Slovenskej živnostenskej komory 
a Slovenského živnostenského zväzu, zaslaného štátnemu 
tajomníkovi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
(odoslaného 8. 8. 2012)

DEFINÍCIA 
ZÁVISLEJ PRÁCE 

Vážený pán štátny tajomník, obraciame sa na Vás s požiadavkou o pod-
poru pri presadzovaní zmien v pripravovanej novele zákonníka práce, 
definícia závislej práce. Považujeme za svoju povinnosť informovať Vás, 
že sa uskutočnili rokovania medzi AZZZ SR, Slovenským živnostenským 
zväzom, Slovenskou živnostenskou komorou a Republikovou úniou za-
mestnávateľov, venované návrhu na zmenu ustanovení § 1 Zákonníka 
práce, a to ustanovení definujúcich závislú prácu, v rámci veľkej novely 
zákonníka, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového ko-
nania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Všetky uvedené organizácie sa zhodli na tom, že súčasné znenie usta-
novenia § 1, ods. 2 optimálnym spôsobom vymedzuje definíciu závislej 
práce. Prípadné aplikačné problémy, ktoré môže spôsobovať negatív-
ne vymedzenie závislej práce v odseku 3, navrhujeme odstrániť no-
vým ustanovením, ktoré bolo ministerstvom sformulované, predložené 
a prerokované v tripartitnej pracovnej skupine so súhlasom jej členov. 

Dovoľujeme si Vás, vážený pán štátny tajomník, v tejto súvislosti po-
žiadať o presadenie zmeny, ktorá bude pozostávať z ponechania usta-
novení odseku 2 v súčasnom znení a uvedenej zmeny príslušného 
ustanovenia odseku 3 vo vzťahu k negatívnemu vymedzeniu tejto defi-
nície. Takúto zmenu nastavenia definície závislej práce sme pripravení 
podporiť. 

Máme za to, že toto riešenie zabezpečí pri jasnej definícii závislej prá-
ce elimináciu obchádzania povinností, súvisiacich so závislou prácou.



komora
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Zástupca detskej organizácie Ing. Robert Schmidt (člen a funk-
cionár Slovenskej živnostenskej komory) ďakuje touto cestou 
sponzorom Volkswagen Slovakia, a. s., Ing. Vojtech Gottschall, 
Ing. Jozef Jasenák, Auto-Impex, s. r. o., a Trnavský samosprávny 
kraj za pomoc pri zabezpečovaní medzinárodného mládežníc-
keho tábora v Bruckmühle v Nemecku, ktorý sa konal v dňoch 3. 
až 12. augusta tohto roku. 

Deti z Trnavského kraja (väčšina z Detského domova OPORA 
v Pečeňadoch) v tábore vzorne reprezentovali Slovensko. Vo fut-
balovom turnaji skončili slovenské dievčatá na druhom mieste 
a slovenský večer, pripravený účastníkmi zo Slovenska, bol hod-
notený ako najlepší z desiatich zúčastnených krajín.  (b)

Niekedy stačí aj jediný lúč Slnka. Láskavé slovo. 

Pozdrav. Pohladenie. Úsmev. Tak málo treba na to, 

aby sme niekoho urobili šťastným. 

Keď niekto plače ..., prejav mu lásku!

Každý náš deň je ako vzácny diamant. Sme radi, 

že ste si našli čas na počúvanie, čas pozrieť sa do očí, 

spolu plakať, povzbudzovať, smiať sa ...

Do ďalších dní Vám želáme, aby ste mali veľa vytr-

valosti, pevnej vôle, ale hlavne dobrý pocit, že Vaša 

pomoc má opodstatnenie a je nenahraditeľná. Naše 

deti prežili nezabudnuteľné chvíle v medzinárod-

nom tábore v Nemecku ...

Dar je niečo, čo poskytneme nezištne. Čo posky-

tujeme z hlbokej ľudskosti. Čo dáte aj vtedy, keď 

bude chýbať vám. Čo dáte tomu, ktorý to potrebuje 

a nemá. Čo dáte tým, ktorí to môžu pretaviť na dob-

ro iných. Vďaka za finančný dar.

POĎAKOVANIE 
SPONZOROM

Z poďakovania detského domova 

Deti zo Slovenska s Robertom Schmidtom

PRÁVNA PORADŇA

AKO SA POPIERAJÚ A ZISŤUJÚ AKO SA POPIERAJÚ A ZISŤUJÚ 
POHĽADÁVKY V REŠTRUKTURALIZÁCIÍPOHĽADÁVKY V REŠTRUKTURALIZÁCIÍ

Reštrukturalizačný správca vo 
svojej činnosti okrem iného skú-
ma s odbornou starostlivosťou 
prihlásené pohľadávky veriteľov 
a porovnáva ich s účtovnou a inou 
dokumentáciou dlžníka, pričom 
prihliada aj na vyjadrenia dlžníka, 
prípadne iných osôb. Vykonáva aj 
vlastné šetrenie. Ak správca po-
čas tohto šetrenia príde k záveru, 
že pohľadávka je čo do právneho 
dôvodu, jej vymáhateľnosti, výšky, 
zabezpečenia zabezpečovacím 
právom, alebo poradia, sporná, je 
zo zákona povinný takúto pohľa-
dávku v spornom rozsahu poprieť. 
Právo poprieť pohľadávku má iba 
reštrukturalizačný správca, a to 
v lehote 30 dní od uplynutia leho-
ty na prihlasovanie pohľadávok. 
Po uplynutí lehoty na popieranie 
pohľadávok sa pohľadávky v ne-
popretom rozsahu stávajú ziste-
nými pohľadávkami, teda v tomto 
rozsahu sa považujú za vymáha-

teľné pre potreby ďalšieho kona-
nia. Správca nemusí popierať po-
hľadávky len na základe vlastných 
zistení, ale aj na základe podne-
tu, ktorý dostane od dlžníka alebo 
veriteľa, ktorý už doručil správcovi 
svoju prihlášku. Podnet doručený 
správcovi je správca povinný pre-
skúmať s odbornou starostlivos-
ťou a po vyhodnotení podnetu má 
za povinnosť písomne informovať 
ako podnet vybavil.

Ak bola veriteľova pohľadávka 
v reštrukturalizácií popretá, tento 
sa môže v lehote 30 dní po uply-
nutí lehoty na popieranie pohľa-
dávok domáhať žalobou voči dlž-
níkovi, aby súd určil jej právny 
dôvod, vymáhateľnosť, výšku, za-
bezpečenie zabezpečovacím prá-
vom alebo poradie zabezpečova-
cieho práva, najviac však v takom 
rozsahu ako si uplatnil prihláškou. 
V prípade, že veriteľ, ktorého po-
hľadávka bola popretá, nepodá 

žalobu na určenie pohľadávky, na 
jeho pohľadávku sa v reštruktura-
lizačnom konaní nebude prihlia-
dať a v prípade, že bude reštruk-
turalizačný proces ukončený tak, 
že súd potvrdí reštrukturalizačný 
plán, stane sa pohľadávka voči ve-
riteľovi v popretom rozsahu nevy-
máhateľnou. 

Rozhodnutie súdu o popretí po-
hľadávky je účinné voči každému 
a právoplatnosťou rozhodnutia 
súdu o určení popretej pohľadáv-
ky sa táto pohľadávka v rozsahu 
určenom súdom považuje za zis-
tenú a vo zvyšnom rozsahu sa stá-
va nevymáhateľnou.

Dlžník môže popretú pohľa-
dávku dodatočne uznať aj sám 
a to až do podania žaloby voči 
nemu alebo kým súd právoplat-
ne nerozhodne o určení spornej 
pohľadávky. Okamihom uzna-
nia sa pohľadávka stáva zistenou. 

Ak správca poprel pohľadávku na 
podnet iného veriteľa, môže dlž-
ník uznať takto popretú pohľadáv-
ku len so súhlasom tohto veriteľa.

Pre všetkých veriteľov je pre-
to veľmi dôležité, aby sa zaují-
mali o to kto, akým spôsobom 
a v akom rozsahu si v reštruktu-
ralizačnom konaní voči dlžníkovi 
uplatňuje pohľadávku a ako sa iní 
veritelia, dlžník a správca postavi-
li k jeho pohľadávke. Preto je na-
mieste informovať sa v kancelárií 
správcu, či prihlásenú pohľadáv-
ku, ktorú si veriteľ uplatnil, správ-
ca zistí alebo poprel. Pri popretí 
treba dôsledne dodržiavať proces-
né lehoty, nakoľko ich zmeška-
ním stráca veriteľ aj možnosť po-
hľadávku vymáhať. Tento stav je 
v prípade potvrdenia reštruktura-
lizačného plánu súdom konečný 
a trvalý.

 JUDr. Erik Bilský

Zo života komory
Právna poradňa
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VÝSTAVA AGROKOMPLEX V NITRE
PRIESTOR PRE 
ODBORNÍKOV

I JEDINEČNÝ ZÁŽITOK
Medzinárodná poľnohospodár-

ska a potravinárska výstava Agro-
komplex patrí k najvýznamnejším 
svojho druhu na Slovensku. Minis-
ter pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR Ľubomír Jahnátek pri-
jal záštitu nad jej 39. ročníkom, 
čím významne poctil toto jedineč-
né podujatie.   

JEDINEČNÝ PRIESTOR 
PRE ODBORNÍKOV

Medzinárodná výstava a jej sub-
výstavy poskytujú priestor pre viac 
ako 450 vystavujúcich firiem nie-
len zo Slovenskej republiky, ale aj 
z Českej republiky, Maďarska, Poľ-
ska, Talianska, Nemecka, Fran-
cúzska, Švajčiarska a mnohých 
ďalších krajín. Podujatie predsta-
vuje dlhoročne stabilné zázemie 
úspešnej komunikácie odborní-
kov v danom odvetví, prispieva 
k zachovaniu tradícií a rozvoju 
slovenského poľnohospodárstva 
a potravinárstva a prináša jedineč-
ný zážitok pre širokú verejnosť. 
Výstavy sa každoročne zúčastňu-
je viac ako 70 tisíc návštevníkov. 

NÁRODNÁ VÝSTAVA 
HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
Národná výstava hospodárskych 

zvierat bude v tomto roku domi-
novať v expozíciách živočíšnej vý-
roby. Špecializované chovateľské 
zväzy pripravujú divácky atraktív-
ne predvádzanie zvierat, progra-
mové vystúpenia, prezentáciu 
drobnochovu i odborné poraden-
stvo. 

COOPEXPO
V spoločnom stánku Družstev-

nej únie SR sa predstavia Coop 
Produkt Slovensko a Zväz poľno-
hospodárskych družstiev a ob-
chodných spoločností. Návštev-
níci sa môžu tešiť na expozície 
stavebných a výrobných družstiev, 
tvorivé dielničky, prezentácie sú-
kromných stredných odborných 
škôl z Popradu a Bardejova, súťa-
že, módne prehliadky a hudobné 
i tanečné vystúpenia. 

UDELOVANIE 
VÝZNAMNÝCH OCENENÍ 

Počas výstavy bude udelených 
niekoľko významných ocene-
ní. V rámci Národného progra-
mu podpory poľnohospodárskych 
produktov a potravín bude minis-
ter pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka slávnostne udeľovať oce-
nenia Značka Kvality SK vybra-
ným poľnohospodárskym produk-
tom a potravinám. 

PO PRVÝKRÁT FILMOVÉ 
PODUJATIE AGROKINO 

Novinkou 39. ročníka je jedi-
nečné podujatie Agrokino, orga-
nizované v spolupráci s Centrom 
výskumu živočíšnej výroby Nitra 
a Slovenským filmovým ústavom 
(SFÚ). 

UNIKÁTNA
PUTOVNÁ VÝSTAVA 

Putovná výstava, ktorú pripravi-
la Európska komisia pri príležitosti 
osláv 50. výročia Spoločnej poľno-
hospodárskej politiky (SPP) začala 
svoju cestu 16. apríla 2012 v špa-
nielskom Madride. Táto výstava je 
jednou z hlavných udalostí komu-
nikačnej kampane Európskej ko-
misie. 

PRVÝ ROČNÍK DNÍ POĽA
Výstavisko Agrokomplex v spo-

lupráci so združením Agrion pri-
pravili v dňoch 23. a 24. augusta 
1. ročník DNÍ POĽA NA AGRO-
KOMPLEXE. 

SLOVENSKO 3D
Novinkou je aj unikátny projekt 

3D Slovensko, pripravený v spolu-
práci so Slovenskou poľnohospo-
dárskou univerzitou Nitra a TA-
NAPom. 

KULINÁRSKY KÚTIK 
Návštevníci sa môžu tešiť na 

jedinečný kulinársky kútik. So 
Značkou kvality SK bude variť to 
najlepšie zo slovenského potravi-
nárskeho trhu dvojica známych 
šéfkuchárov Jaroslav Židek a Ľu-
bomír Herko. 

DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI, 
CHRENOVSKÉ STÁNKY, 

FARMÁRSKE TRHY 
Počas výstavy sú v spolupráci 

s mestom Nitra organizované ob-
ľúbené Celoslovenské dožinkové 
slávnosti a Chrenovské stánky, 
ktoré budú plné zábavy, zaujíma-
vých sprievodných akcií i folkló-
ru. Lákadlom budú nepochybne 
Cigánski diabli, skupina Lojzo 
a E.G.O. Group. Slávnosti budú 
pred vstupom do výstavného are-
álu a sú voľne prístupné pre širokú 
verejnosť. Tieto jedinečné podu-
jatia sú príležitosťou pre všetkých, 
ktorí chcú stráviť teplé augusto-
vé dni pri zaujímavom progra-
me a osláviť tak jedinečný sviatok 
chleba. 

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPO-
DÁRSKE MÚZEUM S ATRAKTÍV-

NYM PROGRAMOM
Zaujímavým programom pre-

kvapí aj Slovenské poľnohospo-
dárske múzeum, ktoré je súčasťou 
výstavného areálu. Predstaví sa 
známa Traktorparáda, 5. ročník 
jediného celoslovenského stretnu-
tia historických traktorov. Možno 
sa tešiť na 2. ročník kosenia lúk 
ručnými kosami, senobranie, či 
výstavu zbierok hlineného ku-
chynského riadu z 19. storočia. 
Program obohatí aj ochutnávka 
tradičnej meltovej kávy, ukážky 
pečenia v klasickej peci a zraz his-
torických vozidiel. Premávať bude 
obľúbený historický vláčik Nitrian-
skej poľnej železnice.

 (www.agrokomplex.sk) (PR)

SLOVENSKÁ 
ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA 

NA NITRIANSKOM 
VÝSTAVISKU 

V OSTATNÝCH ROKOCH

Každoročne v stánku SŽK zaujme návštevníkov člen komory - keramikár 
Michal Horník, ktorého výrobky obdivujú aj deti (foto -ik-)

Ing. Ján Dutko z MV SR (v strede) s predstaviteľmi komory a Pavlom 
Hrušovským, vtedajším predsedom parlamentu (august 2011) (foto -b-)

Bývalá premiérka Iveta Radičová v rozhovore s predsedom SŽK
Vojtechom Gottschallom v auguste 2011 (foto -ik-)

Stánok SŽK v auguste 2010 (foto -b-)

Agrokomplex v Nitre
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ZVÝŠENIE SPRÁVNYCH POPLATKOV 
NA ÚKOR PODNIKANIA

Komentáre k legislatívnym návrhom
Nový člen SŽK

Navrhované zmeny jedného zákona

Vláda SR na rokovaní 6. júla 2012 schválila návrh zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zne-
ní neskorších predpisov. Táto zmena bude mať negatívny dopad na všet-
ky nemocnice, polikliniky, ambulancie a zdravotnícke zariadenia, ktoré 
používajú röntgenové prístroje a iné zdroje žiarenia. Podľa doteraz plat-
ného zákona o správnych poplatkoch, povolenia na používanie zdro-
jov žiarenia vydávali regionálne úrady verejného zdravotníctva a výška 
správneho poplatku za vydanie rozhodnutia bola 16,5 eura bez ohľa-
du na počet používaných zdrojov žiarenia. Podľa návrhu nového záko-
na, zaplatí správny poplatok za vydanie povolenia napríklad firma, kto-
rá používa 25 kusov rádioaktívnych žiaričov a dva röntgenové prístroje 
spolu až 1900 eur. To predstavuje viac ako 100-násobné zvýšenie správ-
neho poplatku. 

Okrem toho, ak napríklad v minulosti podnikatelia a živnostníci, kto-
rí vykonávali defektoskopické práce a zaplatili len jednorazový správny 
poplatok 16,5 eura, tak podľa nového návrhu budú musieť platiť za kaž-
dý nový rádioaktívny žiarič 100 eur. Pri výmene 4 ks žiaričov za rok to 
bude predstavovať zvýšenie nákladov o 400 eur ročne. A tieto oveľa vyš-
šie správne poplatky bude nutné platiť trvale, každý rok a nie jednorazo-
vo, ako to bolo v minulosti. Podobne negatívny dopad to bude mať aj na 
zdravotnícke organizácie, nemocnice, polikliniky, zubné ambulancie, 
na školské a výskumné pracoviská, na veterinárne ambulancie a pod.

Výňatky z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

V sadzobníku správnych poplatkov, časti VIII. Finančná správa a ob-
chodná činnosť, položka 150 znie:

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
1. samosprávnym krajom pre
1.1. fyzickú osobu  80 eur
1.2. právnickú oso 180 eur
2. ministerstvom zdravotníctva  497,5 eura
b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 

vydaného

1.  samosprávnym krajom 50 eur
2.  ministerstvom zdravotníctva 165,5 eura

Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu
1. za jeden röntgenový prístroj  300 eur
2. za každý ďalší röntgenový prístroj 100 eur
3. za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny 300 eur
4. za každý ďalší rádioaktívny žiarič  50 eur
5. za každý ďalší vysokoaktívny žiarič  100 eur
6. podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, okrem jadrových zariadení  700 eur

7. za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu 400 eur
8. za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu  150 eur
9. za pracovisko so zvýšeným prírodným 

ionizujúcim žiarením  400 eur
10. za iný zdroj ionizujúceho žiarenia  300 eur
11. za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia 100 eur
12. za každé jadrové zariadenie, za prepravu 

vyhoretého jadrového paliva 1000 eur
13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi 

žiaričmi I. a II. kategórie 400 eur
14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych 

žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok  200 eur
Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany

1.  za jednu povoľovanú činnosť 300 eur
2.  za každú ďalšiu povoľovanú činnosť  150 eur

 Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok  a rádioak-
tívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali 
pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe po-
volenia orgánu verejného zdravotníctva.  300 eur

 (red.)

ZOZNÁMTE SA 
S NAŠIM NOVÝM 

ČLENOM
Len nedávno sa stal novým čle-

nom SŽK, KZK Žilina, Penzión 
Central Park, ktorý sa nachádza 
priamo v historickom jadre centra 
Žiliny, v secesnej vilke v blízkosti 
mestského parku. Od októbra mi-
nulého roka ponúka hosťom služ-
by reštaurácie, salónika, zimnej, či 
letnej terasy s možnosťou usporia-
dania rodinných, či firemných ak-
cií, promočných osláv, či svadob-
ných hostín. 

V ponuke jedálneho lístka náj-
dete špeciality z rýb, diviny, stea-
ky, šaláty, aj cestoviny a delikátne 
dezerty. V letnej sezóne je mož-
nosť vychutnať si grilované špecia-
lity na vonkajšej terase.

Penzión Central Park ponú-
ka svojim klientom aj ubytova-
nie v klimatizovaných izbách, 
vybavených televízorom s káblo-
vým príjmom, audio systémom 
s príjemnou hudbou, telefónom 
s možnosťou vonkajšej linky a tiež 
WIFI pripojením. Samozrejmou 
súčasťou izieb je vlastná kúpeľňa 
s toaletou a sprchovacím kútom. 

Služby Wellness centra sú k dis-

pozícii ubytovaným hosťom aj ši-
rokej verejnosti. Tu si môžete 
vychutnať blahodarné účinky fín-
skej a parnej sauny s eukalypto-
vou vôňou. Vírivá vaňa poskyt-
ne pokoj a relaxáciu a je skvelým 
rehabilitačným prostriedkom. Ba-
zén s protiprúdom uvoľní napä-
tie a stres. K dokonalej relaxácii 
prispeje aj masáž vykonaná kvali-
fikovaným masérom.

Výhodou Penziónu Central Park 
je pešia dostupnosť do centra mes-
ta, do nákupných stredísk, k auto-
busovej a železničnej stanici a na 
športové štadióny. Parkovanie áut 
je zabezpečené kamerovým sys-
témom priamo v areáli penziónu.

Špeciálne, v rámci kvalitnej 
a dobrej spolupráce, ponúkame 
krajským zložkám, aj jednotlivým 
členom Slovenskej živnostenskej 
komory pri dlhodobom, či krátko-
dobom ubytovaní voľný vstup do 
Wellness centra, s možnosťou vyu-
žitia sáun, vírivky či bazéna.

Ing. Pavol Višňovský, 
predseda KZK Žilina

SPOPLATNENIE REGISTRÁ-
CIE AUTOMOBILOV 

NARAZILO NA ODPOR
Vyššie poplatky za registráciu 

automobilov prináša novela zá-
kona o správnych poplatkoch. 
Sadzba bude odstupňovaná v zá-
vislosti od výkonu motora. Nové 
poplatky sa budú vzťahovať na 
vozidlá spadajúce do kategó-
rie stredná trieda, vyššia stred-
ná trieda a luxusné automobily. 
Za prvý zápis vozidla do výkonu 
motora 80 kW zostane poplatok 
na doterajšej úrovni 33 eur, pri 
vyššom výkone sa bude pohybo-
vať od 167 eur do 2997 eur.

Zvýšiť sa má tiež poplatok za 
vydanie osvedčenia o registrá-
cii autoškoly, či za vydanie do-
pravnej licencie na vnútroštátnu 
pravidelnú autobusovú dopravu. 
Mení sa aj spoplatnenie povole-
nia na zvláštne užívanie diaľnic, 
ciest a miestnych komunikácií 
na prepravu nadmerne ťažkých 
a rozmerných predmetov alebo 
za uzávierku diaľnice a rýchlost-
nej komunikácie. Rezort finan-
cií z poplatkov očakáva prínos 
do rozpočtu v sume 7,118 milió-
na eur.

Dopravcovia sú proti
Podľa pôvodných plánov sa mal 

poplatok dotknúť len luxusných 
vozidiel, na čom by vláda nevy-
zbierala ani tretinu z potrebnej 
sumy. Odteraz sa nová daň dot-
kne približne 70000 áut, ktoré sú 
nové, ojazdené alebo z dovozu. 
Podobný registračný poplatok vy-
užíva v Európe 20 krajín. Zástup-
com združenia ČESMAD sa nepá-
či návrh na zvýšenie registračných 
poplatkov pre automobily. Tvrdia, 
že sa nedotkne iba luxusných áut, 
ale aj vozidiel bežne používaných 
na malé podnikanie. 

Nesúhlasia ani zamestnávatelia
Zvyšovanie správnych poplat-

kov sa nepáči ani zástupcom za-
mestnávateľov, ktorí namietajú 
najmä rast poplatkov pri registrá-
cii automobilu.Rezortom finan-
cií odhadovaní pozitívny dopad 
v miliónoch eur môže byť nako-
niec aj negatívny. Vozidlá sa za-
čnú evidovať v susedných štátoch 
a tak štát môže prísť nielen o ten-
to poplatok, ale aj o daň z prida-
nej hodnoty pri nákupe. 

Zákon je spojený aj so snahou 
získať dodatočné zdroje do štát-
neho rozpočtu. (-e-)
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Po zmenách navrhnutých vládou zaplatia niektorí živnostníci na daniach a odvodoch o desiatky eur mesačne viac

ŽIVNOSTNÍCI BUDÚ PLATIŤ 
ŠTÁTU VIAC AKO DOTERAZ

FICO SĽUBUJE: AK BUDE NOVÝ 
ZÁKONNÍK PRÁCE ŠKODIŤ 

SLOVENSKU, HNEĎ HO ZMENÍME

Živnostník, ktorý zarobí 
12 tisíc eur ročne, teda tisíc 
eur mesačne, odvedie dnes 
na dani a odvodoch za rok 
asi 2235 eur. Platí to, ak si 
uplatňuje paušálne výdavky 
vo výške 40 percent z príj-
mov a základ na výpočet 
dane a odvodov mu znižu-
je ročné poistné 1925 eur. 
Po zmenách, ktoré navrhu-
je vláda, môže ten istý živ-
nostník zaplatiť štátu na da-
niach a odvodoch za rok 
2013 o 295 eur viac.
Zmien je niekoľko. Môže 

za to niekoľko chystaných 
zmien. Prvou je, že sa zvýši 
minimálny vymeriavací zák-
lad zo 44,2 násobku na 50 
násobok priemernej mzdy. 
Minimálne mesačné od-
vody tak v budúcom roku 
stúpnu zo 160,4 eura na asi 
185 eur. Dnes si ich platí 87 
percent z 249 tisíc živnos-

tníkov, ktorí majú takú-
to povinnosť. Ide o živnost-
níkov, ktorých príjmy vlani 
presiahli 4079 eur. Táto hra-
nica pre vznik odvodovej 
povinnosti zostane.
Zmení sa tiež vymeriava-

cí základ pre platenie od-
vodov. Dnes je zisk ma-
lého podnikateľa znížený 
o zaplatené odvody a de-
lený koeficientom 2 alebo 
2,14. Nižší koeficient pla-
tí pre sociálne odvody, vyš-
ší pre zdravotné. Po novom 
už zaplatené poistné nebu-
de znižovať základ na vý-
počet sociálnych odvodov 
a spomínané koeficienty 
sa v priebehu troch rokov 
znížia postupne na 1,486. 
V budúcom roku bude ešte 
koeficient 1,9, o rok neskôr 
už 1,6. Nižší koeficient zna-
mená vyššie odvody. Štátny 
tajomník ministerstva finan-

cií potvrdil, že zaplatené 
odvody budú naďalej znižo-
vať základ na výpočet dane 
z príjmov.
Vláda tiež obmedzí paušál-

ne výdavky. Dnes sú vo výš-
ke 40 percent z dosiahnu-
tých príjmov a ich strop je 
na úrovni až 417 tisíc eur 
ročne. Po novom budú naj-
viac vo výške 5040 eur roč-
ne, teda 420 eur mesačne.

Živnostníci s mesačným 
príjmom nad 1050 eur me-
sačne, ktorí si budú paušál-
ne výdavky ďalej uplatňo-
vať, budú platiť pre túto 
zmenu vyššiu daň aj odvo-
dy. Paušálne výdavky si vlani 
uplatnilo 107 tisíc živnost-
níkov, čo je takmer štvrtina 
z tých, ktorí podávali daňo-
vé priznanie.

(www.ekonomika.sme.sk)

Zmeny pre živnostníkov
Monitor

Ak sa po schválení novely 
Zákonníka práce (ZP) ukáže, 
že ktorékoľvek jeho ustano-
venie je skôr prekážkou ako 
pozitívnym príspevkom pre 
slovenský trh práce, vláda ho 
zmení. Na rokovaní Rady so-
lidarity a rozvoja to sociál-
nym partnerom oficiálne sľú-
bil premiér Robert Fico.
Zámerom vlády Slovenskej 

republiky totiž podľa neho 
nie je brzdiť podnikateľské 

prostredie ani ekonomický 
rast.
„Sme pripravení okamžite 

prehodnotiť takéto rozhod-
nutie a pristúpiť k prípadnej 
zmene,“ vyhlásil po rokova-
ní rady Fico. Zároveň zdôraz-
nil, že je ochotný zmeniť časť 
novely, na ktorej sa dohodli 
partneri, ale aj ustanovenia, 
ktoré prijala vláda mimo sú-
hlasu všetkých partnerov.
V rámci Rady solidarity 

a rozvoja existujú ešte stá-
le nezrovnalosti v štyroch te-
matických okruhoch, ktoré 
sa týkajú zákonníka. Zástup-
covia odborov, zamestná-
vateľov, samosprávy, cirkví, 
akademickej obce a vlád-
ni predstavitelia o nich budú 
do poslednej chvíle rokovať, 
aby dospeli k dohode. Ak sa 
tak nestane, rozhodne o nich 
vláda sama.
Ide o definíciu závislej prá-

ce, reťazenie závislých pra-
covných pomerov na dobu 
určitú, reprezentatívnosť od-
borovej organizácie a mož-
nosť zhoršiť podmienky pre 
zamestnancov kolektívnou 
zmluvou. Podľa Fica využije 
šéf rezortu práce Ján Richter 
každý dostupný deň na bila-
terálne rokovania tak, aby sa 
buď našla dohoda alebo, aby 
bolo jasné, že na tieto veci 
neexistuje spoločný názor.
Na rokovaní sa Rada solida-

rity a rozvoja zhodla na po-
nechaní maximálnej výšky 
ročných nadčasov na 150 
hodinách a k dohode dospe-
la aj v prípade súbehu výpo-
vednej lehoty zamestnanca 
a odstupného. Tu sa rozhodlo 
o tom, že zamestnanec pra-
cujúci pre jednu firmu menej 
ako dva roky nedostane žiad-
ne odstupné.
K novele Zákonníka prá-

ce sa uskutoční posled-
né stretnutie tripartity v 34. 
týždni a minister práce pred-
loží jej finálnu podobu na 
výjazdovom rokovaní vlády 
v okrese Nitra. (Rokovania sa 
uskutočnili po uzávierke ŽN.) 
Do prvého čítania v NR SR sa 
má zákon dostať v septem-
bri a po následných čítaniach 
a schválení parlamentom by 
mal nadobudnúť účinnosť 1. 
januára 2013.
 (webnoviny, 10. 8. 2012)

ČO SA ZMENÍ 
PRE ŽIVNOSTNÍKOV

• Paušálne výdavky 40 % dostanú strop na úrov-
ni 5040 eur ročne

• Minimálne odvody v roku 2013 stúpnu zo 
160,4 eura na zhruba 185 eur mesačne

• Základ pre odvody sa už nebude deliť koefi-
cientowm 2 a 2,14. V priebehu troch rokov sa 
zníži na 1,486.

Ilustračné foto. (-SHUTTERSTOCK-)
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ODVODY SZČO OD 1. 7. 2012
Tí, ktorí podnikajú ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a sú povinne sociálne poistení, si musia nanovo vypočítať výšku 

sociálnych odvodov.  Za obdobie od prvého júla 2012 sa odvody platia podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011.
SZČO, ktorá dosiahla príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za minulý rok vo výške viac ako 4 078,68 EUR je 

povinná platiť odvody na sociálne poistenie (poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do 
rezervného fondu solidarity).

Vymeriavacím základom, z ktorého je povinnosť platiť poistné, je polovica základu dane z príjmov z podnikania. Odvody sa platia 
mesačne z pomernej časti základu dane, pripadajúcej na jeden mesiac podnikania. Zákonom je stanovená minimálna aj maximálna 
suma vymeriavacích základov pre jednotlivé typy poistenia, z ktorej sa odvody platia - ak je vypočítaný vymeriavací základ nižší ako 
339,89 (suma minimálneho základu pre rok 2012), odvody je potrebné vypočítavať z tohto minimálneho základu.

Prehľad vymeriavacích základov a sadzieb pre povinné odvody SZČO do sociálnej poisťovne

Poistenie Sadzba poistného Minimálny 
vymeriavací základ

Minimálna suma 
odvodu poistného

Maximálny 
vymeriavací základ

Maximálna suma 
odvodu poistného

 Nemocenské 4,40% 339,89 € 14,95 € 1 153,50 € 50,75 €

 Starobné 18% 339,89 € 61,18 € 3 076,00 € 553,68 €

 Invalidné 6% 339,89 € 20,39 € 3 076,00 € 184,56 €

 Rezervný fond solidarity 4,75% 339,89 € 16,14 € 3 076,00 € 146,11 €

SPOLU x x 112,66 € x 935,10 €

Prihláška do Sociálnej pois-
ťovne

Ak podnikateľovi v tomto 
roku prvýkrát vznikla povin-
nosť platiť odvody do sociálnej 
poisťovne, do 9. júla bolo po-
trebné podať prihlášku na pla-
tenie odvodov (vyplniť Regis-
tračný list fyzickej osoby). Ak 
zanikla povinnosť platiť povin-
né odvody, v rovnakom termí-
ne bolo potrebné podať od-
hlášku.

Platba odvodov
Odvody v novej výške za júl 

bolo potrebné zaplatiť do 8. 
augusta 2012. Platba mala 
obsahovať správny variabilný 
a špecifický symbol podľa po-
žiadaviek sociálnej poisťov-
ne. Ako variabilný symbol tre-
ba uvádzať identifikačné číslo, 
pridelené poisťovňou. Špeci-
fický symbol je označenie ob-
dobia, ku ktorému sa platba 
vzťahuje v predpísanom tva-
re MMRRRR, napr. za júl 2012 
072012.

Odklad podania daňového 
priznania

Ak ste si odložili podanie 
daňového priznania – odvo-
dy podľa príjmov za rok 2011 
budete platiť až od 1. októbra 
2012.

Viac informácií o platení odvodov do sociálnej poisťovne a kalkulačku na výpočet výšky odvodov 
od 1. 7. 2012 nájdete:

http://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho/31489s
http://www.socpoist.sk/aktuality-povinnosti-szco-voci-socialnej-poistovni-od-1-jula-2012/48411s53111c

Ak uhrádzate poistné trvalým príkazom ako špecifický symbol môžete použiť „88“.

Vec, ktorú na svete 
najviac nechápem,

je daň z príjmu. 
(Einstein)

MIHÁL: ODVODY PRE 
ŽIVNOSTNÍKOV MAJÚ STÚPNUŤ

Odvodové zaťaženie samostatne zárobkových osôb má od januára budúceho roka stúpnuť z aktuálnych 
22 % na 31 %. Na záver druhého rokovacieho dňa šiestej parlamentnej schôdze na to upozornil exminis-
ter práce a poslanec za SaS Jozef Mihál približne pred 15 kolegami v pléne. Zároveň dodal, že zaťaženie za-
mestnancov je na úrovni 36 %. 

„Ja súhlasím s tým, aby sa dosiahla vyššia spravodlivosť, avšak dá sa pochybovať, či tých 36 % verzus 31 % 
je dobré riešenie, pretože živnostníkov to dosť zaťaží,“ konštatoval ako prvý vystupujúci v rozprave k prvému 
čítaniu novely zákona o sociálnom poistení. Predkladateľovi zmien, ministerstvu práce, tak odporučil po-
stupné zvyšovanie odvodového zaťaženie. 

Na výšku odvodového zaťaženia bude mať vplyv rast minimálneho vymeriavacieho základu v hodnote 
393 eur, ktorý rezort odôvodňoval potrebou minimálneho dôchodku pre živnostníkov. „Minimálne základy 
sa netýkajú iba dôchodkového poistenia, ale týka sa to aj ďalších poistných fondov,“ zdôraznil. Uviedol tiež, 
že legislatíva nerieši zamestnancov či budúcich dohodárov, ktorí si budú platiť odvody a zarábajú menej 
ako 393 eur.  (TASR, 6. 8. 2012)

Odvody SZČO
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takýto návrh zákona v spoluprá-
ci aj s ostatnými politickými stra-
nami. Je jedno, kto to predloží, 
nám záleží na tom, aby sa podsta-
ta presadila,“ uviedol podpredse-
da strany Ivan Štefanec.

DOHODÁRI SA UŽ 
ODVODOM NEVYHNÚ

Od januára budúceho roku už 
nebude zárobok dohodárov oslo-
bodený od odvodov. Zamestnáva-
teľ im bude musieť po novom str-
hávať zo mzdy rovnaké odvody 
ako riadnym zamestnancom. Me-
nej zaplatia len starobní a invalid-
ní dôchodcovia a študenti.

Dnes zamestnávateľ strháva ľu-
ďom pracujúcim na dohodu zo 
mzdy len daň. Sám za nich z vlast-
ných peňazí platí len úrazové 
a garančné poistenie v celkovej 
výške 1,05 percenta. Zamestnan-
covi pracujúcemu na zmluvu pri-
tom odvody pohltia 13,4 percen-
ta z hrubého platu. Ďalších 35,2 
percenta zaplatí na poistnom jeho 
zamestnávateľ. Ak zamestnanec aj 
dohodár zarobia za mesiac v hru-
bom 400 eur, zamestnanec dosta-
ne v čistom na účet 338,29 eura 
a dohodár 381,71 eura. Firmu 
však riadny zamestnanec, vráta-
ne odvodov, mesačne stojí 540,80 
eura a dohodár len 404,20 eura. 
Od budúceho roku by sa mal čistý 
plat zamestnanca a dohodára vy-
rovnať. Rovnaké budú aj náklady 
zamestnávateľa na ich zamestná-
vanie.

Zamestnávatelia, ktorí nebu-
dú ochotní platiť za ľudí pracu-
júcich na dohodu vyššie odvody, 

im budú musieť znížiť plat. Ak fir-
ma zamestnáva človeka, ktorý 
v hrubom zarába 400 eur a bude 
chcieť, aby ju v budúcom roku stál 
rovnako ako dnes, bude mu mu-
sieť znížiť hrubý plat na 299 eur. 
V takom prípade čistý zárobok do-
hodára klesne v porovnaní so sú-
časnosťou o takmer 123 eur.

Od odvodov zostanú oslobo-
dení len ľudia mladší ako 18 ro-
kov s príjmom neprevyšujúcim 66 
eur. Ak napríklad študent rozná-
ša noviny a zarobí za mesiac 60 
eur, jeho čistá mzda bude rovna-
ká ako jeho hrubý zárobok. Jeho 
príjem je totiž nižší ako nezdani-
teľná časť základu dane a zároveň 
bude oslobodený aj od platenia 
odvodov.

Vďaka plateniu odvodov získa-
jú dohodári aj rovnaké práva ako 
riadni zamestnanci. Ak ochorejú, 
budú môcť čerpať nemocenskú 
dávku a ak stratia zamestnanie, 
mali by mať zase nárok na pod-
poru v nezamestnanosti. Práca na 
dohodu sa bude po novom zaráta-
vať aj do dôchodku. Dnes sa na ta-
kýto zárobok pri výpočte dôchod-
ku neprihliada, keďže sa z neho 
neplatia odvody na dôchodkové 
poistenie.

Dôchodcovia pracujúci na do-

hodu zase budú môcť požiadať 
o zvýšenie svojej penzie, ako je 
to dnes v prípade ľudí pracujú-
cich na zmluvu. Urobiť tak budú 
môcť až potom, ako im zanikne 
dôchodkové poistenie, teda vte-
dy, keď prestanú pracovať. Ak má 
niekto viacero dôchodkových po-
istení, bude môcť požiadať o zvý-
šenie penzie, až keď mu zaniknú 
všetky poistenia. Napríklad v prí-
pade, že niekto pracuje na doho-
du pre dve rôzne spoločnosti, ná-
rok na vyššiu penziu mu vznikne 
až vtedy, keď skončí v oboch za-
mestnaniach.

Zavedenie odvodov z dohôd je 
zlá správa pre predčasných dô-
chodcov. Zákon totiž neumožňu-
je poberať predčasný dôchodok 
a zároveň byť povinne dôchod-
kovo poistený. Keďže v súčasnosti 
vzniká povinné dôchodkové pois-
tenie len pri zamestnaní na pra-
covnú zmluvu, môžu predčasní 
dôchodcovia bez obmedzení pra-
covať na dohodu. Ak budú chcieť 
aj v budúcom roku pracovať na 
dohodu, Sociálna poisťovňa im 
zastaví výplatu dôchodku. Ľudia, 
ktorí uzatvoria dohodu už v tomto 
roku, budú mať čas do konca feb-
ruára, aby sa rozhodli, či upred-
nostnia plat alebo predčasnú pen-
ziu. (PRAVDA, 20.8.2012, -pcs-)

Podľa prezidenta Slovenskej 
asociácie malých a stredných 
podnikov Vladimíra Sirotku sa 
návrh na zavedenie licencií na 
platenie daní a odvodov stre-
tol so širokou podporou poli-
tických strán aj partnerských 

živnostenských organizácií. „In-
štitút licencií chceme presadiť 
ako dobrovoľný inštitút,“ po-
vedal po stretnutí so zástupca-
mi opozičnej SDKÚ-DS Sirotka. 
Podľa jeho slov by dobrovoľnosť 
licencií znamenala, že živnost-
níci by sa mohli rozhodnúť, či 
tento inštitút využijú alebo nie.

Myšlienku licencií, teda pred-
platenia daňových a odvodo-
vých povinnosti, podporuje aj 
SDKÚ-DS. „Chceme pripraviť 

ŽIVNOSTNÍCI 
BY PRIVÍTALI 

SYSTÉM LICENCIÍ

VÚB banka ide o klientov bo-
jovať aj na internete. Záujem-
covia o úver už nemusia chodiť 
na pobočku banky, ale pôžičku 
si môžu vybaviť aj prostredníc-
tvom internetovej stránky.

„Aj keď internetové banky na 
Slovensku dnes ponúkajú spot-
rebné úvery cez internet, zís-
kať ich môžu len ľudia, ktorí sú 
ich klientmi. Naproti tomu VÚ-
BPÔŽIČKA je k dispozícii ko-
mukoľvek, bez ohľadu na to, 
či je alebo nie je našim klien-
tom,“ povedala vedúca odde-
lenia úverov VÚB banky Me-
linda Péková. O úver možno 
požiadať prostredníctvom in-
ternetovej stránky www.vub-
pozicka.sk.

Žiadatelia môžu získať úver 
od 490 do 10-tisíc eur s úro-
kovou sadzbou od 8,9 percen-
ta ročne. Úrok sa počas celej 
doby splatnosti úveru nemení. 
Kto požiada o úver do konca 
septembra, tomu banka nena-
účtuje poplatok za poskytnutie 
úveru, ktorý štandardne dosa-
huje dve percentá z požičanej 
sumy. Minimálna výška tohto 
poplatku je stanovená na 33 
eur. Tento klient nemusí platiť 

ani poplatok za vedenie úvero-
vého účtu počas celej splatnos-
ti pôžičky.

Pri vypĺňaní žiadosti o úver vo 
výške 10-tisíc eur na 10 rokov 
nám banka ponúkla úrokovú 
sadzbu vo výške 15,9 percen-
ta. Fiktívny žiadateľ mal vyso-
koškolské vzdelanie, pracoval 
na vedúcej pozícii s mesačným 
príjmom 700 eur. Uviedli sme, 
že nespláca žiadnu inú pôžič-
ku a nemá ani kreditnú kartu. 
Mesačná splátka by tak dosiah-
la 174,99 eura, čo je o 48,85 
eura viac ako pri minimálnom 
úroku 8,9 percenta. Rovnaký 
úrok nám banka ponúkla aj pri 
mesačnom príjme 1 500 eur, 3 
000 eur aj 5 000 eur.

Ak žiadateľ mal len základ-
né vzdelanie, úroková sadzba 
vzrástla na 18,9 percenta 
a mesačná splátka tak dosiah-
la 194,12 eura. Pri stredoškol-
skom vzdelaní bez maturity 
úroková sadzba dosiahla 16,9 
percenta. Rovnaký úrok by 
platil aj maturant.

VÚB ponúka cez internet 
bezúčelové úvery, čo zname-
ná, že klient nemusí doklado-
vať, akým spôsobom použije 

VÚB PONÚKA ÚVERY CEZ 
INTERNET BEZ POPLATKOV

požičané peniaze. Po schvá-
lení úveru banka pošle penia-
ze do 24 hodín na účet. Pôžič-
ky, ktoré nepresahujú 3 300 
eur si možno vybrať v hotovosti 
na ktorejkoľvek pobočke VÚB 
banky.

 (Podľa denníka Pravda)

Podľa Vladimíra Sirotku by 
bolo zavedenie licencií výhod-
né aj pre štát. Ten by totiž dostal 
dane a odvody zaplatené vopred 
a pre malých podnikateľov by sa 
zjednodušil systém platenia daní 
a odvodov. Nový systém licencií 
by podľa Štefanca mohli využí-
vať napríklad podnikatelia s obra-
tom do 50-tisíc eur, teda do hra-
nice, od ktorej vzniká povinnosť 
byť platcom dane z pridanej hod-
noty. (Podľa SITA, 11. 6. 2012)

Monitor
Ponuka VÚB banky

Ilustračné foto (-int-)
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Na Slovensku sa s prvými pokus-
mi elektrického zvárania stretáva-
me začiatkom prvého desaťročia 
20. storočia. Začalo sa uplatňovať 
najmä v lokalitách so železiarskou 
výrobou. Hlavnou železiarskou 
oblasťou Uhorska bolo po stáro-
čia územie Slovenska. Hutnícka 
a železiarska výroba sa tu postup-
ne rozvinula na jedno z najvyspe-
lejších výrobných odvetví v 19. 
storočí. Pri významných ban-
ských a železiarskych prevádz-
kach okrem ich vlastného charak-
teru výroby sa začali zaoberať aj 
kovospracujúcou výrobou. Takto 
vznikali jednotlivé kováčske diel-
ne, menšie mechanicko-strojár-
ske dielne, obyčajne spojené aj so 
zlievarňou. Postupným vývojom, 
a to najmä v druhej polovici 19. 
storočia, tieto dielne dosiahli takú 
úroveň kovospracujúcej a strojár-
skej výroby, že boli schopné vyrá-
bať okrem strojov a zariadení pre 
vlastné potreby železiarní aj stroje 
a zariadenia pre iné odvetvia.

Podobne, avšak so staršou tra-
díciou spracovania železa, kovo-
vých polotovarov, boli hámre ale-
bo vyhne. S rozvojom železiarstva 
na Slovensku súviselo aj zaklada-
nie hámrov, a to najmä v najzná-
mejších železiarskych oblastiach, 
napríklad medzi Banskou Bys-
tricou a Košicami. K najvýznam-
nejším lokalitám patrila gemer-
ská železiarska oblasť s dostatkom 
produkcie hutníckych výrobkov. 
Tieto výrobky sa dostávali do ďal-
ších podnikov na finálne spraco-
vanie alebo priamo do jednot-
livých hámrov a vyhní, kde sa 
využili na výrobu náradia, nástro-
jov, reťazí. Technológia zvárania 
reťazí v druhej polovici 19. sto-
ročia sa rozšírila aj do ďalších ko-
vospracujúcich dielní a hámrov. 
Na Slovensku bola v rámci Uhor-
ska sústredená veľká väčšina výro-
by reťazí, pričom hlavným výrob-
com bola Gelnica, kde do roku 
1910 bolo takmer tri sto vyhní.

Vynález elektrického zvárania 
a jeho širšie uplatňovanie v ko-
vospracujúcej a strojárskej výro-
be priniesli rozhodné zmeny aj 
v technológii výroby reťazí. V sú-

vislosti s rozširovaním elektrické-
ho zvárania, ktoré sa k nám dosta-
lo najmä z Francúzska a Belgicka, 
bolo umožnené niektorým výrob-
com vycestovať do zahraničia, aby 
sa oboznámili s novou technoló-
giou. Jedným z prvých, ktorý za-
viedol na Slovensku elektrické 
zváranie, bol začiatkom 20. storo-
čia Michal Walko z Gelnice. Avšak 
najsilnejšie centrum elektrického 
zvárania v tomto období vzniklo 

v Spišskom Podhradí. Priemysel-
ník Ján Harmatta tam vybudoval 
nový závod na výrobu reťazí, ple-
chových sudov a kovových mat-
racov, ktorý sa postupne vyvinul 
na modernú továreň svojho dru-
hu. Svetoznáma sa stala najmä po 
tom, keď jej majiteľ zaviedol do 
výroby vlastné elektrické zváracie 
stroje podľa vlastnej konštrukcie. 
Bol to významný vynález, ktorý 
umožnil výrobu reťazí a plecho-
vých sudov najmodernejšou tech-
nológiou.

Harmatt bol známy ako výrob-
ca nových zváracích strojov, kto-
ré mali takú úroveň, že sa vyváža-
li do Ruska, Rakúska a Nemecka. 
Ako sa písalo v dobovej tlači, do 
Spišského Podhradia chodili Ame-
ričania, Angličania aj iní obozna-
movať sa s touto technológiou!!!

Osobnosť Jána Harmattu
Ján Harmatta, osobnosť Spiš-

ského Podhradia, ktorá, žiaľ, upa-
dá do zabudnutia, je prakticky 
našej verejnosti neznáma. Na-
rodil sa v roku 1862 v Dobšinej, 
študoval na hutníckej akadémii 
v Leobene, ako mladý inžinier 
pôsobil v Krompachoch a potom 
bol zamestnaný vo Weissenfel-
ste. Akonáhle získal primeranú 

prax, usadil sa v Spišskom Podhra-
dí a tak povediac z ničoho posta-
vil prosperujúcu fabriku v dovtedy 
veľmi nepoznanej oblasti prie-
myslu. 

Ján Harmatta patril medzi ta-
kých inžinierov, ktorí sa neuspo-
kojili s vyšľapanými chodníčkami, 
ale neustále hľadal nové a nové 
cesty. Skoro rozpoznal dôleži-
tosť jednotlivých zváracích pro-
cesov, ktoré v tomto období boli 
ešte veľmi v začiatočnej fáze. Na-
priek tomu, že autogénne zvára-
nie bolo známe, nedostatočné 
skúseností a nedostatok školených 
pracovníkov viedli k nedôvere 

v túto metódu spájania. A elek-
trické (oblúkové) zváracie metó-
dy boli v ešte väčších začiatkoch. 
V súvislosti s vlastnou výrobou 
realizoval Harmatta významné 
objavy, ktoré patentoval na celom 
svete. Je autorom viacerých pa-
tentov a prvé patenty na výrobu 
kovových sudov prihlásil ako 35 
ročný (!) v roku 1897 v USA. 

Výňatok z prvého patentu
Patent popísaný v úryvku z pa-

tentového listu číslo 60877, 9. au-
gusta 1898. Originál žiadosti vypl-
nený 30. júla 1897, sériové číslo 
642976. Rozdelenie a aplikácia 
vyplnená 1. marca 1898, sériové 
číslo 672129. 

Všetkým, ktorých sa to týka:
Je známe, že ja, Johann Har-

matta, občan Rakúsko-uhorské-
ho cisárstva, s trvalým pobytom 
vo Spišskom Podhradí v Rakúsko-
-Uhorsku, ktorý vymyslel zlepše-
nia v kovových sudoch, z ktorého 
je nasledujúci opis. Súčasný vyná-
lez pozostáva, že vzduch a kva-
palina sa naplní/napustí do kovo-
vého sudu, ktorý vyrobíme ľahko, 
lacno a tiež prakticky a výhodne. 
Tiež môžeme povedať, že sud nie 
je náhrada za drevené sudy, použí-
vané pre lodný olej a petrolej, ale 
za valcovité kovové sudy s nitova-
ním a spájkovaním ako sme použí-
vali v poslednej dobe.

Sprievodný výkres ukazuje dve 
časti kovového sudu. Dve polovi-
ce z tohto kovového sudu sú za-
istené v mieste stretnutia obruče 
alebo lemu s ryhou (zvlnením) ale-
bo skrutkovým závitom, ktorých 
závity sú spojené alebo vzájom-
né spojené medzi sebou v strede, 
tak, že závity sa nachádzajú jedna 
na druhej, poskytuje úplný a pev-
ný spoj medzi vonkajšou a vnútor-
nou časťou sudu.

Zariadenia použité vo výrobe 
ako sudovej formy, je predmet ďal-
šej patentovej aplikácie, seriálové 
číslo 642976 z 30. júla 1897, vy-
plnený mnou a z ktorých súčasná 
žiadosť je rozdelená na časti. Taký 
sud je z veľkej pevnosti bez potre-
by zvyčajne používaných obručí, 
ako zvlnenia (ryhy), ktorých spoj 
z dvoch častí sudu nahradí obru-
če a okrem toho taký sud môže byť 
celkom vzduchotesný, pomerne 
ľahký na váhe. 

Zvlnenia nie sú len vzájomne 
spojené, ale sú lisované navzájom 
a tvoria dokonale tesný spoj. 
Čo požadujem a chcem chrániť 

s patentovým listom j :
Sud vymyslený z dvoch častí, 

spojený s hlbokým skrutkovým zá-
vitom tvarujúci zvlnenie, hovorí, 
že zvlnenie býva lisované priečne 
či priamo pozdĺžne suda, podsta-
te ako je popísané. 

Pre dôkaz, na ktorý ja mám dosiaľ 
dať v mojich rukách za prítomnos-
ti dvoch svedkov.
Ďalší patent, týkajúci sa tvárne-

nia pri výrobe sudov mu bol ude-
lený v roku 1904.

Najvýznamnejší je však patent 
na elektrické bodové zváranie, 
ktorý prihlásil 3. decembra 1903 
a po deviatich rokoch mu bolo 
udelený US patent 1 046 066 na 
túto technológiu. Tento rok si pri-
pomenieme, teda, sto rokov od 
udelenia tohto patentu.

Tzv. bodové zváranie bol jeho 
patent a on umožnil jeho použitie 
v praxi. (Táto technológia umožni-
la sériovú produkciu kovových ka-
rosérií, ktorá je prakticky používa-
ná dodnes.)

Po naštudovaní princípov sty-
kového zvárania sa Ján Harmat-
ta orientoval na výrobu zváraných 
reťazí, podstatne zreformoval vý-
robu sudov (nádrží). Do tejto 
doby boli nádrže vyrábané nito-
vaním. Harmatta zaviedol nový 
spôsob výroby a to zváraním ple-
chov, presnejšie kombináciou au-
togénneho a elektrického zvára-
nia. Jeho spôsob výroby sa rýchlo 
ujal.  Niekoľko veľkých výrobcov 
nádrží ho poverilo reorganizáciou 
svojej výroby.

Harmattu zamestnávala aj výro-
ba plynových potrubí. Pred viac 
ako 125 rokmi pokusmi začal zis-
ťovať ako by sa dala nahradiť vý-
roba trubiek zváraných vodným 
plynom, výrobou trubiek zvára-
ných elektricky, švovým odpo-
rovým spôsobom. Niekoľko ro-
kov sa zaoberal touto otázkou, 
skonštruoval niekoľko zariade-
ní a v roku 1924 úspešne vypra-
coval teóriu priebežného zvárania 

PO STOPÁCH 
JEDNÉHO VYNÁLEZU 

Princíp patentu

(Pokračovanie na nasledujúcej strane
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trubiek. Tým túto otázku vyriešil aj 
pre prax.

Proces výroby a samotné zaria-
denie patentoval v niekoľkých štá-
toch. Na základe týchto patentov 
prebieha výroba trubiek v niekoľ-
kých štátoch prakticky dodnes. 
Zdokonalenie tohto vynálezu ho 
zamestnávalo aj v jeho posled-
ných rokoch života. Napriek cho-
robe cestoval z jedného závodu do 
druhého, aby bol osobne prítom-
ný pri zavedení nových zariadení 
do prevádzky. Neviedli ho k tomu 
materiálne a finančné dôvody, ale 
túžba po tvorení. Tá túžba mu ne-
dovolila odpočívať až dovtedy, 
kým ho choroba nepripútala k po-
steli. Po dlhom trápení naposle-
dy vydýchol 3. januára 1930 v Bu-
dapešti. Tu sa konala aj posledná 
rozlúčka, na jeho želanie ho spo-
polnili vo Vítkoviciach a urnu s po-
polom uložili vedľa jeho manželky 
v Spišskom Podhradí.
Harmattova továreň
Rokom 1913 sa datuje vznik 

podniku Ján Harmatta – účastin-
nej spoločnosti, továrne na elek-
trické spracovanie. V dobe svojho 
vzniku bola továreň významným 
podnikom, využívajúcim nové 
progresívne technológie spraco-
vania kovového polotovaru. Tech-
nológie, ktoré predbehli svoju 
dobu, vynašiel priamo majiteľ to-
várne, strojný inžinier Ján Har-
matta. V továrni sa vyrábali re-
ťaze, rúry, barely a cisterny. Bola 
najväčším podnikom v Spišskom 
Podhradí, zamestnávala približne 
200 ľudí. (Ján Harmatta, význam-
ná osobnosť Spišského Podhradia, 
sa okrem iného v rokoch 1922 
a 1923 zaslúžil o zavedenie elek-
trického prúdu v meste, jeho se-
cesná vila na južnom konci mesta 
je národnou kultúrnou pamiat-
kou.)

Podstatné vývojové fázy
1924 – na Harmattovu továreň 

bola uvalená nútená správa
1928 – zánik továrne
1931 – na mieste bývalej Har-

mattovej továrne bola schválená 
výstavba parnej píly firmy Drevo-
priemysel

pred rokom 1948 – strojné vyba-
venie továrne bolo vyvezené do 
Maďarska

2. polovica 20. stor. – adaptácia 
priestorov bývalej továrne na rôz-
ne prevádzky, viaceré prestavby, 
prístavby a asanácie objektov

1985 – areál bývalej továrne bol 
zapísaný do Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu

2009 – z dôvodu zániku pamiat-
kových hodnôt bolo zrušené vy-
hlásenie národnej kultúrnej pa-
miatky
Areál továrne
Z areálu továrne je zachované 

torzo pôvodných objektov, aj to 
značne prestavaných v druhej po-
lovici 20. storočia. Zachovaná je 
časť objektu kotolne s komínom 
a objekt dielne. Komín, situovaný 
na západnej strane areálu, pri po-

toku, je vysoký murovaný tehlový 
neomietnutý, východne od neho 
je 3-podlažný objekt s priestorom 
rozvodne. Objekt je tehlový mu-
rovaný, omietnutý, vysoká nad-
stavba podstrešia je novšia, mu-
rovaná z pórobetónových tvárnic, 
prekrytá dvojicou plytkých navzá-
jom kolmých sedlových striech 
s plechovou krytinou. Okná majú 
mladšie sklobetónové výplne, na 
východnej fasáde sú pozostatky 
asanovaného východného kríd-
la. Dielňu situovanú na severnej 
strane bývalého areálu tvorí men-
ší 1-podlažný objekt obdĺžnikové-
ho pôdorysu, zastrešený sedlovou 
strechou s plechovou krytinou. Je 
murovaný zo zmiešaného muriva, 
s pravidelnými odsadenými plo-
chami, v ktorých sú segmentovo 
zaklenuté okenné otvory s viac-
tabuľkovými kovovými výplňami 
a drevené rámové doskové vstup-
né vráta.

Areál bývalej továrne so všet-
kými objektmi má urbanistickú 
a historickú hodnotu, prenesenú 
z hľadiska významnosti osobnos-
ti majiteľa továrne. Napriek tomu, 
že objekt bol kvôli nedostatku pa-
miatkových hodnôt národného 
významu v roku 2009 vyškrtnutý 
z Ústredného zoznamu pamiat-
kového fondu, odporúčame areál
továrne zaradiť do zoznamu pa-
mätihodností mesta, ako doklad 
vývoja priemyselnej výroby v mes-
te a zvlášť ako doklad o období, 

kedy práve v Spišskom Podhradí 
boli dosiahnuté prvenstvá v zavá-
dzaní nových moderných techno-
lógií spracovania kovov. 
Harmattova vila
Smerom zo Spišského Podhradia 

do Krompách stojí za povšimnutie 
malá vila, ktorá je v súčasnosti už 
po rekonštrukcii. Bola postave-
ná na prelome 19. a 20. storočia. 
Ľudia ju nazývajú Harmattovec 
- podľa mena jej vlastníka Jána 
Harmattu, kedysi veľmi význam-
ného podnikateľa. Vila je postave-
ná na močaristej pôde a jej zák-
lad tvorí plť z červeného smreka. 
Veľká záhrada, so vzácnymi dre-
vinami a dvoma rybníkmi (jeden 
z nich bol umelý a oba už neexis-
tujú), bola starostlivo udržiavaná. 

V interiéri vily bola dlažba a ob-
klady  z kvalitných drevín. V tej-
to kráse žil Harmatta so svojou 
o 11 rokov mladšou manželkou 
Rozsou Steller (1873-1926). Keď-
že ich život nenaplnili deti, oba-
ja sa naplno venovali svojej práci. 
Rozsa, ktorá mala rakovinu prsní-
ka, podporovala útulky a starala sa 
o chudobné deti. Jej manžel pod-
poroval technický rozvoj Spišské-
ho Podhradia. Ako prvý sa zaslúžil 
o zavedenie elektrického prúdu 
v meste. Prúd bol jednosmerný, 
vyrábaný dynamom roztáčaným 
parným strojom.

Náhrobky
Harmattove náhrobky reprezen-

tujú viaceré vzácne pamiatky. Na 
podhradskom cintoríne sú domi-
nantnými umeleckými dielami so-
chára Alexiusa Luxa, presahujúci-
mi regionálny charakter. Bronzový 
anjel vinie jednou rukou k sebe 
Pánovi oddanú umierajúcu krás-
nu Rózu a druhou jej ukazuje ces-
tu k Vykupiteľovi. V jej prípade 
smrť bola ukončením z dnešné-
ho pohľadu banálnej choroby an-
gíny, ktorá spôsobila jej dlhodobé 
pripútanie k invalidnému vozí-
ku. Po bokoch dominanty boli 
ešte dvaja smútiaci anjeli, ktorých 
ako prvých ukradli chamtivci ešte 
v 70-tych rokoch. Ako spomienka 
zostal už len jeden, sklonený nad 

urnou továrnika Harmattu. Jeho 
urna s popolom je uložená v hro-
be. Na symbolickej urne sa nachá-
dza reliéf s portrétom továrnika. 

Zamyslenie nad objav-
mi a ich autormi

Je príznačne, že na začiatku boli 
prevratné objavy technologických 
procesov skvelými, a v súčasnos-
ti zabudnutými vynálezcami. To 
je aj prípad technického génia zo 
Spišského Podhradia Jána Har-
mattu, autora technológie odpo-
rového bodového zvárania, kto-
rá sa do dnešných dní používa vo 
všetkých automobilkách. Bez veľ-
kého zveličenia je to možné zhr-
núť do konštatovania: Ford po-
stavil základy sériovej produkcie, 
Harmatta dodal správnu techno-
lógiu pre túto produkciu .

 Jozef Jasenák 

Pohľad na súčasný stav továrne

Harmattova vila

(Pokračovanie z predchádzajúcej strany



Pre právnické osoby je v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. odborná prehliadka vyhradeného technického zariadenia plynového 
s výkonom do 50 kW povinná raz za 12 mesiacov.

Myslite na 
zdravie svojich 
SPPotrebičov

Využite férovú ponuku 
na Preventívne 
prehliadky SPP

SPP vám garantuje:
• služby profesionálnej a spoľahlivej 

servisnej spoločnosti

• vykonanie prehliadky v súlade 
so zákonnými požiadavkami 

• veľmi výhodnú konečnú cenu

• dohodnutie termínu prehliadky 
do 10 dní od úhrady platby

Prehliadku si môžete objednať:
1. cez objednávkový formulár 

na www.spp.sk 
2. osobne v ktoromkoľvek 

Zákazníckom centre SPP 
3. telefonicky:
 Domácnosti na Zákazníckej linke 

SPP 0850 111 363
 Podnikatelia na Biznis linke SPP 

0850 111 565

Od polovice septembra poskytujeme 
Preventívne prehliadky SPP na plynové 
spotrebiče uvedených značiek: 
Junkers, Vaillant, Buderus, 
Protherm, Viessmann.

www.spp.sk

    PrehliadkaKotla.sk
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Informácie
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.: 0905 310 587, e-mail: jlml-lalik@stonline.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
Dočasne spojená s Krajskou zložkou SŽK Trnava. 

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
Rastislavova 1298/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 0905 671 568, 0905 305 344
e-mail: szkkzt@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
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Tel./fax ako na Úrad komory, to je 041/764 51 95,
e-mail: szkuk@zanet.sk, pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

Bude vás zaujímať

FIRMY A ŽIVNOSTNÍCI 
V ČESKU

VO VEĽKOM PADAJÚ
Len v júli riešili súdy viac ako 600 

návrhov na vyhlásenie insolvent-
nosti firiem či podnikateľov. 

Z predbežných údajov za minu-
lý mesiac vyplýva, že v Českej re-
publike je na pokraji bankrotu, 
alebo sa už rúti na dno, v prieme-
re 24 firiem a živnostníkov den-
ne, teda každú hodinu jeden pod-
nikateľský subjekt. Uvádza to na 
svojej internetovej stránke český 
denník Právo. Podľa novín v júli 
riešili súdy viac ako 600 návrhov 
na vyhlásenie insolventnosti firiem 
či podnikateľov. Väčšina z nich, až 
na výnimky, nakoniec vyhlási ban-
krot. K tomu treba pripočítať 160 
konkurzných konaní. Celkovo tak 
až 760 podnikateľských subjektov 
muselo minulý mesiac buď pred 
súdom hrať o čas v súboji s veriteľ-
mi, pričom väčšinou márne, alebo 
sa zmieriť s definitívnym koncom.

„V porovnaní s júnom vzrástol 
počet konkurzných návrhov na 
právnické subjekty a podnikateľov 
po prepočte na počet pracovných 
dní o 4,67 percenta. Konkurzov 
pribúda najmä v stavebníctve,“ in-
formovala Stanislava Menšíková 
zo spoločnosti Creditreform.

Návrh na konkurz bol dokonca 
podaný aj na veľkú stavebnú spo-
ločnosť Metrostav. V polovici júla 
však súd tento návrh zamietol, 
pretože firma dokázala, že má do-
statok peňazí na úhradu sporných 
pohľadávok.

V Česku od roku 1993 vyhlási-
lo bankrot takmer 30-tisíc firiem. 
Pred 12 rokmi sa bankroty živ-
nostníkov podieľali na celkovom 
počte krachov 17 percent a vlani 
už 57 percent .

  (Prevzaté z internetu. Red.)

PRÍLEŽITOSTI NA 
NOVÉ KONTAKTY

• Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s veľvyslanec-
tvom Slovenskej republiky v Pretórii a obchodnými komorami a agentú-
rami pre podporu podnikania v Južnej Afrike organizuje 11. až 17. no-
vembra 2012 podnikateľskú misiu do Juhoafrickej republiky. 

Juhoafrická republika je považovaná za vstupnú bránu na africký kon-
tinent, pretože je ekonomickou veľmocou Afriky. Je dlhodobo naj-
významnejším obchodným partnerom Slovenska. V JAR existuje rad 
nevyužitých konkrétnych príležitostí na investovanie a podnikanie, na-
príklad ťažba nerastných surovín, energetika, priemyselná výroba, prie-
mysel ocele, spracovanie kovov, chemický a petrochemický priemysel, 
sklársky a vinársky priemysel, nukleárna medicína, ICT, medicína, far-
mácia, textil, potravinársky priemysel, výrobky z dreva, kameňa, ozdo-
by a iné. V JAR je záujem o spoluprácu v každom odvetví. 

 Bližšie informácie: ivana.kondasova@sopk.sk.)

• Začiatok októbra bude patriť návšteve Ukrajiny. Bratislavská regio-
nálna komora SOPK pripravila pre záujemcov obchodnú misiu do tejto 
krajiny, kde budete môcť prezentovať vašu firmu v partnerskej obchod-
nej komore v Dnepropetrovsku, ako aj v iných podnikateľských inštitú-
ciách. Okrem toho sú pripravené rokovania one to one s potenciálnymi 
ukrajinskými obchodnými partnermi a možnosť návštevy partnerských 
firiem. Bližšie informácie: vladislav.oros@sopk.sk, 02/4829 1257

• Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila obchodnú misiu do 
Číny. Uskutoční sa v dňoch 21. - 27.10. 2012. Počas misie je možnosť 
prezentácie vašej firmy v obchodných komorách , ako aj v iných podni-
kateľských inštitúciách. V druhej časti budú rokovania one to one s po-
tenciálnymi čínskymi obchodnými partnermi a možnosť návštevy part-
nerských firiem. 
Čína je v súčasnosti druhou najväčšou ekonomikou sveta so stálym 

ekonomickým rastom aj napriek svetovej kríze. Ponúka možnosti hos-
podárskej spolupráce v oblasti strojárenstva a jemnej mechaniky, ener-
getiky, ťažby nerastných surovín, stavebného priemyslu a rozvoja in-
fraštruktúry, ochrany životného prostredia, ako aj turistického ruchu 
a spracovania poľnohospodárskych produktov.

 Bližšie informácie: vladislav.oros@sopk.sk, 02/4829 1257

• Obchodná spolupráca so srbskými firmami. BRK SOPK pripravila 
v spolupráci s Belehradskou obchodnou komorou a obchodným rad-
com v Belehrade multisektoriálnu podnikateľskú misiu do Belehra-
du. Podujatie sa uskutoční v dňoch 24. - 26. septembra 2012. Okrem 
kooperačných rokovaní sa uskutočnia aj návštevy srbských firiem.

 Bližšie informácie: Ing. Ivana Kondášová, 02/4829 12147
 ivana.kondasova@sopk.sk



www.vub.sk 0850 123 000

Vlani zaplatili zákazníci prostredníctvom platobných terminálov 
slovenských bánk za tovar a služby spolu 3,6 mld. eur, po et 
transakcií zaplatených v obchodoch dokonca prevýšil po et 
výberov hotovosti z bankomatov. Nema  platobný terminál dnes už 
obmedzuje komfort klienta a má to aj vplyv na tržby. Aj preto VÚB 
banka umož uje všetkým lenom Slovenskej živnostenskej komory 
(SŽK) prijímanie platieb prostredníctvom platobného terminálu za 
zvýhodnených podmienok. 

Platobný terminál 
zvyšuje pohodlie 
zákazníkov

Do 10 dní
Ak ste doteraz so zavedením terminálu váhali pre zd havý proces inštalácie, VÚB banka vám ponúka rýchle riešenie – 
inštaláciu pevného alebo mobilného terminálu do 10 pracovných dní od podpisu zmluvy. Samozrejmos ou dodávky 
je školenie personálu o obsluhe zariadenia a prijímaní platobných kariet i servis platobného terminálu. Banka 
poskytne aj propaga ný materiál, aby vaši zákazníci vedeli, že odteraz môžu platobné karty používa  aj u vás. Sú as ou 
služieb plne hradených bankou je aj denné spracovanie a zú tovanie transakcií na ú et klienta i elektronické výpisy 
o platbách. Takisto konzulta né a poradenské služby, platby za telefónne impulzy Slovak Telekom týkajúce sa platobného 
terminálu (v prípade GPRS komunikácie aj náklady na aktiváciu SIM karty) a kreditné a debetné ú tovné položky. 
Za všetky vymenované služby banke neplatíte, sú sú as ou plnenia zo strany banky.

Aj nižší obrat
alšou výhradou živnostníkov, ktorí POS terminál ešte nevyužívajú, sú vysoké poplatky i nedostato ný obrat. 

Ani toho sa teraz nemusíte bá . Banka si síce zú tuje paušálny mesa ný poplatok za obrat a komunikáciu i 
pevnú províziu, no provízie a poplatky sú stanovené individuálne pod a typu prevádzky, jej obratu a platobnej 
karty. Okrem toho pre lenov SŽK sa vo VÚB banke neuplat uje podmienka priemerného mesa ného obratu 
na terminál a prevádzku prvých šes  mesiacov. Ak používate Flexibiznis ú et, môžete získa  z avu z provízie.

Nie o extra
Doprajte svojim klientom maximálne pohodlie s viacerými službami navyše – platobné terminály od VÚB banky im 
umožnia okrem bežnej platby kartou (VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB) dobi  si predplatenú 
SIM kartu všetkých mobilných operátorov v SR alebo zaplati  šek i faktúru s iarovým kódom vybraných partnerov 
(elektrárne, vodárne, telekomunikácie, pois ovne). Ak vo vašom podnikaní potrebujete pri platbách kartami 
aj evidenciu variabilného symbolu platieb, môžete ho zada  priamo do platobného terminálu a bude sa spolu 
s platbou zobrazova  v elektronických výpisoch.

Ak máte záujem o alšie informácie i nainštalovanie terminálu, oslovte  
EFT POS špecialistu prostredníctvom ktorejko vek pobo ky VÚB banky 
alebo službu KONTAKT 0850 123 000, e-mail: kontakt@vub.sk.

Pre o ma  POS terminál
 dnes už je to nutnos  – zákazníci platby kartou vyžadujú
 odpadnú starosti s hotovos ou a jej odnášaním do banky i poistením
 zvýši sa bezpe nos , spo ahlivos
 jednoduchá obsluha
 možnos  prijíma  aj bezkontaktné platby (do 20 eur)
 zvýhodnené podmienky inštalácie pre lenov SŽK
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