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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Jedným z rozhodujúcich spôso-
bov ako sa presadiť na trhu je pre 
živnostníkov a malé firmy možnosť 
zapojiť sa do štátnych schém pod-
pory podnikania. Či už ide o pro-
jekty s možnosťou čerpania zo 
štrukturálnych fondov EÚ, najmä 
z operačného programu Hospo-
dársky rast a konkurencieschop-
nosť, či o podporné aktivity v ces-
tovnom ruchu alebo o aktuálne 
prihlasovanie nových riešení v ob-
lasti životného prostredia (z en-
vironmentálneho fondu). Všetky 
programy umožňujú získať výraz-
nú finančnú podporu (50 percent-
nú až 95 percentnú dotáciu) for-
mou nenávratného príspevku.

V podmienkach našej komory 
viac rokov reálne funguje odborný 
poradenský pracovný tím a stále 
je platná spolupráca so skúsenou 

odbornou konzultačnou spoloč-
nosťou pre potreby spracúvania 
podkladov a dokumentácie k žia-
dostiam a prihláškam na dotácie. 
Predstavenstvo SŽK sa pravidelne 
zaoberá správami, prehľadmi aj si-
tuáciou v tejto veci, teda, organi-
začný rámec máme bezpochyby 
zabezpečený. Viacerí živnostní-
ci boli a sú úspešní pri obhajova-
ní projektov aj v čerpaní financií, 
majú istý rozvojový impulz a dob-
ré inovatívne nápady. Je namies-
te takýchto členov komory vyzdvi-
hovať a oceňovať.

Toto však je málo. Živnostníkov 
sú desaťtisíce a záujemcov niet! 
Je pravdou, že účasť v projektoch 
si vyžaduje zdravú firmu, bez dl-
hov a s jasným nápadom, avšak aj 
primerané administratívne a tech-
nické znalosti, a tiež „zlaté ner-

vy“ na zvládnutie pomerne zloži-
tých nárokov na texty, podmienky 
k tlačivám a žiadostiam. A často 
ide o beh na dlhé trate.

Doterajšie výsledky však nazna-
čujú, že sa to dá. Nech je pre nás 
živnostníkov dobrou zvesťou, že 
v období rokov 2014 až 2020 do-
chádza k výraznému rozšíreniu 
možností čerpania fondov, hlav-
ne v programe de minimis, ako aj 
k redukcii zbytočnej administra-
tívy. 

Vidíme to optimisticky. Treba 
vydržať a už teraz sa snažiť tvoriť 
nové produkty a nápady tak, aby 
sme mohli byť v nasledujúcom 
období úspešní. Slovenská živnos-
tenská komora je pripravená po-
máhať, usmerňovať a podporovať 
všetky snahy.

  Ing. Tomáš Novotný

NÁVRAT 
DO REALITY 

Vždy sa tešíme dovolenku. 
Vyberáme si pobyt z kataló-
gov, aj podľa referencií zná-
mych, aj podľa svojich mož-
ností. Často sa vraciame tam, 
kde sa dobre cítime. Ak ide 
o more, častým cieľom Slová-
kov je jednoznačne Chorvát-
sko. Relatívna povahová blíz-
kosť, týkajúca sa slovanskej 
pohostinnosti, a vzdialenosť 
„čo by kameňom dohodil“ 
nás stále láka. 

Dovolím si upriamiť pozor-
nosť na niekoľko vecí, kto-
ré by sme chceli na Sloven-
sku dosiahnuť, avšak stále sa 
nám v tom nedarí. Stačilo by 
však málo, iba prijať predpisy, 
ktoré v Chorvátsku už v pra-
xi aplikujú. 

Na uliciach chorvátskych 
miest nie sú porozhadzova-
né plastové fľaše od minerá-
lok, či plechovky od piva, čo 
je u nás bežný jav, navyše nie-
len na uliciach, ale aj pria-
mo v lone prírody – na turis-
tických chodníkoch našich 
národných parkov. Chorvá-
ti to dosiahli jednoduchým 
zálohovaním všetkých oba-
lov. U nás skôr platia výhovor-
ky, že zálohovanie obalov ne-
môžu robiť obchodníci, že by 
sme potrebovali samostatnú 
legislatívu ... Stačilo by poučiť 
sa tam, kde to už funguje! 

Na Slovensku máme problé-
my v oblasti stravovacích za-
riadení. Naše ministerstvo fi-
nancií stále hľadá recept ako 

TVORME NOVÉ PRODUKTY

ZAČÍNA ŽIŤ NOVÝ PROJEKT

(Pokračovanie na str. 2)

 Nový projekt (1)

 Kvalita z našich regiónov 

(3)

 Možnosti získania dotácií 

(3)

 Účasť SŽK na Živnosten-

ských trhoch v Nitre (4 - 5)

 Podnikanie na živnosť (7)

 Legislatíva (7)

V čísle:

Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
(Albert Einstein)

Podpora profesijnej orientácie žiakov

Aktívne zapájanie sa do projektov je nevyhnutné

Nedávno Štátny inštitút odbor-
ného vzdelávania predstavil pro-
jekt, ktorého realizáciou by sa 
v najbližších rokoch mala podpo-
rovať profesijná orientácia žiakov 
základnej školy na odborné vzde-
lávanie a prípravu prostredníc-
tvom rozvoja polytechnickej vý-
chovy. 

V národnom projekte spolufi-
nancovanom zo zdrojov Európ-
skej únie sa využijú inovatívne 
formy a metódy výučby ako pri-
praviť žiakov základných škôl na 
rozhodnutie o budúcom štúdiu, 
či kariére. Projekt sa sústreďuje 
na vysoko aktuálne potreby ve-
domostnej spoločnosti, ako je prí-
prava žiaka na vykonávanie kvali-
fikovanej práce v odboroch, ktoré 
trh vyžaduje a kde žiak nájde svo-
je uplatnenie.

Špecifickými cieľmi projektu sú 
inovácia obsahu a metódy, skva-
litnenie výstupov vzdelávania pre 
potreby trhu práce vo vedomos-
tnej spoločnosti. Do projek-
tu bude zapojených až 500 zák-
ladných škôl zo siedmich vyšších 
územných celkov (okrem Brati-
slavského kraja). V každom kraji 
bude sedem základných škôl (spo-
lu 49) vybavených z národného 

projektu zariadením odborných 
učební, aby sa skvalitnilo vyučo-
vanie predmetov biológie, fyziky, 
chémie a techniky. Celkovo sa na 
projekte zúčastní okolo päť tisíc 
žiakov vo veku 10-16 rokov.

Projekt sa orientuje aj na prípra-
vu  a ďalšie vzdelávanie pedago-
gických zamestnancov na získanie 
a rozvoj kompetencií potrebných 
na premenu tradičnej školy na 
modernú. V pláne je preškole-

nie približne tisíc pedagógov bio-
lógie, chémie, fyziky a techniky 
ako aj 500 výchovných porad-
cov, aby pomohli základným ško-
lám usmerniť žiakov študovať ďa-
lej, podľa ich talentu a schopností.

Projekt podporí aj rozvoj prá-
ce s talentami na základných ško-
lách, ktorá je nevyhnutná pre zvy-
šovanie záujmu žiakov o odborné 
vzdelávanie a prípravu. V rám-
ci práce s talentami sú plánova-
né tzv. odborné súťaže kombi-
novaných družstiev základných 
a stredných škôl, aby sa žiaci zo-
známili s prostredím stredných 
škôl. Bude tak prepojená teória 
s praxou už na základnej škole.

Realizáciou projektu budú žia-
ci zapojených základných škôl 
zorientovaní v problematike pro-
fesijnej orientácie na odborné 
vzdelávanie a prípravu a budú ve-
dieť reálne posúdiť svoje budúce 
pracovné možnosti a podľa toho 
budú vedieť vykonať optimálnu 
profesijnú voľbu vo vzťahu k to-
muto vzdelávaniu. 

Partnermi projektu sú viace-
ré profesijné organizácie, medzi 
nimi aj Slovenská živnostenská ko-
mora.  (b)Ilustračné foto (I)
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Na výstavisku Incheba 
v Bratislave:
INTERBEUTY
25. medzinárodný veľtrh koz-
metiky
ESOTERIKA
6. vzdelávací a zábavný veľ-
trh
BIOSTYL
6. veľtrh zdravej výživy, eko-
lógie a zdravého životného 
štýlu
3. až 5. októbra 2013
MODDOM
18. medzinárodný veľtrh ná-
bytku, bytových doplnkov 
a interiérového designu
CLEANTECH
15. medzinárodná výstava 
čistiacej techniky, čistiacich 
prípravkov, pomôcok a slu-
žieb
LUXDOM
14. medzinárodná výsta-
va svietidiel, skla, keramiky 
a porcelánu 
ART
12. medzinárodná výstava 
výtvarného umenia
16. až 20. októbra 2013
Na výstavisku v Nitre:
AUTOSALÓN – 
AUTOSHOW 2013
Prehliadka osobných, úžit-
kových a nákladných auto-
mobilov, dopravnej techniky, 
autopríslušenstva a servisnej 
garážovej techniky 
E-GAMES
1. ročník výstavy počítačo-
vých hier
3. až 6. októbra 2013
Veľtrhy a výstavy v zahrani-
čí:
MSV 2013
55. medzinárodný strojársky 
veľtrh
AUTOMATIZACE
Meracia, riadiaca, automati-
začná a regulačná technika
7. až 11. októbra 2013
Brno - Výstavisko

***
DNI DREVOSTAVIEB
Druh ročník – možnosť pre-
zrieť si vzorové domy 13 vy-
stavovateľov
Najväčší slovenský výrobca 
nízkoenergetických a pa-
sívnych domov ForDom sa 
predstaví s 8 typmi referen-
čných stavieb.
4. a 5. októbra 2013
Celé územie Slovenska
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Z rokovanie Rady solidarity 
a rozvoja. Na rokovaní Rady so-
lidarity a rozvoja 16. septembra 
sa zúčastnil predseda SŽK Ing. 
Vojtech Gottschall. Rada, spo-
lu s predsedom vlády Robertom 
Ficom, rokovala o znížení od-
vodov pre nízkopríjmové skupi-
ny zamestnancov. Vláda chce za-
viesť do praxe nové opatrenie, 
ktoré by malo pomôcť dlhodo-
bo nezamestnaným nájsť si prá-
cu. V prípade, že si človek, kto-
rý bol minimálne rok evidovaný 
ako nezamestnaný nájde prácu, 
12 mesiacov nebude musieť za 
neho platiť odvody jeho zames-
tnávateľ, ani on sám. Výška jeho 
príjmu však bude môcť dosiahnuť 
maximálne 67 percent priemernej 
mzdy na Slovensku.  (bi)

  Podnikajme v zahraničí. Pod-
nikateľské centrum Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych 

na nepoctivých podnikateľov, 
tých, čo neplatia dane a znižu-
jú si príjmy. Pomôže národná 
bločková lotéria? Pomôžu zvý-
šené kontroly? Neviem, avšak 
je tu recept z Chorvátska. Pri 
každej objednávke v reštau-
rácii prinesenie čašník doklad 
z pokladne, nezáleží, či tých 
objednaní je viac alebo iba jed-
no. V rozhovore s majiteľom is-
tej reštaurácie som sa dozve-
del, že to vyplýva zo zákonnej 
povinnosti, aj z praktického 
dôvodu. Každý hosť má pre-
hľad koľko bude platiť, obsluha 
účtuje len vydaný tovar – a zá-
kazník musí mať vždy pri od-
chode pri sebe doklad z pok-
ladne. Chorvát to porovnával 
so skúsenosťou u nás, nepáčilo 
sa mu, že zákazník má na stole 
papierik s popisom toho, čo si 
objednal, z čoho sa však nedo-
zvie, koľko bude platiť. Koneč-
nú sumu dostane až pri záve-
rečnom zúčtovaní, pričom už 
nemôže skontrolovať, či všet-
ko bolo zaúčtované správne. 
Okrem toho je tu oprávnené 
podozrenie, že takto môže za-
mestnanec okrádať svojho za-
mestnávateľa. 

Nestojí za úvahu dať do praxe 
riešenia a dať možnosť širokej 
kontrole – priamo verejnosti?

 Ing. Ján Kadúc

NÁVRAT 
DO REALITY

(Pokračovanie zo str. 1)
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záležitostí Slovenskej republiky 
vypracováva týždenne dokument 
na podporu podnikania v zahrani-
čí. Týždenné aktuality môžu záu-
jemcovia nájsť na portáli Podnikaj-
me v zahraničí.  (re)

  Živnostenské licencie parla-
ment neschválil. Licencie pre živ-
nostníkov, ktoré by im mali uľah-
čiť účtovníctvo, opäť nepresvedčili 
plénum Národnej rady SR. Návrh 
na ich zavedenie, ktorý pripravi-
la dvojica zákonodarcov opozič-
nej SDKÚ-DS Ivan Štefanec a Pa-
vol Frešo, znovu neprešiel do 
druhého čítania. Podobný návrh 
už strana priniesla do parlamentu 
pred rokom. Zákonom o živnos-
tenských licenciách by sa podľa 
predkladateľov zjednodušilo pod-
nikanie malých podnikateľov či 
živnostníkov s nízkymi príjmami. 
Odbremenili by ich od nutnos-
ti viesť účtovníctvo. Malí podni-
katelia by si tak kúpili licenciu rok 

dopredu a tá by ich oprávňova-
la podnikať bez ďalšej administra-
tívy. Okrem jednorazového zapla-
tenia dane by si živnostník jednou 
platbou na rok dopredu zabezpe-
čil aj platbu zdravotných a sociál-
nych odvodov. Predkladatelia od 
návrhu očakávali podporu hospo-
dárskeho rastu aj pozitívny vplyv 
na zamestnanosť.  (té)

  Blahoželanie. Nedávno si pri-
pomenul 65. výročie svojho na-
rodenia dlhoročný člen Sloven-
skej živnostenskej komory, pod-
predseda predstavenstva krajskej 
zložky v Žiline a členovi predsta-
venstva SŽK Ján Martiniak. Do 
ďalších rokov mu prajeme veľa 
zdravia, šťastia a pohody, nech sa 
mu darí v podnikaní a osobnom 
živote a nech to s nami ešte neja-
ký ten mesiac vydrží pri rozvíjaní 
činnosti KZK Žilina a celej komory. 
 A. Sklenárová

ODVODOVÉ ÚVERY 
PRE MALÉ A STREDNÉ 

FIRMY
Malým a stredným firmám, kto-

ré sa po rokoch krízy dostali do 
ťažkostí, by mal pomôcť nový fi-
nančný produkt. Ide o takzvaný 
odvodový úver, ktorý plánuje vlá-
da zaviesť od roku 2014. Po ne-
dávnom rokovaní Rady solidarity 
a rozvoja ho predstavil minister fi-
nancií Peter Kažimír.

Úver sa podľa jeho slov nazý-
va odvodovým preto, lebo jeho 
maximálna výška sa bude rovnať 
sume ročných odvodov, ktoré za-
mestnávateľ platí za svojich za-
mestnancov. Odvodový úver sa 
má sústrediť najmä na zachovanie 
zamestnanosti. 

O nový produkt budú môcť po-
žiadať aj firmy, ktoré majú dlh voči 
Sociálnej poisťovni, ale nesmie 
byť starší ako šesť mesiacov. Firma 
prvý rok nebude musieť splácať is-
tinu ani úrok z úveru. Po roku dôj-
de k prehodnoteniu podmienok 
poskytnutého úveru a bude nasta-
vený platobný kalendár na ďalších 
24 mesiacov. Celkový program je 
trojročný. Ak si však firma po roku 
od poskytnutia úveru zachová za-
mestnanosť, teda nebude prepúš-
ťať a splatí záväzky voči poisťovni, 
bude mať nárok na štátnu bonifi-
káciu úroku. To znamená, že jej 
štát preplatí časť úroku. 

Ministerstvo financií čaká vý-
berové konanie na banky, kto-
ré budú tieto úvery poskytovať. 
Úvery bude poskytovať banka 

z vlastných zdrojov. Štátny rozpo-
čet bude pokrývať len bonifiká-
ciu úroku pri splnení stanovených 
podmienok a záruky za takéto pô-
žičky.

Prvé náklady na toto opatrenie 
vzniknú štátu najskôr rok po pr-
vom poskytnutom úvere, teda 
v roku 2015. Minister odhadu-
je, že úvery by sa mali poskytnúť 
vo výške 20 miliónov eur. V ta-
kom prípade by počas troch rokov 
existencie programu boli výdav-
ky štátu zhruba šesť miliónov eur. 
V roku 2015 by to však podľa mi-
nistra mali byť maximálne tri mi-
lióny eur.

V súvislosti s týmto opatrením 
však možno podľa rezortu finan-
cií očakávať aj pozitívny vplyv na 
verejné financie. Keďže program 
bude atraktívny pre firmy, ktoré 
nezaplatili štátu odvody, prostred-
níctvom úveru budú si môcť vy-
rovnať svoje podlžnosti.

S novým návrhom vlády súhla-
sia aj predstavitelia odborov a za-
mestnávateľov. Prezident Asoci-
ácie zamestnávateľských zväzov 
a združení (AZZZ) Rastislav Ma-
chunka však upozornil, že je po-
trebné dobre nastaviť kritériá, na 
základe ktorých budú firmy zara-
dené do tohto programu, aby ne-
došlo k príliš veľkému zneužitiu 
týchto úverov alebo, aby ich ne-
dostali firmy, ktoré ich nepotre
bujú.  (Zdroj: TASR) 
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Zo života komory
Krátke správy
Aktuality

 • Projekt TRANSDANUBE. 
Udržateľná preprava a cestov-
ný ruch na rieke Dunaj je pod-
titul projektu, ktorý je dnes v po-
lovici svojho trvania. Nedávno sa 
na konferencii v Bratislave stretli 
účastníci projektu na výmenu 
skúseností a k prezentácii výsled-
kov projektu širokej verejnosti. 
Prioritami projektu je uprednost-
ňovanie verejnej dopravy a roz-
voj turistického ruchu v regióne 
okolo rieky Dunaj.  (b)

 • Ručiteľ viac chránený. Na 
kanceláriu bankového ombud-
smana sa v minulom roku obra-
cali najviac klienti s podnetmi 
týkajúcimi sa úverov. Banková 
ombudsmanka iniciovala v tom-
to smere lepšiu ochranu klientov 
zmenou etického kódexu, podľa 
ktorého bude ručiteľ vopred in-
formovaný o problémoch s ne-
splácaným úverom, za ktorý ručí. 
 (if)

 • Benzíny a nafta zdraželi. 
Spotrebiteľské ceny pohonných 
látok v 35. týždni tohto roka 
v porovnaní s cenami v 34. týž-
dni vzrástli vplyvom zvýšenia 
cien 95-oktánového benzínu, 
98-oktánového benzínu a moto-
rovej nafty. Ceny LPG sa nezvý-
šili. Informoval o tom Štatistický 
úrad SR.  (p)

 • Energie2 zníži ceny elektri-
ny. Jeden z významných dodá-
vateľov elektrickej energie a ply-
nu - spoločnosť Energie2, a. s., 
Bratislava zníži od nového roka 
ceny silovej elektriny pre malo-
odberateľov na Slovensku o 15 
až 20 percent. Podobné zlac-
nenie sa pripravuje aj v Českej 
republike. Konkrétne výsled-
né ceny však ešte na Slovensku 
podliehajú schváleniu regulátora 
trhu (Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví) a sú pre jednotlivé 
kategórie rôzne.  (PL)

 • Neprešla novela stavebného 
zákona. Nové čierne stavby, po-
stavené na cudzích pozemkoch, 
sa zatiaľ na žiadosť vlastníka par-
cely búrať nebudú. V parlamen-
te neprešla novela stavebného 
zákona z dielne Ľudovíta Kaní-
ka a Viliama Novotného, ktorý 
chcel zásadným spôsobom za-
medziť rozširovaniu výstavby 
čiernych stavieb a objektov.  (t)

 • Súťaž Podnikateľka roka 
2013. Uzávierka súťaže je 30. 
septembra. Do súťaže sa už pri-
hlásili podnikateľky z oblas-
ti farmácie, športu, vzdelávania, 
umenia, daňového a účtovné-
ho poradenstva a ďalších odvet-
ví podnikania. Ak poznáte vo va-
šom okolí šikovnú podnikateľku 
alebo ste ňou sama, neváhajte 
a zapojte sa do súťaže.  (re)

Krátke správyJESENNÁ KAMPAŇ

MOŽNOSTI ZÍSKAŤ DOTÁCIE

ZMENY V ZÁKONE O SPOTREBNEJ 
DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

Dlhodobé kontinuálne vzdelá-
vanie a skúsenosti vedú sloven-
ských spotrebiteľov k tomu, že 
stále intenzívnejšie pri každoden-
ných nákupoch sledujú pôvod 
krajiny produktov. Partneri pro-
jektu Kvalita z našich regiónov sú 
hrdí na to, že sa im spoločnými si-
lami podarilo naštartovať celospo-
ločenský záujem o pôvod tovaru 
a s ním aj záujem o podporu do-
mácej ekonomiky a rozvoj odvet-
via prvovýroby, výroby a ďalších 
dôležitých oblastí národného hos-
podárstva.  

Projekt je jedinečný v tom, že 
nielen označuje produkty a služ-
by, vyprodukované na domá-

com trhu, ale zároveň spotrebi-
teľa vzdeláva. Prostredníctvom 
kampaní a podpory predaja slo-
venských produktov, označených 
ochrannou známkou sa postupne 
dostáva k spotrebiteľovi komplex-
ný pohľad na jednotlivé oblasti, 
ktoré ovplyvňujú výsledky a vý-
konnosť makroekonomiky. Obča-
nia si začínajú byť vedomí toho, že 
svojim cieľavedomým nákupným 
správaním môžu ovplyvniť ako 
bude krajina prosperovať v bu-
dúcnosti a ako sa to odrazí na kva-
lite života každého z nás. 

Jesenná kampaň k projektu, od 
14. októbra do 15. novembra, pri-
náša okrem vzdelávania spotrebi-

teľa a podpory predaja domácich 
produktov aj naplnenie ďalšieho 
cieľa projektu, ktorým je budova-
nie občianskej spoločnosti. Pro-
stredníctvom mediálnych partne-
rov bude upriamená pozornosť aj 
na význam a účasť občanov vo voľ-
bách do VÚC. Jesenná kampaň je 
pokračovaním celoročnej komu-
nikácie so spotrebiteľom, v rám-
ci ktorej Každá rodina teraz vie, 
že aj drobným nákupom sloven-
ských výrobkov, môže rozbeh-
núť veľké zmeny. Už 1 euro den-
ne v prospech kúpy slovenských 
výrobkov od každého z nás môže 
dať ročne prácu až 100 000 ľu-
ďom na Slovensku.  (ts)

Tretí ročník projektu Kvalita z našich regiónov

Z rokovania výberovej komisie číslo jeden

Upozornenie pre obchodníkov s vybraným minerálnym ole-
jom. Pozor na veľkosť balenia a druh minerálneho oleja. Ur-
čité druhy minerálnych olejov podliehajú kontrole a postupu 
pri preprave v prípade, že ich objem presahuje 150, prípadne 
230 litrov. Obchodník, ktorý chce od 1. novembra 2013 ob-
chodovať s vybraným minerálnym olejom, je povinný do 30. 
septembra 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na 
obchodovanie. 

Hlavným cieľom novely záko-
na o spotrebnej dani z minerálne-
ho oleja je zjednodušiť evidenciu 
obchodníkov s vybraným mine-
rálnym olejom vo vzťahu k veľko-
sti prepravných obalov. Doteraz sa 
musel obchodník evidovať na col-
nom úrade ako každý podnikateľ-
ský subjekt, ktorý mal v úmysle ob-
chodovať s vybraným minerálnym 
olejom, chcel tento tovar prepra-
vovať voľne, automobilovými cis-
ternami alebo železničnými cis-
ternami v obaloch väčších ako 
210 litrov.

Po novom (od 1. novembra 
2013) platí, že o vydanie povo-
lenia na obchodovanie s vybra-
ným minerálnym olejom musí 
požiadať osoba, ktorá chce na 
daňovom území v rámci podni-
kania obchodovať s minerálnym 

olejom (kódu kombinovanej no-
menklatúry 2710 19 71, 2710 19 
91 až 2710 19 99, prepravova-
ného voľne, automobilovými cis-
ternami, železničnými cisternami 
alebo v obaloch väčších ako 150 
litrov).

Osoba, ktorá chce na daňovom 
území v rámci podnikania obcho-
dovať s vybraným minerálnym 
olejom kódu kombinovanej no-
menklatúry 2710 19 75 až 2710 
19 83 a 2710 19 87, musí požia-
dať colný úrad o vydanie povole-
nia na obchodovanie iba v prípa-
de, ak je tento vybraný minerálny 
olej prepravovaný voľne, automo-
bilovými cisternami, železničnými 
cisternami alebo v obaloch väč-
ších ako 230 litrov.

Novela zákona zároveň zjed-
nodušuje okruh príloh k žiadosti 

o vydanie povolenia na obchodo-
vanie. Nie sú už potrebné dokla-
dy, potvrdzujúce, že osoba, ktorá 
žiada o vydanie povolenia, nemá 
nedoplatky voči daňovému úra-
du, nedoplatky na povinných od-
vodoch poistného, nebola prá-
voplatne odsúdená za úmyselný 
trestný čin a nie je v likvidácií, ani 
na ňu nie je právoplatne vyhláse-
ný konkurz. Žiadateľ však aj na-
ďalej musí spĺňať podmienku, že 
nemá nedoplatky voči colnému 
úradu. 

Obchodníkov upozorňujeme, 
že ak obchodujú s minerálnym 
olejom (kódu kombinovanej no-
menklatúry 2710 19 75 až 2710 
19 83 a 2710 19 87 v obaloch 
menších ako 230 litrov) sa podľa 
nového zákona nebudú považo-
vať za obchodníkov s vybraným 
minerálnym olejom a povolenie 
na obchodovanie im k 1. novem-
bru 2013 zaniká, ak neoznámia 
colnému úradu do 31. októbra 
2013, že chcú byť obchodníkom 
s vybraným minerálnym olejom 
podľa nového zákona.

(Finančné riaditeľstvo Slovenskej 
republiky, Colný úrad Prešov)

V júli sa na pôde Slovenskej ino-
vačnej a energetickej agentúry 
(SIEA) uskutočnilo zasadnutie vý-
berovej komisie č. 1 pre Opat-
renie 1.1.1 Inovácie a techno-
logické transfery (podopatrenie 
1.1.1) - podpora zavádzania ino-
vácií a technologických transferov 
v rámci EÚ, schémy štátnej pomo-
ci na podporu zavádzania inova-
tívnych a vyspelých technológií 
v priemysle a službách.

V rámci programu, ktorého som 
sa zúčastnil ako člen komisie, za-
stupujúci Slovenskú živnostenskú 
komoru, sa prekovalo celé port-
fólio podaných a ohodnotených 
projektov a žiadostí. Bolo poda-
ných 348 žiadostí o nenávratnú fi-
nančnú pomoc. Všetky podmien-

ky v prísnom výbere splnilo 97 
žiadostí. Celková výška súhrnnej 
hodnoty projektov bola 55,5 mil. 
eur. Ministerstvo hospodárstva má 
k dispozícii alokáciu vo výške 46,2 
mil. eur a tiež rezervu, takže na-
pokon výberová komisia schváli-
la 73 úspešných projektov a prisú-
dila im financie v rozsahu 44,723 
mil. eur. 

Z celkového počtu 97 žiadateľov 
bolo, čo je pozitívny nárast voči 
minulým obdobiam, boli aj živ-
nostníci. Firmy, ktoré som hodno-
til ako aktívne a zaujímavé, som 
v mene SŽK oslovil s ponukou 
spolupráce. 

Odporúčam, aby sme oveľa ad-
resnejšie oslovovali v oblasti prí-

pravy projektov členskú základ-
ňu, navrhujem, aby sme obnovili 
pracovnú skupinu, vybrali niekoľ-
ko vhodných výziev z fondov EÚ 
a tie adresne presadzovali v KZK. 
Dávam do pozornosti zaujímavú 
možnosť sebarealizácie našich živ-
nostníkov v rámci nového progra-
mu získavania dotácií z environ-
mentálneho fondu na rok 2014 
(ktorý je vďaka predaju emisných 
kvót finančne posilnený), kde sa 
dajú pomerne rýchlo a bez veľ-
kých legislatívnych prekážok zís-
kať zdroje na malé energetické, 
ekologické, vzdelávacie a envi-
ronmentálne projekty aj podpo-
ru podnikania na vidieku. Termín 
uzávierok žiadosti je 31. október 
2013.  Ing. Tomáš Novotný
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MÁME ČAS PREMÝŠĽAŤ, 
ČO BUDE V STÁNKU O ROK

PREDČASNÉ UKONČENIE 
ZMLUVY PRI VOZIDLE 

ALEBO STROJI, 
FINANCOVANOM CEZ LÍZING

Aj keď klient zvyčajne uzatvára lízingovú zmluvu práve preto, že po-
trebuje určitú finančnú hotovosť, aby mohol na súkromné alebo pod-
nikateľské účely používať nové vozidlo či stroj, môžu sa počas životnos-
ti zmluvy vyskytnúť u klienta situácie, kedy môže alebo niekedy aj musí 
prísť k ukončeniu živej lízingovej zmluvy.

Najčastejšou situáciou, pri ktorej klienti prejavujú záujem o predčasné 
ukončenie lízingovej zmluvy, býva okamžitý prílev hotovosti, ktorý chcú 
použiť práve na splatenie svojich existujúcich záväzkov. Tieto peniaze 
väčšinou získajú z dedičstva alebo vďaka pôžičke v rámci rodiny. V tomto 
prípade sa zmluva finančne vysporiada v zmysle všeobecných podmie-
nok a následne sa ukončí.
Ďalšou, i keď zo strany klienta menej priaznivou situáciou býva ne-

schopnosť klienta pokračovať v splácaní financovaného predmetu. Vtedy 
klient, v spolupráci s lízingovou spoločnosťou, pristúpi k hľadaniu pokra-
čovateľa lízingu. Lízingová spoločnosť pritom zvykne klientovu ponu-
ku na postúpenie financovania na iného klienta (tzv. CESIA) bezplatne 
umiestniť napríklad na svojej internetovej stránke. Do doby nájdenia no-
vého platiteľa lízingu však klient pokračuje v pôvodných splátkach, preto 
je potrebné tento krok uskutočniť v dostatočnom predstihu a nie až vte-
dy, keď už klientovi „došli“ všetky finančné prostriedky na úhradu splá-
tok. Hlavnou výhodou takéhoto prevodu je jeho jednoduchosť a rých-
losť. Parametre lízingovej zmluvy (výška splátky, dĺžka lízingu, poistenie 
atď.) sa následne ani pri novom nájomcovi nemenia. 

V prípade, že mal klient na aute poistnú udalosť – totálnu škodu (ha-
vária, krádež, prípadne iný typ poškodenia predmetu, pri ktorom prišlo 
k jeho podstatnému zničeniu) a takéto vozidlo, teda, už nie je spôsobi-
lé na ďalšie použitie, príde k predčasnému ukončeniu zmluvy. A toto je 

jedna zo situácií, kedy klient ocení uzatvorené havarijné poistenie. Vďaka 
nemu nemusí nesplatený zvyšok požičaných prostriedkov lízingovej spo-
ločnosti zaplatiť on, ale urobí tak poisťovňa. Pokiaľ mal dobrú platobnú 
disciplínu a nemal voči lízingovej spoločnosti žiadne iné podlžnosti, veľ-
ká časť peňazí z poisťovne príde aj na jeho bankový účet a môže mu po-
slúžiť ako dobrý základ pre akontáciu na ďalšie vozidlo. 

Menej príjemnou udalosťou pre klienta, ako aj pre lízingovú spoloč-
nosť, je situácia, kedy klient prestane platiť svoje splátky. Pokiaľ sa klient 
s financujúcou spoločnosťou nedohodne na zmene splátkového kalen-
dára (napr. zníženie splátok alebo odklad splátok) a nespolupracuje ani 
pri hľa-daní nového lízingového nájomcu, lízingová spoločnosť je prinú-
tená klienta požiadať o vrátenie predmetu lízingu. Následne lízingová 
spoločnosť zabezpečí predaj odobratého predmetu za aktuálnych trho-
vých podmienok. Z výťažku predaja sú následne uspokojené všetky ná-
roky financujúcej spoločnosti voči klientovi (nezaplatené splátky, nákla-
dy spojené s odobratím a predajom vozidla atď.). Klientovi sa následne 
suma, prevyšujúca oprávnené finančné požiadavky lízingovej spoločnos-
ti poukáže na účet. V opačnom prípade mu vznikne povinnosť nedopla-
tok voči financujúcej spoločnosti zaplatiť. 

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese 
lizing@lizing.sk alebo navštívte našu internetovú stránku www.lizing.sk

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky bola založená 
v roku 1992 ako záujmové združenie právnických osôb. V súčasnosti má 
40 členov. Asociácia je zapojená do medzinárodných štruktúr prostred-
níctvom členstva v európskej federácii národných lízingových asociácií - 
Leaseurope. (PR)

Slovenská živnostenská komora na Živnostenských trhoch • Zaznamenávame príjemné ohlasy

Možno konštatovať, že jubi-
lejný 40. ročník výstavy AGRO-
KOMPLEX nás posunul znovu ďa-
lej v povedomí širokej verejnosti. 
Návštevníci výstavy sa mohli na 
svoje vlastné oči presvedčiť o ši-
kovnosti slovenských živnostní-
kov a potvrdilo sa, že naše miesto 
v rámci Živnostenských trhov je 
oprávnené a opodstatnené. 

Ohlasy na tohtoročnú účasť Slo-
venskej živnostenskej komory na 
Živnostenských trhoch v Nitre 
stále neutíchajú. V stánku komo-
ry bolo po celé dni trvania výsta-
vy veľmi rušno. Už v prvý deň sa 
zastavovali bežní návštevníci pri 
prácach keramikára, v druhý deň 
pri vôni medovníkára. Na otvorení 
nechýbal prezident Slovenskej re-
publiky Ivan Gašparovič, v stán-
ku sa pristavil predseda vlády Ro-
bert Fico v sprievode primátora 
mesta Nitra a predsedu ZMOS B. 
Minister pôdohospodárstva Ľubo-
mír Jahnátek ochutnal v stánku 
bratislavské rožky, minister hos-

podárstva Tomáš Malatinský po-
debatoval s predstaviteľmi komo-
ry. Rovnako sa zaujímali o dianie 
živnostníkov - a mali sa o čom po-
rozprávať s členmi predstavenstva 
komory, či predsedami niektorých 
krajských zložiek, ktorí sa v stánku 
každý deň striedali - minister škol-
stva Dušan Čaplovič, poslanec 
NR SR Pavol Hrušovský a ďalšie 
osobnosti z politického a podni-
kateľského prostredia. 

V stánku sa predstavil aj generál-
ny partner SŽK Všeobecná úve-
rová banka, a. s., a odbor živnos-
tenského podnikania ministerstva 
vnútra na čele s riaditeľom Jánom 
Dutkom. Organizačne sa na za-
bezpečení výstavy podieľala KZK 
Bratislava, chod stánku počas tr-
vania výstavy zabezpečovala tra-
dične KZK Trnava, na čele s pred-
sedom Robertom Schmidtom, 
s úzkej spolupráci s predsedníč-
kou novoustanovenej KZK Nitra 
Beátou Gajdošíkovou.  (ib)

MAJSTROVSTVÁ 
ZRUČNOSTI

Už po tretíkrát si v rámci medzi-
národnej výstavy Agrokomplex 
mohli obsluhovatelia motorových 
vozíkov zmerať svoje schopnosti 
v zručnosti vedenia vysokozdviž-

ných vozíkov. Slovenská spoloč-
nosť pre manipuláciu s materiá-
lom - logistika pod vedením jej 
predsedu Mariána Ivanova, kto-

Živnostenské trhy
Inzercia

 (Pokračovanie na str. 5)



5
ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - SEPTEMBER 2013

Živnostenské trhy
Inzercia

02/544 189 69.

30 000
100 € 

rý je okresným zástupcom SŽK 
v Piešťanoch, usporiadala tretie 
majstrovstvá Slovenska v zručnos-
ti vedenia vysokozdvižných vozí-
kov. Cieľom súťaže bolo predsta-
viť verejnosti systém bezpečnej 
manipulácie s motorovými vozík-
mi a naučiť súťažiacich bezpečnej 
manipulácii. 

V prvých dňoch nitrianskej vý-
stavy sa súťažiaci zúčastňovali tré-
ningových jázd, mali možnosť 
si vyskúšať vysokozdvižné vozí-
ky značky Hyster od firmy Phoe-
nix-Zeppelin a zoznámiť sa s ná-

strahami súťažnej dráhy. V sobotu 
24. augusta sa konali samotné maj-
strovstv, ktorých sa zúčastnili súťa-
žiaci z rôznych kútov Slovenska. 
V rámci silnej konkurencie si na-
pokon prvú priečku vybojoval Da-
libor Masár s Veľkých Bieroviec 
(okres Trenčín), druhé miesto Pe-
ter Borko z Bánova (okres Nové 
Zámky) a tretie Martin Garaj z My-
javy.

Majstrovstvá sa už stávajú tradí-
ciou výstavy Agrokomplex (rov-
nako aj medzinárodného stro-
járskeho veľtrhu) a tešia sa stále 
väčšiemu počtu záujemcov.  (iv)

VOŇALI MEDOVNÍKY
Druhý deň výstavy bolo v stán-

ku komory rušno. (Nie inak tomu 
bolo od začiatku Živnostenských 
trhov.) V tento deň mali patronát 
živnostníci z trenčianskej krajskej 
zložky, samozrejme, za úzkej sú-
činnosti s kolegami z krajských 
zložiek Nitra a Trnava. Trenčania 
sa rozhodli deň spestriť ukážkami 
z práce živnostníkov svojho kraja, 
a to konkrétne výrobou a pečením 
medovníkov. Člen predstavenstva 
KZK Daniel Habala so svojou 
dcérou Dankou si hneď ráno roz-
ložili svoju „piecku“ na pečenie 
medovníkov, pripravili cesto (na 
ktoré majú vlastnú, rokmi vyskú-
šanú a dobre utajovanú receptú-
ru) a začali piecť. Už po niekoľ-
kých minútach sa v okolí stánku 
šírila príjemná vôňa čerstvo upe-
čených medovníkov. A pri stánku 
sa začali zastavovať návštevníci, 
z ktorých, veru, žiaden neodolal 
okúsiť na jazyku príjemnú chuť. 
A aby toho nebolo málo, Dan-
ka vykúzlila cesto na výrobu pa-
laciniek a v nahriatej palacinkár-
ni začala piecť palacinôčky, ktoré 
zdobila šľahačkou a perleťovými 
ozdôbkami. 

Vôňa v okolí stánku prilákala za-
ujímavých hostí. Najprv sa zasta-
vil poslanec Národnej rady Slo-
venskej republiky, a neoficiálny 
kandidát na prezidenta republiky, 
Pavol Hrušovský, ktorý so živnos-
tníkmi zotrval v družnej besede 
a zaujímal sa nielen o to, čo práve 
ponúkame, ale aj o problémy živ-
nostenského stavu.

Potom do stánku zavítal minister 
školstva, vedy, výskumu a športu 
Dušan Čaplovič. Hoci tiež jeho pr-
votný záujem bol o pečenie slad-
kých medovníkov, nevyhol sa ani 
otázkam, týkajúcich sa celoživot-
ného vzdelávania. Spoločne sme 
konštatovali, že novelizácia zá-
kona o celoživotnom vzdelávaní 
bola v prospech celého živnosten-
ského stavu. Výsledky, ktoré v tej-
to oblasti Slovenská živnostenská 
komora za dobu svojej existencie 
dosiahla sú neklamným dôkazom 
toho, že akreditácia je v správnych 
rukách. 

 Bohumil Miko, 
 predseda KZK Trenčín

 (Autori fotografii:
 B. Miko, D. Jaslovská, J. Kostan)

(Pokračovanie zo str. 4)
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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
Tel. 0905 848 220, e-mail: szkkznitra@gmail.com
Ing. Beáta Gajdošíková, predsedníčka

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

Monitor
Adresár
Legislatíva

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

PODNIKANIE NA 
ŽIVNOSŤ

NEDOPLATOK 
Z POISTNÉHO 

V DAŇOVOM PRIZNANÍ

V minulom vydaní Živnostenských novín sme priniesli sériu infor-
mácii z unikátneho špeciálu pre živnostníkov, ktorý od konca júna 
tohto roku uverejňoval denník Hospodárske noviny. Dnes prinášame 
ďalšie postrehy. 

Dávky, na ktoré majú živnostníci nárok
1. Dôchodok
Výška odvodov, ktoré si živnostníci platia do Sociálnej poisťovne, sa 

odrazí na ich dôchodku. Priemerná výška starobného dôchodku je dnes 
389,48 eura. Ak si platí živnostník stále len minimálne odvody, na taký-
to dôchodok bude mať budúci penzista len ťažko. O sumu 147,76 eura 
bude mať živnostník nižší dôchodok oproti priemernému starobnému 
dôchodku, ak si platil minimálne odvody. 

2. Prerušenie živnosti
Ak živnostník preruší živnosť a je pritom povinne poistený v Sociálnej 

poisťovni, nemusí platiť nemocenské a dôchodkové poistenie. V kaž-
dom prípade však treba prerušenie poistenia oznámiť úradom. 

3. Zrušenie živnosti
Živnosť možno zrušiť, ak chce definitívne ukončiť podnikanie z dôvo-

du slabších príjmov, alebo ak chcete pokračovať v práci ako zamestna-
nec. Živnosť sa v praxi ruší aj vtedy, ak pokračujete v podnikaní cez no-
vozaloženú eseročku.

4. Dočasná práceneschopnosť
Ak živnostník nečakane ochorie a platí si povinne nemocenské poiste-

nie, má za istých podmienok nárok na nemocenské dávky. Nesmie mať 
tiež dlh voči Sociálnej poisťovni viac ako 5 eur. 

5. Materské
Ak podniká živnostníčka a je tehotná, vznikne jej nárok na materské, 

ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poiste-
ná najmenej 270 dní. Nesmie mať dlh voči Sociálnej poisťovni viac ako 
5 eur za posledných 10 rokov. Inak nárok na materské zanikne. 

6. Rodičovský príspevok
Materské môže živnostníčka poberať maximálne 34 týždňov od vzniku 

nároku, potom prichádza čas na rodičovský príspevok, ktorý je 199,60 
eura mesačne a môže sa poberať maximálne do 3. roku veku dieťaťa. 
Dĺžku rodičovskej dovolenky si môže živnostníčka zvoliť sama a rodi-
čovský príspevok môže poberať aj vtedy, ak má súčasne príjem z podni-
kania.  (Redakčne krátené)

V Poľsku sa zaregistrujete aj online
Najjednoduchšie je založiť si v Poľsku živnosť elektronicky, no možné 

je to aj poštou či osobne.  

Občanom, ktorým vznikol nedoplatok na poistnom, sa oplatí podať 
dodatočné daňové priznanie. Nedoplatok, ktorý im vznikol je potrebné 
uhradiť. Tým je to z hľadiska daní výdavok, ktorý patrí do daňového pri-
znania. Nakoľko tento rok už občania daňové priznanie podávali, ten-
to nový výdavok si môžu uplatniť podaním dodatočného daňového pri-
znania za rok 2012. 

Daňovým subjektom, ktorým zdravotná poisťovňa vykonala v roku 
2013 ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a vznikol im nedoplatok, 
odporúča finančná správa podať dodatočné daňové priznanie. Nedo-
platok mohol vzniknúť tak, že občania mali v roku 2012 niektorý z tzv. 
„ostatných príjmov“, čo sú podľa zákona o dani z príjmov príjmy z príle-
žitostných činností, napríklad:

 • z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí 
 • z predaja nehnuteľnosti 
 • z výhry 
 • z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 

hospodárstva
 • z ťažby dreva apod.

Občan si môže po podaní dodatočného daňového priznania k dani 
z príjmov za rok2012 žiadať o vrátenie vzniknutého preplatku. Žiadosť 
o vrátenie daňového preplatku je súčasťou tlačiva daňového priznania. 
Ak z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikol občanom pre-
platok, tento je zdaniteľným príjmom daňovníka, z ktorého zdravotná 
poisťovňa vyberá daň zrážkou. Túto daň odvádza zdravotná poisťovňa 
miestne príslušnému daňovému úradu. Vykonaním zrážky dane je u da-
ňovníka splnená daňová povinnosť.  (fs)
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Nižšie sú lepšie

Ak ide o pôži ku, na výške splátok záleží. Zoberte si Flexipôži ku s nízkymi splátkami a skvelými výhodami:
 100 % z ava z poplatku za poskytnutie úveru
 služba Flexibilita – volite ná služba, ktorá vám umož uje kedyko vek po as splatnosti úveru vykona  3 zmeny zmluvných 

 podmienok bez ú tovania poplatku za zmenu zmluvných podmienok. Za službu Flexibilita sa platí mesa ný poplatok vo výške 1 euro
 možnos  odkladu prvej splátky alebo š astný mesiac = môžete si zvoli  jeden kalendárny mesiac, po as ktorého nebudete 

    až do konca splatnosti plati  splátku 

Reprezentatívny príklad: Mesa ná anuitná splátka bezú elovej Flexipôži ky vo výške 4 000 eur s úrokovou sadzbou 12,90 % p. a. a so splatnos ou 120 mesiacov predstavuje 
59,49 eura. Celková iastka, ktorú bude musie  klient zaplati , predstavuje 7 138,80 eura. Ro ná percentuálna miera nákladov dosahuje 13,69 %, po et splátok 120. 
Za poskytnutie a správu úveru nie je ú tovaný žiaden poplatok.

s nízkymi splátkami sa naozaj oplatí
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