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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Novela zákona o celoživotnom 
vzdelávaní z decembra 2009 zru-
šila kvalifikačné skúšky odbor-
nej spôsobilosti, ktoré Slovenská 
živnostenská komora vykonáva-
la v zmysle živnostenského záko-
na. Po novom skúšky na overenie 
čiastočnej a úplnej odbornej spô-
sobilosti mali od 1. januára 2012 
vykonávať stredné a vysoké školy.

Schválením predmetného záko-
na to všetko skončilo. Niekto bol 
spokojný, že naša komora skúšky 
nevykonáva, avšak aby začali skú-
šať školy, nikto na príslušnom mi-
nisterstve nič nerobil. A ľudia, kto-
rí investovali do rekvalifikačných 
kurzov od júla 2011, si nemohli 
vybaviť remeselnú živnosť, lebo 

ich v celej republike nemal kto vy-
skúšať.

Nakoľko sa na Slovenskú živnos-
tenskú komoru obracalo množ-
stvo ľudí, pokúšali sme sa o ná-
pravu. Viacerí poslanci NR SR 
z celého politického spektra, od 
ľavicových po pravicových, prisľú-
bili zmeniť situáciu poslaneckým 
návrhom. Avšak ostalo iba pri sľu-
boch. Slovenská klasika!

Až v minulom roku, po aktívnej 
spolupráci riaditeľa odboru živ-
nostenského podnikania minister-
stva vnútra a vedenia Slovenskej 
živnostenskej komory s novým ve-
dením ministerstva školstva, bol 
schválený vládny návrh zákona, 
ktorý zmenil a doplnil zákon o ce-

loživotnom vzdelávaní, okrem 
iného tým, že oprávnenie na vy-
konávanie skúšky na overenie od-
bornej spôsobilosti môže získať aj 
profesijná alebo stavovská organi-
zácia.

Tým sa konečne všetko posu-
nulo dopredu a okrem stredných 
odborných škôl začína vykonávať 
skúšky aj Slovenská živnostenská 
komora, ktorá má v tomto sme-
re dlhoročné skúsenosti a môže 
opäť pomáhať absolventom re-
kvalifikačných kurzov získať od-
bornú spôsobilosť a tým aj podni-
kať v zvolenej živnosti.

 Ervín Boháčik
 predseda KZK Košice 

PREČO KUPOVAŤ 
SLOVENSKÉ 
VÝROBKY

Z médií zaznieva hlas Kupuj-
te slovenské výrobky, avšak 
nehovorí sa o tom, prečo ich 
kupovať. Som slovenský vý-
robca už viac ako 15 rokov. Pri 
výrobe svojich výrobkov mu-
sím zaplatiť za suroviny, ako 
napríklad cukor, sušené mlie-
ko, tuky atď., ďalej za obaly, 
za elektrinu, plyn, vodu, mu-
sím uhradiť odvody do sociál-
nej poisťovne (dôchodcom 
a ostatným poberateľom jed-
notlivých dávok), do zdravot-
nej poisťovne, odviesť DPH 
do štátnej pokladnice, a za-
platiť aj zamestnancom za 
prácu. Ak chcem predať svoj 
výrobok v akejkoľvek obchod-
nej sieti (či je to domáca ale-
bo zahraničná), musím im za-
platiť „zalistovacie poplatky“ 
(že si vôbec dovolím ich oslo-
viť s ponukou mojich výrob-
kov), akciový poplatok (akési 
všimné, že aj môj výrobok je 
u nich umiestnený) a ak niečo 
predajú, ešte im zaplatím aj 
spätný bonus, skrytý v logis-
tickom, či inom poplatku. Na 
to všetko by mal ísť môj zisk. 
O ten si mnohokrát ani nedo-
volím zažiadať, aby bol môj 
výrobok konkurencie schop-
ný v porovnaní so zahranič-
nými. Tie zahraničné výrobky 
mnohokrát výrobcovia ponú-
kajú o pár centov lacnejšie 
ako je ten môj. 

Prečo je tomu tak? V Poľsku, 

SKÚŠKY NA PÔDE KOMORY 
OPÄŤ AKTUÁLNE

DOBRÉ, DOMÁCE, DOSTUPNÉ 

PÄŤ PILIEROV TRANSFORMÁCIE

(Pokračovanie na str. 2)

 Skúšky na overenie od-
bornej spôsobilosti (1, 2)
 Rozhovor o zaujímavom 
projekte (3)
 Založenie SŽK (5)
 Monitor - povinnosti 
v súvislosti s daňovým 
priznaním (6, 7)
 Právna poradňa (6)
 Zmeny v adresári SŽK (7)

V čísle:

Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rovnako rád. Elbert Hubbard

Slovenské farmárske produkty

Z rokovania Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu

Na Trenčianskej ceste v Bánov-
ciach nad Bebravou bol 9. feb-
ruára otvorený farmársky dom 

Slovenské farmárske produk-
ty. Pod jednou strechou tu na-
šli svoje miesto predajne sloven-

ských výrobcov (mäso Hrbáček, 
HYZA - hydinárske závody To-
poľčany, MILSY Bánovce nad 
Bebravou, GRIMPEK Bánovce 
nad Bebravou, Vinotéka Čangel) 
so širokým sortimentom svojich 
výrobkov, s viac ako 250 druh-
mi najkvalitnejších slovenských 
vín a 12 druhmi čapovaných vín, 
s muštami, šťavami, ovocím. Peká-
renská výroba okrem tradičných 
pekárenských výrobkov ponúk-
la aj „nopalový chlieb”, na výro-
bu ktorého má súhlas ako jediný 
výrobca na Slovensku. V budúc-
nosti by na tomto mieste, v rám-
ci pripraveného projektu, mala 
byť dobudovaná tržnica na pre-
daj výrobkov z dvora a zaujímavá 
Koštovňa (reštaurácia).  –ib-

Štvrtého marca rokovala Rada 
vlády pre odborné vzdelávanie 
a prípravu, ktorej členom je aj 
Ing. Róbert Schmidt, podpredse-
da SŽK pre vzdelávanie. Jedným 
z dôležitých bodov rokovania bo-
la informácia o aktivitách stavov-
ských a profesijných organizácii 
v oblasti vzdelávania a prípravy.

Stavovské a profesijné organizá-
cie - SŽK, SŽZ, SOPK, Slovenská 
poľnohospodárska a potravinár-
ska komora, Slovenská banská ko-

mora, Slovenská lesnícka komora, 
AZZZ SR a Republiková únia za-
mestnávateľov predstavili päť pi-
lierov transformácie odborného 
vzdelávania. Po prvé je to plán po-
trieb trhu práce, ďalej plán výko-
nov stredných odborných škôl, po 
tretie model základných škôl - za-
vedenie polytechnickej výcho-
vy, po štvrté modernizácia a špe-
cializácia stredných odborných 
škôl a napokon overovanie kvality 
a uplatnenia absolventov. 

Okrem toho ministerstvo škol-
stva predstavilo tri národné pro-
jekty v oblasti odborného vzde-
lávania a prípravy, týkajúce sa 
národnej sústavy kvalifikácií, roz-
voja stredného odborného vzde-
lávania a podpory technickej vý-
chovy na základných školách.

Účastníci zasadnutia boli in-
formovaní o pripravovanej me-
dzinárodnej konferencii o duál-
nom vzdelávaní.  (sch)
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Na výstavisku INCHEBA 
v Bratislave:
MOTOCYKEL
13. medzinárodná výstava 
motocyklov a príslušenstva
BOAT SHOW
10. medzinárodná výstava 
lodí a príslušenstva
CYKLO SHOW
Výstava bicyklov a príslušen-
stva
RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS
10. výstava rybárskych po-
trieb 
14. - 17. 3. 2013
Na výstavisku v Nitre: 
NÁBYTOK A BÝVANIE
23. medzinárodný veľtrh ná-
bytku a bytových doplnkov
FÓRUM DESIGNU
Medzinárodná výstava ná-
bytkového dizajnu 
5. – 10. 3. 2013
AGROSALÓN
Medzinárodný poľnohospo-
dársky veľtrh
RYBÁRSTVO A POĽOVNÍC-
TVO
20. - 23. 3. 2013
Na výstavisku v Trenčíne:
BEAUTY FORUM SLOVAKIA
Medzinárodný odborný koz-
metický veľtrh
14. - 16. 3. 2013
Regionálne výstavy a veľtr-
hy:
TATRA EXPO, PODTATRAN-
SKÉ VÝSTAVNÉ TRHY 
Celoslovenská výstava sta-
vebníctva a bývania s medzi-
národnou účasťou, Poprad, 
Aréna
15. -17. 3. 2013
ABC STAVEBNÍCTVA 
- BÝVANIE - ZÁHRADA
Výstava stavebných materiá-
lov a technológií, záhradníc-
tva, Prešov, Mestská hala
20. - 22. 3. 2013
MOJA ZÁHRADKA, DOM 
a STAVBA, VČELÁRI
Špecializovaná výstava zame-
raná na potreby pre záhrad-
károv a pestovateľov, Košice, 
Dom techniky ZSVTS
26. - 28. 3. 2013
Zahraničné podujatia:
MODERN BAKERY MOSCOW
19. medzinárodný veľtrh pe-
kárstva a potravinárskych in-
grediencií, Moskva, Rusko 
24.- 27. apríla 2013

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Oživenie činnosti KZK v Nit-
re. V decembri sa konalo stretnu-
tie zástupcov komory (Robert 
Schmidt a Tibor Iró) a členov aj ne-
členov z nitrianskeho kraja za úče-
lom prípravy znovuvybudovania 
krajskej zložky. Prípravné stretnu-
tie sa konalo na pôde mestského 
úradu v Nitre. Ing. Tibor Iró bol 
poverený prípravou mimoriadne-
ho zhromaždenie delegátov.  (r)

  Nové okresné zložky komory. 
V KZK Prešov vznikli nové okresné 
zložky. Za predsedu okresnej zlož-
ky v Prešove bol zvolený Ing. Vla-
dimír Baránek, za členov predsta-
venstva Ing. Vladimír Fedor, Ing. 
Vladimír Baránek, Janka Majche-
rová, Dušan Dudáš a Mgr. Jozef 
Melega, za členov dozornej rady 
Juraj Drál, Mgr. Slavomír Klobu-
šovský a Viliam Vidumský.  (m)

  Vo Vranove nad Topľou vznik-
la okresná zložka pod vedením 
predsedu Tomáš Oravca. Do 
predstavenstva boli zvolení To-
máš Oravec, Jaroslav Vašík, Hele-

Čechách, Nemecku, Rakúsku, 
... totiž domáci spotrebitelia 
podporujú svojou kúpou hlav-
ne domácu produkciu. Nedo-
volia si kúpiť zahraničný pro-
dukt, ktorý je o pár centov 
lacnejší než ich domáci, pre-
tože si uvedomujú, že ich kú-
pou by podporili ekonomiku 
cudzieho štátu. A prečo by ju 
podporovať mali, keď vedia, 
že kúpou domáceho produktu 
podporia domácu produkciu, 
to je dajú prácu svojim ľuďom. 
Takisto ich podporuje domá-
ca vláda. Niektoré štáty majú 
dokonca stanovené zákonom 
koľko percent domácich pro-
duktov sa má predávať v ob-
chodných sieťach. 

Očakávam, keby ľudia, ktorí 
majú na to vplyv, využili svoje 
možnosti a schopnosti na pod-
poru predaja domácej produk-
cie na domácom trhu a zvyšo-
vanie povedomia slovenského 
spotrebiteľa o všetkom, aby 
sme sa my - slovenskí výrob-
covia nemuseli cítiť doma ako 
cudzinci, aby sme mohli plno-
hodnotne napĺňať potreby slo-
venských spotrebiteľov a dá-
vať prácu slovenským ľuďom. 
 Ing. Ľubomír Hreháč
 podpredseda OZ Vranov

PREČO KUPOVAŤ...
(Pokračovanie zo str. 1)
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na Vožňáková, Štefan Humeník 
a Ing. Ľubomír Hreháč, do dozor-
nej rady Ing. Ján Kravec, Helena 
Demčáková a Ing. Cyril Maščuk. 
Na zhromaždení bol prítomný aj 
predseda SŽK Ing. Vojtech Gott-
schall a primátor mesta Vranov 
nad Topľou Ing. Ján Ragan. Medzi 
hosťami boli Stanislav Kahanec 
(KDH), Mária Kuzminová a An-
drej Surgent (VÚB Prešov), Fran-
tišek Barnaš (PSK), Petr Zahorwac-
ký (SaS)a Ing. Lukič (ÚPSVaR), 
Ing. Gabriela Šmajdová (VÚB), 
Ing. Mária Cingeľová (prednost-
ka ObÚ Vranov n/Topľou), MVDr. 
Anna Pribulová (OÚ ŽO).  (m)

  Právne služby pre členov SŽK. 
Člen predstavenstva SŽK JUDr. 
Ján Sitarčík – advokát, zapísaný do 
zoznamu advokátov, Advokátska 
kancelária so sídlom v Lučenci, 
bude na základe výzvy zo zasad-
nutia predstavenstva Slovenskej 
živnostenskej komory poskytovať 
služby pre členov Slovenskej živ-
nostenskej komory, a to právne 
služby pre SŽK bezplatne, pre čle-
nov komory s 50 % zľavou z advo-
kátskeho tarifu a pre živnostníkov 
a podnikateľov – nečlenov komo-
ry na odporučenie predsedu kraj-
skej zložky komory s 30 % zľavou 
z advokátskeho tarifu.  (js)

  Podnikateľské networkingové 
raňajky. Členovia SŽK z trnavskej 
a nitrianskej krajskej zložky sa zú-
častnili na podnikateľských raňaj-
kách. Toto stretnutie pravidelne 
každé dva týždne organizuje pre 
svojich členov a pre prizvaných 
podnikateľský klub Business for 
Breakfast. Členovia si pomáhajú 
v raste firiem prostredníctvom do-
poručení a referencií. Na stretnu-
tí vznikla myšlienka o vzájomnej 
spolupráci so Slovenskou živnos-
tenskou komorou.  (ib)

   Zasadnutie v Prešove. Na feb-
ruárovom zasadnutí predstaven-
stvo KZK Prešov prijalo uznesenia 
k zlepšeniu práce krajskej zložky. 
Členovia predstavenstva sa stre-
távajú raz do mesiaca. Koncom 
roka 2012 mala zložka 137 čle-
nov a naďalej úspešne, hlavne zá-
sluhou jej predsedu Ing. Mudráka, 
prijíma nových členov (150).  (vf)

  Spisový, archivačný a skar-
tačný poriadok. Úrad komory, po 
konzultácii s Ing. Jasenákom, čle-
nom KZK Trnava, spracoval Spiso-
vý, archivačný a skartačný poria-
dok SŽK, ktorý bude predložený 
na schválenie na najbližšom za-
sadnutí predstavenstva SŽK.  (i)

  Účasť na rokovaní o rodin-
nom podnikaní. Zástupcovia SŽK 
sa zúčastnili rokovania s predstavi-
teľmi KDH o pripravovanom zá-
kone o rodinnom podnikaní. Na 

stretnutí bolo odporúčané vytvoriť 
pracovnú komisiu k pripomienko-
vani zákona. Za SŽK bude v komi-
sii pracovať JUDr. Erik Bilský.  (g)

  Poďakovanie. Vedenie SŽK 
ďakuje svojim členom Vladimí-
rovi Mičkovi, Ervínovi Boháčiko-
vi, zástupcom KZK Trnava Ing. Jo-
zefovi Jasenákovi, Ing. Róbertovi 
Schmidtovi a pracovníkovi Cechu 
zváračov Martinovi Provazníkovi 
za aktivitu pri vybavovaní akredi-
tácii na ministerstve školstva. Me-
nili sa pravidlá, neraz neboli jas-
ne definované. Menovaní zaujali 
konkrétne stanoviská a pripravili 
všetky materiály, aby bola nároč-
ná úloha splnená.  (vm)

  Miesto konania zhromažde-
nia delegátov. Na najbližšom za-
sadnutí predstavenstva SŽK 14. 3. 
bude rozhodnuté o mieste kona-
nia zhromaždenia delegátov.  (m)

  Diskusné fórum o živnos-
tníkoch a malom podnikaní na 
Slovensku. Na diskusnom fóre 
s predstaviteľmi vlády sa bude 14. 
marca v Bratislave hovoriť o od-
vodovej reforme, daňovej politi-
ke, podpore MSP a spravodlivom 
prostredí pre podnikanie. (uk)

  Skúšky na overenie odbornej 
spôsobilosti. MŠVVaŠ SR udeli-
lo SŽK 8. 2. 2013 oprávnenie na 
vykonávanie skúšok na overenej 
odbornej spôsobilosti na získanie 
úplnej kvalifikácie podľa § 15 ods. 
3 zákona č. 568/2009 Z. z. o celo-
životnom vzdelávaní pre činnos-
ti murár, inštalatér, tesár, strechár, 
stolár, pekár, cukrár, kuchár, čaš-
ník – servírka, kozmetik, kaderník, 
manikér, pedikér. (m)

  Kvalifikačné skúšky začali. 
V piatok 8. marca začali na pôde 
KZK Bratislava kvalifikačné skúšky 
na overenie odbornej spôsobilosti 
v odboroch kozmetika, kaderníc-
tvo, manikúra a pedikúra.  (dj)

  Blahoželanie. K okrúhlemu 
životnému jubileu členovia KZK 
Žilina, spolupracovníci a priate-
lia blahoželajú dlhoročnej členke 
SŽK Kataríne Cisárikovej. K blaho-
želaniu sa pripája redakčná rada 
a redakcia ŽN.  (red.)

UŽITOČNÝ KONTAKT
JUDr. Ján SITARČÍK, advokát

Advokátska kancelária 
Ul. Dr. Herza 20, Lučenec

Tel./fax: 047/4325396, 
e-mail: aksitarcik@stonline.sk

ČLENSKÉ DO KONCA APRÍLA!
Úrad komory upozorňuje

na povinnosť každého člena 
komory – uhradiť členský 
príspevok na rok 2013 do 

konca apríla tohto roku. (ba)
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Rozhovor
Krátke správy

Rozhovor s autorkou projektu KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV

 • Kríza sa podpísala pod vla-
ňajšie zníženie počtu šrotova-
ných áut.  V ŽOS-EKO, s. r. o., 
Vrútky v roku 2012 ekologicky 
spracovali 782 vyradených opot-
rebovaných vozidiel. Rok pred-
tým ich zošrotovali až 1231. Od 
začiatku tejto činnosti v roku 
2005, do konca minulého roku, 
v ŽOS-EKO ekologicky zlikvido-
vali spolu 9501 opotrebovaných 
vozidiel. (in)

 • Spojenie západu a východu 
až o 10 rokov. Diaľnica medzi 
západnou a východnou hrani-
cou Slovenska pravdepodobne 
nebude hotová skôr ako v roku 
2022. Podľa ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja je diaľničná sieť na Slo-
vensku doposiaľ nedostatočne 
vyvinutá, čo spôsobuje zahuste-
nie dopravy a viaceré problémy 
týkajúce sa bezpečnosti. Okrem 
hlavného diaľničného spojenia, 
ktorým je diaľnica D1 do Košíc, 
vníma ministerstvo dopravy ako 
prioritu aj rozvoj južného spo-
jenia R2 od Zvolena po Košice 
a severnú diaľnicu D3, ktorá má 
spojiť Slovensko s Poľskom. (s)

 • Na horšie časy. Odkladať si 
na investície či horšie časy si za-
číname v tridsiatke. Vyplýva to 
zo štatistík ČSOB, podľa ktorých 
si sporiaci účet otvárajú tridsiat-
nici a intenzívne sporia do veku
39 rokov.  (dt)

 • Franchisingová sieť EURO-
PA expanduje na Slovensko. 
V novembri 2012 otvorila svo-
ju prvú pobočku na Slovensku 
česká realitná franchisingová 
sieť EUROPA realitná kancelária. 
Vlastníkom pobočky Bratislava 
I. je spoločnosť CORRECT - re-
alitná kancelária. EUROPA re-
alitná kancelária doteraz pôso-
bila v Českej republike, kde má 
26 pobočiek. Na Slovensku chce 
v najbližších rokoch vybudovať 
rozsiahlu sieť realitných kance-
lárií predovšetkým v okresných 
mestách.  (t)

 • NANOFORCE v strednej Eu-
rópe je v polčase realizácie. Re-
alizácia projektu NANOFORCE, 
zaoberajúceho sa prieskumom 
využitia nanočastíc a nanotech-
nológií v regióne strednej Eu-
rópy a financovaného z Európ-
skym regionálnym rozvojovým 
fondom pre strednú Európu, 
predstavuje podnikateľskú príle-
žitosť pre využitie nanotechno-
lógií na komerčné účely. Môžu 
sa do neho zapojiť podnikatelia, 
výskumní pracovníci, špecialisti, 
manažéri, finančníci a zaintere-
sovaní štátni úradníci.  (P)

Krátke správy

Vzdelávací projekt spoločen-
skej zodpovednosti na podporu 
makroekonomiky Slovenska pod 
názvom KVALITA Z NAŠICH RE-
GIÓNOV, ktorého gestormi sú 
Zväz obchodu a cestovného ru-
chu SR, Združenie miest a obcí 
Slovenska a Agrárna komora Slo-
venska, má za sebou druhý ročník 
intenzívneho vzdelávania spotre-
biteľa prostredníctvom kampaní 
na podporu domácich výrobkov. 
Koncom minulého roka v rámci 
tohto projektu skončila kampaň 
ZLATÉ DNO, ktorá mala pomôcť 
budovať kladný vzťah k sloven-
ským výrobkom a zatraktívnenie 
mnohých povolaní - bola zame-
raná na výchovu mladej generá-
cie. Zaujímavá akcia poukázala 
na mnohé, čo chýba pri budovaní 
vzťahu žiakov a mládeže k výrob-
kom vyrobeným a dopestovaným 
na Slovensku. 

Nakoľko sa spomínaná kampaň 
dotýkala aj oblasti, ktorá súvisí so 
vzdelávaním mladých odborníkov 
a ich etablovania v podnikateľ-
skom sektore, opýtali sme sa au-
torky spomínaného vzdelávacieho 
projektu Bohumily Tauchmanno-
vej na výsledky edukačnej kam-
pane. 

 • Na úvod otázka prečo vzni-
kol spomínaný projekt, čo Vás 
osobne, ako jeho autorku, viedlo 
k vzniku zaujímavého projektu?

Projekt vznikol z môjho vnútor-
ného presvedčenia, že je potreb-
né vytvoriť značku, ktorá nielen 
označí produkty a výrobky vypes-
tované alebo vyrobené na Sloven-
sku, ale podporí aj ich predaj. Za 

OBJAVOVANIE NOVÝCH 
REMESIEL A POVOLANÍ

V PARÍŽI ZABODOVAL

dva roky sa nám spolu s partner-
mi z radov obchodných sietí, vý-
robcov, pestovateľov, samosprá-
vy, štátnej správy, profesijných 
združení podarilo dostať do po-
vedomia značku Kvalita z našich 
regiónov, ktorá sa v hodnote-
ní spotrebiteľov umiestnila na pr-
vom mieste vo všetkých sledova-
ných atribútoch. Projekt má veľa 
zásadných odlišností oproti ostat-
ným značkám, ktoré sú aktuálne 
na Slovenskom trhu. 

Označuje výrobky a podporuje 
ich predaj. Neslúži len na ozna-
čenie slovenských výrobkov, ale 
zameriava sa aj na podporu ich 
predaja prostredníctvom rôznych 
foriem komunikácie. 

Označuje potraviny aj spotreb-
ný a priemyselný tovar. Všetok 
tovar, vyrobený a dopestovaný na 
Slovensku. 

Spolupracuje so všetkými 
účastníkmi trhu. S obchodom, 
výrobou, prvovýrobou, médiami, 
samosprávou, štátnou správou, 
združeniami a spotrebiteľmi. 

Vzdeláva spotrebiteľa. Naj-
mä v tom ako funguje ekonomika 
a ako sa jeho spotrebiteľské sprá-
vanie v prospech domácich vý-
robkov odrazí v kvalite jeho života 
a rozvoja spoločnosti. 

Zameriava sa na zlepšenie ma-
kroekonomiky. Prostredníctvom 
zvýšených nákupov v prospech 
slovenských výrobkov pomáha 
zlepšiť ukazovatele makroekono-
miky a všíma si ďalšie témy, ktoré 
treba u občanov podporiť, aby sa 
ciele projektu dosiahli v kratšom 
čase. Napríklad ide o podporu vy-

váženej štruktúry ponuky jednot-
livých povolaní na trhu práce v sú-
lade s potrebami praxe, podporu 
cestovného ruchu, regiónov Slo-
venska, vzdelávanie podnikateľov 
v odvetví poľnohospodárstva a vý-
roby, či zviditeľňovanie zdravot-
ných aspektov stravovania a život-
ného štýlu. 

Je flexibilný a pružne reaguje 
na vývoj. Svoje smerovanie kon-
troluje a nastavuje podľa priesku-
mov trhu, ktoré realizuje počas 
roka. Meria účinnosť kampaní 
a vývoja spotrebiteľského správa-
nia. 

Je transparentný. Koordináciu 
kampaní ovplyvňuje koordinačný 
výbor a licencie schvaľuje výkon-
ný výbor. 

 • Teda, je to prvý projekt, kto-
rý sa snaží spoločnosti vysvetliť 
to, čo je v súčasnosti na Sloven-
sku veľmi dôležité. Ako hodnotí-
te kampaň, ktorá bola venovaná 
školskej mládeži?

Prieskumom trhu, ktoré realizu-
jeme pravidelne viackrát do roka, 
sme zistili, že pokiaľ sa nebudeme 
venovať mládeži, tak nás ešte len 
čakajú zlé časy z pohľadu ich zá-
ujmu o domácu produkciu. Bude 
dôležité deťom nielen vysvet-
liť ako funguje ekonomika a pre-
čo je dôležité kupovať to domáce, 
ale podnietiť ich záujem o mno-
hé žiadané odbory, povolania 
a remeslá. Bude treba pozdvih-
núť stavovskú česť, prinavrátiť 
imidž mnohým povolaniam, v sú-
lade s potrebami na trhu práce. Je 
to dôležité, lebo na nové pracov-
né miesta, ktoré vytvoríme svojím 
nákupným správaním v prospech 
domácej produkcie, musíme mať 
vychovaných aj odborníkov, ktorí 
budú hrdí na svoju prácu a budú 
sa vedieť uplatniť tam, kde to bude 
potrebné. Mladej generácii treba 
vysvetliť, že každá profesia má 
v sebe čaro a je v nej kus umenia 
a keď je robená poctivo a s láskou, 
prináša ovocie v nielen v podobe 
finančného ohodnotenia, ale aj 
dobrého pocitu.

Téma podpory vzdelávania mla-
dých natoľko oslovila známu mo-
derátorku Katarínu Brychtovú, 
že sa rozhodla stať ambasádor-
kou kampane Zlaté dno. S herca-
mi divadla 3T navštevovala mestá 
po celom Slovensku. Hravou for-
mou sa žiaci základných škôl do-
zvedeli ako funguje ekonomika, 
ako sa tvorí a rozdeľuje verejný 
rozpočet a prečo je dôležité platiť 
dane. Mnohí žiaci už vedia, že kú-
pou domácich výrobkov podpo-
ríme slovenskú ekonomiku a tým 
aj samých seba, v podobe zlepše-
nia zamestnanosti, lepšieho škol-
stva, zdravotníctva, infraštruktú-
ry. Deti si odnášali poznanie, že 
všetky povolania sú dôležité, že 

V Živnostenských novinách sme 
nedávno písali o žiakovi Súkrom-
nej strednej odbornej školy Gos-
Sk na ulici F. Urbánka v Trnave 
ako súťažil o možnosť reprezen-
tovať Slovenskú republiku na sú-
ťaži Európsky talent 2012 v Paríži. 
V decembri sa Denis Nádaský na 

medzinárodnej súťaži EUROBAR-
MAN JUNIOR 2012 v Paríži zú-
častnil a umiestnil sa s pomedzi 28 
krajín na 7. mieste. Medzi najlep-
šími barmanmi reprezentoval celé 
Slovensko. Svoju kreativitu, ctižia-
dostivosť a úsilie presadil nápojom 
PANTHER. (Foto –a-)

(Pokračovanie na str. 4)
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Súkromná škola v Trnave ponúka možnosti ďalšieho štúdia pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl 

Vzdelávanie
Z činnosti komory

(Pokračovanie zo str. 3)
sa treba dobre zamyslieť nad tým, 
čo sa rozhodnú študovať, aby na-
šli uplatnenie v praxi. Celé pred-
stavenie bolo postavené na prin-
cípe „škola hrou“ a formou súťaží 
si mladí diváci zopakovali to, čo 
videli a počuli v rámci vzdeláva-
cieho predpoludnia. Deťom sa 
predstavenie páčilo. Dostali sme 
viacero poďakovaní. Budúci rok 
bude našou snahou v týchto akti-
vitách pokračovať, opäť spoločne 
so Združením miest a obcí Sloven-
ska a ďalšími partnermi projektu.

 • Čo odkážete živnostníkom, 
podnikateľom, členom Sloven-
skej živnostenskej komory v sú-
vislosti s výchovou mladých od-
borníkov?

Je dôležité nevzdávať sa a sna-
žiť sa cez všeobecné dobro zlepšiť 
stav vecí a dosiahnuť tak aj zlepše-
nie podmienok a postavenia živ-
nostníkov, aby mladí ľudia mali 
záujem o poctivé povolanie a re-
meslo, potrebné pre fungovanie 
spoločnosti. 

 • S akými novinkami, jednak 
pre spotrebiteľov, ale aj pre vý-
robcov, prichádza projekt KVA-
LITA Z NAŠICH REGIÓNOV do 
ďalšieho roku svojej existencie?

Novinkou je možnosť zakúpe-
nia si licencie na označovanie vý-
robkov a produktov od 2013, pre 
potraviny aj nepotravinové výrob-
ky. Spolu s licenciou je zahrnu-
tý v cene aj marketingový digitál-

ny priestor. Od 1. decembra 2012 
je tu možnosť požiadať o licenciu 
na označovanie tovarov logom 
KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV. 
Po splnení kritérií licencie prihla-
sovateľ získa, okrem práva ozna-
čovať výrobky logom, aj digitálny 
marketingový priestor na podporu 
predaja výrobku prostredníctvom 
aplikácie určenej pre smartfóny. 
Túto aplikáciu si bude môcť zadar-
mo stiahnuť spotrebiteľ, dozve-
dieť sa viac o výrobku a skontro-
lovať, či daný výrobok je skutočne 
držiteľom licencie. V prípade ne-
dostatkov má možnosť nezrovna-
losti nahlásiť. Licencia je nastave-
ná tak, aby bola dostupná aj pre 
malých a stredných podnikateľov. 
Cena za licenciu je v závislosti od 

výšky obratu konkrétneho tovaru 
v predchádzajúcom roku. Percen-
tuálne zastúpenie hlavnej zložky 
v potravinárskom výrobku za jed-
notlivé vybrané komodity vychá-
dza z jeho reálneho dostupné-
ho množstva na slovenskom trhu. 
Podmienky a ceny licencie sú prí-
stupné na internete. 

 Pripravila Iva Bukvová
Ing. Bohumila Tauchmannová je 

autorkou a spoluautorkou projek-
tov spoločenskej zodpovednos-
ti Na veku záleží, Nakupujeme 
doma, Kvalita z našich regiónov. 
Vedie spoločnosť INCOMA Slova-
kia a ABICON Trade, je členkou 
predstavenstva Zväzu obchodu 
a cestovného ruchu SR.

OBJAVOVANIE NOVÝCH REMESIEL
A POVOLANÍ

STÉ VÝROČIE UDELENIA PATENTU

Súkromná stredná odborná ško-
la Gos-Sk na ulici F. Urbánka v Tr-
nave mala v novembri minulého 
roka Deň otvorených dverí, na 
ktorom predstavila svoje učebné 
a študijné odbory. Školu navští-
vilo vyše dvesto žiakov deviatych 
ročníkov základných škôl, aby si 
vybrali svoje budúce povolanie. 
Škola pre nich pripravila rôzne 
ukážky, napríklad barmani mieša-
li nápoje, čašníci flambovali bros-
kyne a palacinky. Žiaci študijné-
ho odboru hotelová akadémia 
pripravili dve slávnostné tabule, 

s ktorými zvíťazili na medzinárod-
nej gastronomicko-hotelierskej 
súťaži v apríli tohto roku. Získa-
li jednu zlatú a jednu striebornú 
medailu. Kuchári pripravili rôzne 
chuťovky a vianočné medovníčky. 
Žiaci odboru marketing, zamera-
nie cestovný ruch, predstavova-
li svoj odbor vo fiktívnej cestovnej 
kancelárii, kde ponúkali zájazdy 
a dovolenky. Študijný odbor pra-
covník marketingu, zameranie 
na obchod, pripravil ukážky dar-
čekového balenia. V učebni pre 
kaderníkov sa robili rôzne účesy. 

Niektorí deviataci sa dali aj ostri-
hať.

A čím bol Deň otvorených dve-
rí pre návštevníkov prínosom? Na 
otázky Končíš základnú školu? 
Nevieš kam ďalej? znela odpoveď: 
Príď k nám!

Benefitmi školy sú finančné od-
meny za prospech (vždy k 31. 
januáru a 30. júnu), finančné 
odmeny za odborný výcvik, repre-
zentáciu školy, akcie, mimoriad-
ne činy a pod. Mesačná odmena 
môže byť až 70 €. Ďalej je to spo-

lupráca s podnikateľskou verej-
nosťou, napríklad odborný výcvik 
je v hoteloch, reštauráciách, ob-
chodných zariadeniach a cestov-
ných kanceláriách. Študenti školy 
sa zúčastňujú na rôznych sloven-
ských aj medzinárodných súťa-
žiach odborných zručností, pra-
cujú v zahraničí, môžu študovať 
na vysokých školách a pod. Vzde-
lávanie je bezplatné a rovnocenné 
štátnemu typu škôl. 

 PaedDr. Janka Hečková
generálna riaditeľka SSOŠ Gos-Sk

V Spišskom Podhradí sa stretli 
odborníci na konferencii Inová-
cie vo zváraní. Organizátorom 
bol Cech zváračských odborní-
kov. Konferencia bola venovaná 
100. výročiu od udelenia paten-
tu na bodové odporové zváranie 
živnostníkovi J. Harmattovi, ktorý 
bol jedným z prvých slovenských 
inžinierov autorom technológie 
odporového bodového zvárania. 
Významný vynález umožnil prvú 
výrobu zváraných autokarosé-
rií najmodernejšou technológiou, 
ktorá sa využíva doteraz. Odbor-
ná časť konferencie - Akreditácia 
odbornej prípravy bola organizo-

vaná v spolupráci so Slovenskou 
živnostenskou komorou. Jej cie-
ľom bolo na pozitívnych príkla-
doch poukázať na možnosti od-
borného vzdelávania. Záštitu nad 
podujatím prevzal štátny tajomník 
Ministerstva školstva ,vedy, výsku-
mu a športu Ing. Štefan Chudoba, 
PhD. 

Súčasťou konferencie bolo od-
halenie pamätnej izby, venovanej 
slovenskému „Edisonovi”. V pa-
mätnej izbe sa nachádza replika 
s návrhom prvého zváracieho od-
porového stroja z roku 1903, kto-
rý si dal patentovať J. Harmatta 
v USA.  (jj)

Na konferencii sa zúčastnili aj predstavitelia Slovenskej živnostenskej komory na 
čele s predsedom Ing. Vojtechom Gottschallom (foto -a-)
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Dvanásteho decembra 1998 bola v Žiline založená Slovenská živnostenská komora

Aktualita
Založenie SŽK

Kresťanskodemokratické hnu-
tie chce podporiť rodiny a sloven-
skú ekonomiku novými formami 
rodinného podnikania. Chce pre-
sadiť zákon o rodinnom podnika-
ní, na základe ktorého by mohli 
vzniknúť rodinné živnosti, rodin-
né farmy či rodinné obchodné 
spoločnosti.

„Tento návrh zákona, ktorý chce-
me predložiť do Národnej rady 
SR zavádza novú formu podnika-
nia. Ide o rodinné podnikanie, kto-
ré podľa návrhu bude špecifickou 
podnikateľskou činnosťou rodin-
ného podniku, pričom sa na nej 
musia zúčastňovať najmenej dva-
ja príslušníci rodiny,“ informoval 
na tlačovej besede predseda KDH 
Ján Figeľ.

Nová rodinná živnosť by mala 

byť podľa návrhu KDH upravenou 
právnou formou na báze živnos-
ti, kde minimálne jeden člen rodi-
ny musí mať živnostenské opráv-
nenie a ostatní členovia rodiny sa 
v prípade záujmu môžu stať člen-
mi rodinnej živnosti v prípade, že 
nie sú uchádzačmi o zamestna-
nie. Podobne by nová rodinná far-
ma mala byť upravenou právnou 
formou na báze samostatne hos-
podáriaceho roľníka. Aj v tom-
to prípade musí byť podľa návrhu 
KDH minimálne jeden člen rodi-
ny držiteľom osvedčenia o zápise 
do evidencie samostatne hospo-
dáriacich roľníkov a ostatní čle-
novia rodiny sa v prípade záujmu 
môžu stať členmi rodinnej farmy 
v prípade, že nie sú uchádzačmi 
o zamestnanie. Rodinná obchod-
ná spoločnosť by mala byť uprave-

nou právnou formou na základe 
spoločnosti s ručením obmedze-
ním alebo akciovej spoločnosti.

Tieto tri nové formy rodinného 
podnikania by mali podľa pred-
sedu KDH Jána Figeľa napomáhať 
stabilite a ekonomickej nezávis-
losti rodín. Rovnako by mali zvýšiť 
príťažlivosť podnikateľského pro-
stredia a spravodlivejšie prepojiť 
sociálny systém a podnikanie.

KDH chce presadiť aj stimuly pre 
založenie rodinných podnikov. 
„Rodinný podnik si môže znížiť zá-
klad dane z príjmov o nezdaniteľ-
né časti základu dane na každého 
člena rodiny, čiže prakticky rodin-
ný podnik si môže odpísať zo zá-
kladu dane násobok počtu členov 
rodiny,“ spresňuje jeden z navr-
hovaných stimulov podpredseda 

hnutia Ján Hudacký. KDH chce 
taktiež presadiť, aby rodinné-
mu podniku mohla byť poskytnu-
tá investičná pomoc na päť rokov, 
v prípade, že celkový počet čle-
nov rodiny pracujúcich v podni-
ku a zamestnancov podniku bude 
najmenej desať. Ďalším zo stimu-
lov by mala byť možnosť rozhod-
núť sa plniť si daňovo-odvodové 
povinnosti cez zaplatenie paušál-
nej dane.

Evidenciu rodinných podnikov 
by podľa predstaveného návrhu 
malo viesť ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. Návrh zá-
kona o rodinnom podnikaní pred-
loží KDH na januárovú schôdzu 
NR SR. Hnutie zároveň otvorilo 
verejnú diskusiu k tomuto návrhu 
zákona. (Zdroj: SITA)

KDH CHCE PRESADIŤ RODINNÉ ŽIVNOSTI

ROKY DOBREJ PRÁCE 
(NAPRIEK PREKÁŽKAM

A EXISTENČNÝM PROBLÉMOM)
História vývoja živnostenské-

ho podnikania po roku 1989, 
dokedy bolo udelenie živnosti 
povolené iba v zmysle zákona 
č. 105/1990 a následne upra-
vené zákonom č. 455/1991, 
bola v podmienkach postso-
cialistického prostredia v rám-
ci spoločného štátu Čechov 
a Slovákov, teda do roku 2003, 
naozaj turbulentná a citeľ-
ne poznačená divokou malou 
a nepriehľadnou veľkou pri-
vatizáciou bývalých štátnych 
podnikov a menších spoloč-
ných podnikov obecného vý-
znamu. Vtedajšia eufória pod-
nikania chtivých ľudí, túžiacich 
po nezávislosti na pracovných 
vzťahoch, po slobodnom roz-
hodovaní sa o osobnostnom 
smerovaní a napĺňaní svo-
jich ambícií o blahobyte, pri-
niesla po vzniku samostatné-
ho Slovenska prudký rozvoj 
malého a stredného podnika-
nia. Pre mnohých to bola lega-
lizácia schopností a naplnenia 
si vlastného sna, pre iných vý-
chodisko z núdze alebo snaha 
zabezpečiť sebe a svojím naj-
bližším základné istoty a exis-
tenciu, Pre mnohých to však 
bola iba vízia úspešnej budúc-
nosti za akúkoľvek cenu.

V tom období mnohí serióz-
ni živnostníci a malí podnika-
telia začali pociťovať potrebu 
združovania sa, ktorého cie-
ľom mala byť akási vzájom-
ná výmena názorov, spoločná 
obhajoba proti nezdravým ja-
vom, vyplavujúcim sa v živel-
nom podnikateľskom prostredí 
na povrch bez právnych no-
riem a cti. Vznikalo množstvo 
združení a rôznych asociácií, 
ktorých cieľom bolo pomáhať 

živnostenskej obci a koordino-
vať živnostenský stav, žiaľ, len 
na regionálnych alebo na pro-
fesijných úrovniach. 

Vyššiu úroveň, s pôsobnos-
ťou v rámci celého Slovenska, 
dosiahli iba Slovenský živnos-
tenský zväz a Združenie pod-
nikateľov Slovenska, ktorých 
iniciatív bola aj politicky ak-
ceptovaná, a následne minis-
terstvom vnútra predložený 
zákon o Slovenskej živnosten-
skej komore, schválený v aprí-
li 1998. Na základe tohto zá-
kona nastalo obdobie činnosti 
prípravného výboru, ktorý za-
registroval a schválil 482 ná-
vrhov o členstvo v Sloven-
skej živnostenskej komore. Tá 
bola úspešne založená 12. de-
cembra 1998 v Žiline, na svo-
jom ustanovujúcom zhromaž-
dení 95 delegátov zo všetkých 
(ôsmich) krajov Slovenska. Na 
zhromaždení boli zvolené or-
gány komory (predstavenstvo 
a dozorná rada) a schválené 
základné dokumenty (štatút, 
volebný poriadok, rokovací 
poriadok, ekonomické smer-
nice).

Za doterajšie pôsobenie ko-
mory sa Slovenská živnosten-
ská komora stala inštitúciou, 
ktorá profesionálne a zodpo-
vedne obhajuje záujmy a prá-
va živnostníkov, jasne vie for-
mulovať a presadzovať svoje 
ciele v oblasti zmien v živnos-
tenskom podnikaní a úzko 
spolupracovať s profesijnými 
organizáciami a vzdelávacími 
inštitúciami, za účelom uľah-
čovania živnostenského pod-
nikania svojím členom, ako aj 
celej živnostenskej obci.

Slovenskej živnostenskej ko-
more a jej zložkám a funk-
cionárom patrí veľké uznanie, 
pretože svoje pevné postave-
nie v podnikateľskej a živnos-
tenskej sfére dosiahla napriek 
obrovským prekážkam, ktoré 
jej boli kladené najmä v obdo-
bí prvých rokov je kreovania, 
ale aj existenčným problé-
mom, vyplývajúcim z čas-
tých legislatívnych obmedzení 
a zmien, ktoré mnohokrát skôr 
škodili ako pomáhali.

Počas 14-ročného pôsobenia 
komory, okrem organizovania 
konferencií a živnostenských 
trhov, okrem rozvíjania spo-
lupráce so zahraničím a iný-
mi stavovskými organizácia-
mi, sa komora zasadzovala 
svojím vplyvom o zmenu zá-
konov o daňovom a odvodo-
vom zaťažení malých a stred-
ných podnikateľov, aktívne 
spolupracovala a spolupracuje 
na vzdelávacích programoch 
a tvorbe programov na znižo-
vanie nezamestnanosti a v ne-
poslednej miere aktívne spolu-

pracuje s poradnými orgánmi 
vlády.

Tak ako iné organizácie aj 
Slovenská živnostenská ko-
mora má svoje rezervy, najmä 
v oblasti poskytovanie vyššieho 
komfortu pomoci malým začí-
najúcom živnostníkom a čle-
nom komory, či už v oblasti 
poradenstva, hľadania zdrojov 
a možností v príprave a vzdelá-
vaní,  nielen v rámci krajských 
zložiek, ale aj na úrovni okres-
ných zložiek. 

Slovenská živnostenská ko-
mora má svoje pevné posta-
venie nielen v živnostenskej 
obci, ale aj v mnohých oblas-
tiach podnikateľskej sféry. Ko-
mora, ako pilier živnostenskej 
obce, má svoje prislúchajú-
ce stavovské postavenie. Tak 
tomu bolo pri vzniku komory, 
tak tomu je dnes a očakávame, 
že bude aj v nasledujúcich ro-
koch. 

 Ing. Cyril Klobušovský
 zakladajúci člen SŽK
 člen 1. predstavenstva SŽK 
 prvý predseda KZK Prešov 

Archívny záber z volieb na zhromaždení delegátov (rok 2008)
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PRÁVNA PORADŇA

V ostatných dvoch pokračova-
niach Právnej poradne som sa 
venoval veriteľským schôdzam 
v reštrukturalizácií a konkurze. Ve-
riteľský výbor v reštrukturalizácií je 
skupina veriteľov zvolená veriteľ-
skou schôdzou, ktorá má zastu-
povať v konaní všetkých veriteľov, 
prihlásených pohľadávok. Veriteľ-
ský výbor je trojčlenný alebo päť-
členný a schôdza veriteľov ho volí 
spomedzi prítomných veriteľov na 
veriteľskej schôdzi. Volia tí, ktorí 

majú oprávnenie na tejto schôdzi 
hlasovať. Znamená to, že podria-
dený veritelia ani veritelia, ktorí 
by sa v konkurze uspokojovali ako 
podriadení, na schôdzi veriteľov 
nemajú právo hlasovať a ani prá-
vo byť volení do veriteľského výbo-
ru. Veritelia, ktorí by sa v konkur-
ze uspokojovali ako podriadení sú 
veritelia, ktorí sú alebo boli spriaz-
není s úpadcom. Návrhy na čle-
nov veriteľského výboru predkla-
dá správca spomedzi prítomných 

ŽIVNOSTNÍCI SA MENIA NA OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Monitor
Právna poradňa

VERITEĽSKÝ VÝBOR VERITEĽSKÝ VÝBOR 
V REŠTRUKTURALIZÁCIÍV REŠTRUKTURALIZÁCIÍ

veriteľov v zásade od veriteľa s naj-
vyšším počtom hlasov, až pokým 
nie sú zvolení piati členovia veri-
teľského výboru, pričom správca 
predkladá návrhy tak, aby počet 
zabezpečených a nezabezpeče-
ných veriteľov bol vo veriteľskom 
výbore v zásade vyrovnaný. Ak súd 
povolil reštrukturalizáciu na zákla-
de návrhu, ktorý podal veriteľ dlž-
níka, členom veriteľského výboru 
sa vždy stáva veriteľ, ktorý tento 
návrh na povolenie reštrukturali-
zácie podal. Pri spoločnom návrhu 
niekoľkých veriteľov sa členom ve-
riteľského výboru stáva ich spoloč-
ný zástupca. 
Členstvo vo veriteľskom výbo-

re zanikne veriteľovi v prípade, 

ak mu zanikne postavenie účas-
tníka reštrukturalizačného kona-
nia. Členstvo mu zanikne aj vte-
dy, ak písomne oznámi odstúpenie 
z funkcie člena veriteľského výbo-
ru jeho predsedovi alebo správcovi 
tejto reštrukturalizácie. V situácií, 
keď sa znížil počet členov veriteľ-
ského výboru na menej ako troch, 
noví členovia sa nevolia, ale ich ur-
čuje súd. 
Činnosť veriteľského výboru riadi 

predseda, ktorého spomedzi seba 
volia členovia veriteľského výbo-
ru. Každý člen veriteľského výbo-
ru si môže písomným plnomocen-
stvom zvoliť svojho zástupcu.

 JUDr. Erik Bilský

DVA DNI NAVYŠE
Živnostníci musia podať daňové priznania do druhého apríla
Na podanie daňového prizna-

nia za minulý rok dostanú podni-
katelia dva dni navyše. Keďže 31. 
marec pripadá na nedeľu, podať 
priznanie, ako aj zaplatiť daň stačí 
v najbližšom pracovnom dni. Ke-
ďže v pondelok je sviatok, termín 
sa posúva až na utorok 2. apríla. 

„V prípade, ak daňové prizna-
nie nebolo podané v ustanove-
nej lehote alebo lehote určenej 
správcom dane vo výzve, správ-
ca dane uloží pokutu vo výške 
od 30 do 16 000 eur,“ vraví ho-
vorkyňa Finančného riaditeľstva 
SR Gabriela Dianová. Pri určovaní 
výšky pokuty pritom daňové úra-
dy prihliadajú na závažnosť, trva-
nie a následky oneskorenia.

Podať daňové priznanie mu-
sia všetci živnostníci, ktorých mi-
nuloročný príjem bol vyšší ako 
polovica nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane. To znamená, že mu-
seli v hrubom zarobiť viac ako 
1 822,37 eura. Tí, ktorí zarobi-
li menej, nemusia nielen podá-
vať daňové priznanie, ale ani pla-
tiť daň. Zákon im ani neprikazuje, 
aby to daňovému úradu oznámili. 
„Ak živnostník napriek tomu, že 
žiadnu ohlasovaciu povinnosť 
nemá, túto skutočnosť daňové-
mu úradu oznámi, daňový úrad 
vie, že živnostník daňové prizna-
nie podať nezabudol, ale že ho 

podať nemusel. Živnostník sa 
tak vyhne prípadným dodatoč-
ným výzvam,“ povedal Peter Zi-
merman zo spoločnosti Finecon 
Technologies.

Každý, kto mal príjem zo živnos-
ti, podáva daňové priznanie typu 
B. Priznať dane musia sami aj tí 
živnostníci, ktorí podnikajú popri 
zamestnaní. Ich zamestnávateľ im 
v takom prípade nemôže urobiť 
ročné zúčtovanie daní. To je urče-
né len pre ľudí, ktorí majú iba prí-
jem zo zamestnania.

Podnikatelia si posledný raz pri 
podávaní daňových priznaní za 

rok 2012 môžu uplatniť 40-per-
centné paušálne výdavky bez ob-
medzenia hornej výšky. „Živnost-
níci si môžu odpočítať okrem 
paušálnych výdavkov vo výške 
40 percent aj skutočne zaplate-
né, zákonom určené odvody do 
zdravotnej poisťovne a Sociálnej 
poisťovne,“ tvrdí Zimerman. 

Nárok majú aj na nezdaniteľ-
né časti základu dane na daňov-
níka či na manželku. Znížiť daň si 
môžu aj vďaka daňovému bonu-
su na deti.

Pri podávaní daňových prizna-
ní za tento rok si už budú môcť 
podnikatelia vo forme paušálnych 
výdavkov odpočítať maximálne 
5 040 eur.

 (Podľa Pravda.sk, 7. 2. 2013,
 autor Peter Csernák)

Čoraz viac živnostníkov ruší svo-
je živnosti a prechádza na iné for-
my podnikania. Živnostníci to 
pripisujú zmenám v daňovo-od-
vodovom systéme, obmedzeniu 
paušálnych výdavkov a zhoršu-
júcej sa situácii v ekonomike. Vo 
väčšine prechádzajú na spoloč-
nosti s ručením obmedzeným. 
Kým ešte na jeseň minulého roka 
podľa údajov Štatistického úra-
du podnikalo na živnosť približ-
ne 365-tisíc ľudí, koncom roka ich 
bolo o takmer 6 tisíc menej. Nao-
pak, od jesene pribudlo viac ako 
1 300 spoločností s ručením ob-
medzeným. Ministerstvo financií 
tvrdí, že takáto zmena podnika-
nia nemá zásadný vplyv na príjmy 
štátu, vraj tieto zmeny sa dokon-
ca zohľadnili v štátnom rozpočte.

„Záujem o zmenu formy pod-
nikania na prelome rokov, v me-
siacoch december 2012 a janu-
ár 2013, sa zvýšil o 60 percent 
oproti ostatným mesiacom. Pod-
nikanie prostredníctvom s.¤r.¤o. 
sa totiž vyplatí už od mesačného 
príjmu 700 eur,“ tvrdí Ľuboš Pa-
jerský zo spoločnosti Altnuo, ktorá 
sa venuje poradenstvu a zaklada-
niu obchodných spoločností.

Takto prešla na inú formu podni-
kania aj Eva Sérová, ktorá ako živ-
nostníčka v reklamnej a PR oblasti 
pôsobila od roku 2009.

„Ak by som naďalej zostala ako 
živnostníčka, mala by som nepo-

merne vyššie náklady na zdra-
votné a sociálne poistenie. Preto 
môžem očakávať, že po precho-
de na s.r.o. budem vedieť op-
timalizovať vo výraznej miere 
tieto druhy poplatkov,“ hovorí 
Sérová. Výhoda takéhoto podni-
kania oproti živnostníkom je totiž 
v tom, že konateľ alebo spoločník 
nemajú povinnosť odvádzať od-
vody do Sociálnej poisťovne, kto-
ré sú pre živnostníka v minimálnej 
výške 130,27 eura mesačne.

„Najdôležitejšou výhodou ese-
ročky je ručenie za záväzky, kde 
živnostník ručí celým svojím sú-
kromným majetkom, pri s.r.o. do 
výšky svojho majetku, teda na-
príklad spoločník neručí za zá-
väzky svojím majetkom vôbec,“ 
povedal Pajerský. Živnostníkov, 
ktorí sa rozhodli pre takúto formu 
podnikania, neodrádza v tomto 
prípade ani to, že si taký podni-
kateľ musí viesť podvojné účtov-
níctvo, náklady sa pritom pohy-
bujú od 300 eur ročne. Založenie 
s.r.o. vyjde na 300 eur, podnika-
teľ môže reálne podnikať o 18 dní 
po zápise do Obchodného regis-
tra SR a vydaní daňového identifi-
kačného čísla.

Koniec s uplatňovaním paušálu
Viac ako polovica živnostníkov 

plánuje skončiť aj s uplatňovaním 
paušálnych výdavkov, ktoré sa od 
začiatku tohto roka obmedzili.

„Zatiaľ čo v roku 2012 využila 
možnosť uplatniť si paušálne vý-
davky skoro polovica z respon-
dentov, v tomto roku chce až 77,4 
percenta z nich prejsť na účtova-
nie skutočných preukázateľných 
výdavkov. Paušál bude naďalej 
využívať už len menšia skupina 
živnostníkov z dôvodu príliš níz-
kych preukázateľných výdavkov, 
prípadne kvôli jednoduchšiemu 
účtovníctvu,“ uvádza spoločnosť 
v správe z prieskumu, ktorý rea-
lizovala medzi všetkými jej 3 507 
klientmi. Pri hrubom príjme 750 
eur, so zarátaním paušálnych vý-
davkov, je čistý príjem živnostníka 
takmer o 110 eur nižší ako pri ob-
chodnej spoločnosti.

Príkladom je aj živnostník Domi-
nik Sumbal, ktorý ako umelec na 
voľnej nohe prešiel na inú formu 
podnikania práve z dôvodu ob-
medzenia paušálnych výdavkov 
zo súčasných 40 percent na 5040 
eur ročne.

„Môj hrubý príjem je okolo 800 
eur mesačne, po prerátaní som 
prišiel zhruba o 25 eur mesač-
ne,“ tvrdí Sumbal. Zároveň sa nie-
ktorým živnostníkom menili aj vy-
meriavacie základy na odvodové 
stropy, ktoré sa zjednotili na 5-ná-
sobok priemernej mzdy. To spôso-
bilo, že príjem ľudí mierne klesol 
už od hranice asi 1 200 eur.

Najviac zaťažuje administratíva

Podľa V. Kromerovej zo SŽZ 
však živnostníkov okrem daňo-
vo-odvodových zmien trápi naj-
viac ustavičná administratívna zá-
ťaž, pre ktorú nemajú dosť času, 
aby sa sústredili na svoju činnosť, 
aby sa vo svojej profesii rozvíjali 
a vzdelávali.

„Podmienky na podnikanie sa 
stále zhoršujú – fiškalizácia elek-
tronických registračných pok-
ladníc, elektronické podávanie 
hlásení do zdravotných poisťov-
ní, komunikácia so Sociálnou 
poisťovňou, hlásenia pre daňo-
vú správu. Na úkor administra-
tívy potom máme pokles kvality 
vo výrobe a službách,“ hodnotí 
Kromerová.

Upozorňuje na fakt, že štát ve-
nuje viac pozornosti zahraničným 
investorom na úkor domácich 
podnikateľov.

„Živnostníci okrem toho, že za-
mestnávajú seba, zamestnávajú 
aj 30 percent všetkých zamest-
nancov v krajine. To znamená, 
že živnostníci majú 48-percent-
ný podiel na celkovej zamest-
nanosti, k tomu mikrofirmy za-
mestnávajú ďalších 17 percent. 
Stredné a veľké podniky, ktorých 
sú necelé dve percentá, zamest-
návajú len 35 percent ľudí,“ do-
dáva Kromerová.

 (Podľa Pravda.sk, 4. 2. 2013
 autorka Lenka Buchláková)
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314, e-mail: predseda@szk.sk

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

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

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88, 02/44 44 22 05
e-mail: kzkbratislava@szk.sk
Vladimír Mička, predseda
Mgr. Daniela Jaslovská, kontaktná osoba

Krajská zložka Banská Bystrica
Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Tel.: 0905 310 587, e-mail: kzkbbystrica@szk.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: kzkpresov@szk.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: kzktrencin@szk.sk
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: uradkomory@szk.sk, pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda

Daňové priznanie
Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

V roku 1990 bol prijatý reštituč-
ný zákon č. 403/1990 o právach 
a nárokoch občanov pri zmier-
není majetkových krívd fyzických 
osôb počas socializácie živnos-
tí v rokoch 1950 až 1959. V dô-
vodovej časti zákona sa uvádza, 
že zákon má pomôcť rozvoju sú-
kromného podnikania a odškod-
neniu občanov, ktorým bol odňatý 
nehnuteľný aj hnuteľný majetok. 
Pri schvaľovaní zákona došlo však 
k zmenám, keď tzv. povinné osoby 
boli rozšírené o družstvá a opráv-
nené osoby zúžené len na fyzické 
osoby. To spôsobilo, že nebol vrá-
tený či odškodnený majetok zdru-
žení a spolkov, ktorých členmi boli 
fyzické osoby. Majetok živnosten-
ských zväzov a spoločenstiev zo-
stal v rukách štátu a ním riadených 
organizácií. 

V roku 1952, kedy sa majetok 
živnostenských združení zoštát-
ňoval, existoval takmer v každom 
okrese nejaký objekt v majetku 
spoločenstva, kde sa živnostníci 

nielen schádzali, ale aj podnikali. 
Celkom to bolo 45 budov v hod-
note viac ako 42 miliónov korún 
zostatkovej hodnoty. Zároveň bol 
odňatý inventár v hodnote temer 
5 miliónov korún. 

V rokoch 1998 - 1990 sa Sloven-
ský živnostenský zväz a jednotlivé 
spoločenstvá pokúšali o vrátenie 
alebo náhradu za odňaté objek-
ty a majetok. Nepochodili. Aj vo 
Zvolene sme jednali o vrátení ma-
jetku s terajšími užívateľmi objek-
tov a s príslušnými ministerstva-
mi. Mali sme podporu okresných 
i miestnych orgánov aj prísľub ná-
hradným plnením, teda získaním 
iných objektom. Bolo to márne. 
Pritom štát vrátil veľký počet ob-
jektov cirkvám, ale aj Matici slo-
venskej a Živene. 

Dopočul som sa, že cirkev opä-
tovne žiada ďalšie objekty. Tie-
to podnety by bolo treba spres-
niť a požiadať o riešenie odňatého 
živnostenského majetku. 

 Ing. Ján Gubčo, OZ SŽK Zvolen

ŽIADAJME O VRÁTENIE 
MAJETKU ŽIVNOSTNÍKOV

Odstránia sa niekedy krivdy voči živnostenským a remesel-
ným spolkom?

Do pozornosti živnostníkom

O DAŇOVOM 
PRIZNANÍ ZA ROK 

2012
Živnostníci by si pri vypĺňaní daňového priznania mali dať po-

zor na to, aby použili správne tlačivo. Formulár daňového pri-
znania za rok 2012 sa v porovnaní s priznaním za rok 2011 
mierne zmenil. 

Nové tlačivo si možno stiahnuť na internetovej stránke Finan-
čného riaditeľstva SR, k dispozícii by malo byť aj na všetkých 
daňových úradoch. Najjednoduchšie je vyplniť daňové prizna-
nie v počítači prostredníctvom bezplatnej aplikácie eDane.  (é)

Živnostenský dom na Kollárovom námestí v Bratislave v súčastnosti  (i)
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