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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Ako sa vymenil rok s koncovou 
trinástkou za štrnástku sme ani 
nepostrehli. Sme opäť na začiat-
ku, väčšinou so staronovými po-
vinnosťami, napríklad vyhodno-
tiť plnenie rozpočtu, prijať nový 
rozpočet, a v krajských zložkách 
sa pripravovať na výročné zasad-
nutia. Na stretnutiach delegátov 
– zástupcov členskej základne 
od Prešova po Bratislavu budeme 
prijímať dokumenty, ktoré potom 
prerokujeme v najvyššom orgáne 
komory, na zhromaždení delegá-
tov Slovenskej živnostenskej ko-
mory. 

O čom budeme na krajských 
úrovniach rokovať? Som presved-
čený, že sa máme s čím pochváliť, 
evidujeme dobré výsledky z roku 
2013. Máme však aj problémy, 

ktoré budú istotne na programe 
rokovania, s cieľom prijať uznese-
nia na ich skoré odstránenie. 

V prvom rade musíme viesť jed-
notlivé krajské zložky tak, aby 
sme presvedčovali živnostníkov, 
že členstvo v komore je dôležité 
a potrebné, povedal by som, že 
„viac hláv, viac rozumu“. Sloven-
ská živnostenská komora má za-
stúpenie na každom ministerstve 
a permanentne sa zúčastňuje pri-
pomienkovania nových zákonov 
a vyhlášok. Máme zastúpenie 
v Rade solidarity a rozvoja Slo-
venskej republiky (Ing. Vojtech 
Gottschall) a v Rade vlády Slo-
venskej republiky pre odborné 
vzdelávanie a prípravu (Ing. Ro-
bert Schmidt je podpredsedom 
tejto rady). 

Komora úzko spolupracuje-
me s odborom živnostenského 
podnikania ministerstva vnútra 
na čele s jeho riaditeľom Ing. Já-
nom Dutkom, ako aj s jednotli-
vými obvodnými úradmi živnos-
tenského podnikania na celom 
území Slovenska. Máme zastúpe-
nie v akreditačnej komisii minis-
terstva školstva pre ďalšie vzdelá-
vanie a vzájomná spolupráca je 
na dobrej úrovni. 

Účasť zástupcov Slovenskej 
živnostenskej komory v spome-
nutých orgánov nás zaväzuje, 
avšak súčasne aj núti využiť všet-
ky schopnosti našich členov, aby 
pristupovali k riešeniu jednotli-
vých úloh zodpovedne. 

Vladimír Mička,
predseda KZK Bratislava 

VERME 
VO VLASTNÉ SILY
Prehupol sa rok. Začíname 

s novými osobnými záväz-
kami, predsavzatiami a am-
bíciami, najmä v tom smere, 
aby sme o rok nemuseli kon-
štatovať, že sa nám niečo ne-
vydarilo tak ako sme si na za-
čiatku roka želali. Časom tie 
osobné predsavzatia prejdú 
do trochu ľahšej roviny a opäť 
si kupujeme cigarety alebo 
raňajkujeme iba šálku tuhej 
kávy, to je však vec jednotliv-
ca, u ktorého to dopadne tak, 
ako on sám bude chcieť!

Na pôde podnikania musí-
me začať trochu inak. Po prvé 
na základe doterajších skú-
seností a na súčasných reál-
nych základoch, podľa mož-
ností, ktoré nám prináša trh, 
ktoré očakávajú naši zákazní-
ci a partneri a podľa toho, čo 
prinesie nová legislatíva (žiaľ, 
tá prináša toho každoročne 
požehnane, až niekedy živ-
nostník nemá čas na vlastnú 
prácu!). 

Na Nový rok sme si vzájom-
ne želali zdravie, úspechy 
a šťastie. Je dobré, ak k úspe-
chu pomôže trochu šťastie, 
ale aj na to musíme byť pri-
pravení. Nepripravení nedo-
kážeme prijať uspokojivé vý-
sledky, reálne zhodnotiť svoje 
možnosti a perspektívy, či rie-
šiť bežné, často aj zanedbateľ-
né problémy. 

A aj na pôde komory, teda, 
v jej činnosti, by sme mali 
byť pripravení na všetko, 
čo prináša rok 2014. Pod-
ľa jedných konečne trochu 
uspokojivý, čo sa týka podni-
kateľského prostredia, podľa 
druhých, vraj, môže priniesť 
zhoršenie nielen v podnika-

PRED DÔLEŽITÝMI 
ROKOVANIAMI V KRAJOCH

OD 1. JANUÁRA 2014 
LEN ELEKTRONICKY

ĎALŠIA POVINNOSŤ - 
KONTROLNÉ VÝKAZY DPH

(Pokračovanie na str. 2)

 Povinnosti pre platiteľov 
DPH (1 - 4)
 Úverové možnosti pre 
podnikateľov (3/4)
 Pokuty v doprave (5)
 Monitor (7)

V čísle:

Najtichšie sú stromy plné ovocia
(Židovské príslovie)

Platitelia DPH s daňovými úradmi

Daň z pridanej hodnoty 

Podľa § 14  zákona č. 563/2009 
Z. z. (Daňový poriadok) povin-
nosť doručovať podania finančnej 
správe elektronickými prostried-
kami od 1. januára 2014 má:
a) daňový subjekt, ktorý je plati-

teľom dane z pridanej hodnoty
b) daňový poradca za daňový 

subjekt, ktorého zastupuje pri 
správe daní

c) advokát za daňový subjekt, 
ktorého zastupuje pri správe 
daní

d) zástupca neuvedený v písme-
nách b) a c) za daňový subjekt, 

ktorý je platiteľom dane z pri-
danej hodnoty, ktorého zastu-
puje pri správe daní.

V súlade s ustanoveniami záko-
na č. 563/2009 Z. z. môže daňový 
subjekt doručovať na adresu  elek-
tronickej podateľne správcu dane 
elektronické dokumenty, ktoré sú:
 - podpísané zaručeným elektro-
nickým podpisom
alebo

 - realizované v súlade s ustanove-
ním § 13 ods. 5 citovaného zá-
kona (to je bez zaručeného elek-
tronického podpisu)

Ak daňový subjekt chce doru-
čovať správcovi dane písomnos-
ti elektronickými prostriedkami, 
ktoré nebudú podpísané zaruče-
ným elektronickým podpisom, 
oznámi správcovi dane údaje po-
trebné na doručovanie na tlači-
ve podľa vzoru uverejneného na 
webovom sídle finančnej sprá-
vy a uzavrie so správcom dane pí-
somnú dohodu o elektronickom 
doručovaní. Dohoda obsahuje 
najmä náležitosti elektronického 
doručovania, spôsob overovania 
elektronického podania a spôsob 
preukazovania doručenia.  (e)

Od začiatku roka pribudla pla-
titeľom dane z pridanej hodnoty 
ďalšia povinnosť. Okrem elektro-
nickej komunikácie s daňovými 
úradmi, majú povinnosť predkla-
dať finančnej správe, tiež v elek-
tronickej podobe, kontrolný vý-
kaz. 

Zavedenie kontrolných výkazov 
vytvára podľa ministerstva finan-

cií predpoklad na to, aby v bu-
dúcnosti podnikatelia nemu-
seli podávať daňové priznanie 
k DPH, urobí to za nich finančná 
správa. Tieto výkazy umožnia fi-
nančnej správe prostredníctvom 
automatizovaného systému krí-
žovú kontrolu daňovej povinnos-
ti a kontrolu odpočtov. Krížovou 
kontrolou údajov bude možné 

napríklad odhaliť tuzemské a ce-
zhraničné karuselové podvody, 
odhaliť machinácie s faktúrami, 
vystavenie fiktívnych faktúr, ne-
vystavenie faktúr, či uplatnenie si 
odpočtu dvakrát z tej istej faktúry.

Podľa niektorých je zavedenie 
kontrolného výkazu len ďalšou 
byrokratickou záťažou pre podni-

(Pokračovanie na str. 4)
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Na výstavisku Incheba 
v Bratislave:

ITF SLOVAKIATOUR
20. medzinárodný veľtrh ces-
tovného ruchu

DANUBIUS GASTRO
21. medzinárodný veľtrh 
gastronómie

POĽOVNÍCTVO
A ODDYCH
21. medzinárodná špecializo-
vaná výstava

WELLNESS A FITNESS
6. medzinárodná špecializo-
vaná výstava

EXPOSHOP
14. výstava strojov a techno-
lógií pre obchody

GASTROPACK
13. výstava obalových mate-
riálov a baliacej techniky
30. 1. - 2. 2. 2014

CAMERA SLOVAKIA
11. festival cestovateľských 
filmov
1. – 2. 2. 2014

INTERBEAUTY
26. medzinárodný veľtrh 
kozmetiky

SVADOBNÝ VEĽTRH
9. kontraktačno - predajný 
veľtrh
14. – 15. 2. 2014

Na výstavisku AGK v Nitre:

AQUA - THERM NITRA
Medzinárodný odborný veľ-
trh vykurovania, ventilácie, 
klimatizačnej a sanitárnej 
techniky
11. – 14. 2. 2014

Na výstavisku v Brne:

EURÓPSKA VÝSTAVA POŠ-
TOVÝCH HOLUBOV
31. 1. – 1. 2. 2014 

ÚRAD KOMORY INFORMUJE KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Prehľad aktualít. Podnikateľ-
ské centrum Ministerstva zahra-
ničných vecí a európskych zá-
ležitostí Slovenskej republiky 
pripravuje prehľad týždenných 
aktualít pre podporu podnikania 
v zahraničí. Tento dokument pod-
nikateľské centrum ministerstva 
zverejňuje na portáli Podnikajme 
v zahraničí.  (re)

  Misie európskej komisie. 
Podnikateľské centrum Minis-
terstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí Slovenskej 
republiky informuje o misiách Eu-
rópskej komisie, zameraných na 
podporu presadzovania malých 
a stredných podnikov v zahrani-
čí. Misie pod názvom Missions for 
growth sú vedené vicepreziden-
tom Európskej komisie Antoniom 
Tajanim, resp. generálnym riadite-
ľom direktoriátu pre podnikanie 
a priemysel Danielom Callejom. 
Sú smerované do perspektívne sa 
vyvíjajúcich tretích krajín a môžu 
sa ich zúčastniť všetky spoločnosti 

ní, ale aj v spoločenskej atmo-
sfére a tým ďalšie trápenia do 
malých firiem, do prevádzkar-
ní živnostníkov, zamestnaným 
aj dôchodcom. Svet a udalos-
ti v ňom napredujú z roka na 
rok rýchlejšie, tak je nieke-
dy ťažké odhadnúť vývoj. Av-
šak, ak máme pekný, správny 
cieľ a ideme za ním s odhod-
laním niečo dokázať, môžeme 
pracovať s radosťou, dosaho-
vať pozitívne výsledky – a ľah-
šie uniesť aj to, čo dnes ešte ne-
očakávame. 
Členovia Slovenskej živnos-

tenskej komory sa už neraz 
presvedčili o správnosti svojich 
aktivít, nie raz už rozbili aj ten 
najtvrdší oriešok. (Snáď čas-
tejšie neboli docenené aktivi-
ty jednotlivých členov, bojujú-
cich o práva a nároky väčšiny, 
dokonca nielen členskej zák-
ladne, ale celej živnostenskej 
obce.) Myslím si, že nech ten 
nastupujúci rok prinesie čokoľ-
vek, pozície živnostenskej ko-
mory zostanú nemenné a viera 
v naše vlastné sily nás presved-
čí o správnosti našich krokov. 
Nech sa všetkým darí!

 Iva Bukvová

VERME 
VO VLASTNÉ SILY

(Pokračovanie zo str. 1)

NA ČO SÚ NOVOROČNÉ 
PREDSAVZATIA

K tradičným novoročným pred-
savzatiam patrí schudnúť, zdra-
vo sa stravovať, či stretávať sa viac 
s kamarátmi. Často však ľudia za-
búdajú na finančné predsavza-
tia, vďaka ktorým by mohli ľah-
ko skonsolidovať svoje výdavky. 
Aj keď chce 67 percent Slovákov 
ušetriť viac ako tento rok, až pre-
lom rokov ukáže, či si im to nao-
zaj podarí.

Plány majú Slováci odvážne, 
takmer polovica napríklad plánu-
je vymeniť svoj telefónny paušál 
za lacnejší, dve tretiny by chceli 
zrušiť zbytočné predplatené služ-
by. Vyplýva to z prieskumu, ktorý 
zrealizoval projekt Maják v mori fi-
nancií. 

Šetrenie nie je populárnym ko-
níčkom nikoho z nás. Aby sme 
ušetrili, často stačí prísť na to, na 
ktoré veci míňame peniaze úpl-
ne zbytočne. Medzi najčastejšími 
spôsobmi obmedzovania výdav-
kov si tak okrem toho, že nebu-
deme jesť často v reštauráciách, či 
začneme nakupovať zľavnené vý-
robky, svoje miesto nájde aj zru-
šenie zbytočných predplatených 

služieb, výmena telefónneho 
paušálu za lacnejší alebo úprava 
bankových produktov. „Na týchto 
zdanlivo malých každomesačných 
čiastkach je možné ušetriť nema-
lé financie. Tie potom môžu ľudia 
investovať do spoločných dovole-
niek alebo nákupu vybavenia do 
domácnosti,” hovorí Maroš Ovča-
rik z portálu Finančná Hitparáda, 
odborný garant projektu Maják 
v mori financií. Dve tretiny opý-
taných pritom plánujú ušetriť viac 
ako v minulom roku. 

„Pripravte si prehľad mesačných 
výdavkov: spíšte si všetky rodinné 
výdavky za posledný mesiac a kri-
ticky zhodnoťte, ktoré sú potreb-
né, a ktoré môžete zrušiť alebo 
znížiť. Zamerajte sa na telefonic-
ké, bankové, internetové či televíz-
ne služby alebo rôzne predplatné. 
Stanovte si sumu, ktorú mesač-
ne ušetríte: aj pár eur mesačne sa 
môže ku koncu roka hodiť pri ná-
kupe darčekov. Aby ste odolali po-
kušeniu, zriaďte si sporenie alebo 
bezplatný účet, na ktorý si budete 
túto sumu posielať a nebudete ju 
z neho vyberať,” radí Ovčarik.  (ta)
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z Európskej únie. Misie umožňu-
jú stretnutia s firmami, s predsta-
viteľmi politického života a regio-
nálnou samosprávou.  (i)

  Novinky finančnej správy. Fi-
nančná správa SR je súčasťou eu-
rópskeho projektu SEPA (v pre-
klade Jedna európska platobná 
zóna). Od februára 2014 bude 
preto potrebné v rámci platieb pre 
finančnú správu zadávať číslo účtu 
v tvare IBAN. Keďže IBAN je tvore-

ný z predčísla účtu a základného 
účtu daňového subjektu (OÚD), 
musí si ho daňový subjekt vyge-
nerovať sám. Nový tvar čísla účtu 
v sebe zahŕňa identifikáciu krajiny, 
banky aj čísla účtu. Na portáli Fi-
nančnej správy je možné v ponu-
ke rýchle odkazy v časti „Platenie 
daní“ v rámci všeobecných infor-
mácií realizovať prevod účtu do 
formátu IBAN. https://www.finan-
cnasprava.sk/sk/infoservis/plate-
nie-dani  (i)

Z jedného prieskumu

POZVÁNKA
Maďarský turizmus, a. s., ná-

rodná organizácia cestovné-
ho ruchu Maďarska, pozýva na 
návštevu maďarského stánku 
počas výstavy ITF Slovakiatour 
v Bratislave v dňoch 30. janu-
ára až 2. februára 2014 (v hale 
B1, č. stánku 400). -red-

ČASTÉ ZMENY? AKO 
JE NA TOM NAŠE 

PODNIKANIE?
Časté zmeny zákonov a pribú-

dajúca byrokracia v súvislosti s vy-
kazovaním finančných záleži-
tostí podnikateľských subjektov 
sú často kritizované pre zvyšujú-
cu sa administratívnu záťaž naj-
mä v prípade malých podnikate-
ľov. Slovenský živnostenský zväz 
(SŽZ) a účtovno-softvérová spo-
ločnosť Pro-fit.sk uskutočnili onli-
ne prieskum zameraný na význam 
účtovníctva v malom podnikaní.

Cieľom prieskumu bolo zistiť, 
ako malí podnikatelia na Sloven-
sku spracovávajú svoje účtovníc-
tvo a nakoľko dáta z neho využíva-
jú ako relevantný zdroj informácií 
pre ďalší rozvoj a smerovanie svoj-
ho podnikania. Prieskum potvrdil 
predpoklad, že časté zmeny záko-
nov (31 percent) a pribúdajúca ad-
ministratíva a byrokracia (30 per-
cent) sú najväčšou záťažou, ktorú 

(Pokračovanie na str. 4)
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Financie
Krátke správy

 • Cestovanie vlakom si od-
teraz vychutnáme. Funkčné 
elektrické zásuvky, žiaden ne-
príjemný zápach z toaliet, po-
kojná a pohodlná jazda či celis-
tvá podlaha vo vlaku. Aj toto sú 
niektoré z požiadaviek, ktoré 
musia od januára tohto roku spĺ-
ňať vlaky štátneho dopravcu Že-
lezničnej spoločnosti Slovensko. 
Sú súčasťou takzvaných štandar-
dov, ktoré zavádza do praxe re-
zort dopravy.  (a)

 • Zamestnávatelia sa pono-
sovali najmä na podnikateľské 
prostredie. Prezident Slovenskej 
republiky prijal na novoročnom 
stretnutí predstaviteľov zames-
tnávateľských zväzov, a to Asoci-
ácie zamestnávateľských zväzov 
a združení SR, Republikovej únie 
zamestnávateľov, Slovenskej ob-
chodnej a priemyselnej komory 
a Klubu 500. Zamestnávatelia sa 
hlave štátu ponosovali najmä na 
podnikateľské prostredie v SR. 
Hlava štátu prisľúbila vo svo-
jom zvyšnom funkčnom obdo-
bí do polovice tohto roka pomoc 
podnikateľom a zamestnávate-
ľom tak, aby legislatíva smerova-
la k rastu nielen ekonomiky, ale 
aj k podpore, udržiavaniu a vzni-
ku nových pracovných miest.  (a)

 • Slovensko sa zaradilo medzi 
menej úspešné krajiny. Rebrí-
ček ekonomickej slobody kaž-
doročne zostavuje Wall Street 
Journal v spolupráci s organizá-
ciou Heritage Foundation. Pod-
ľa najnovších výsledkov sa eko-
nomická sloboda na Slovensku 
medziročne zhoršila a krajina si 
v rámci svetového rebríčka po-
horšila o 15 priečok. Slovensko 
sa tak umiestnila na 57. mieste, 
pričom ide o najhorší výsledok 
v rámci krajín strednej Európy.     

 • Vyšetrovanie firemných 
podvodov. Forenzná agentúra 
Surveilligence bude okrem Čes-
ka pôsobiť aj na Slovensku, kde 
založila svoju pobočku. V oboch 
krajinách sa firma zameriava na 
najakútnejšie problémy – pod-
vody takzvaných bielych golie-
rov, získavanie digitálnych dô-
kazov, podvody v konkurznom 
konaní a whistleblowing.  (ta)

 • Kam s elektro odpadom? 
.Podľa výskumu agentúry EMCG 
až 57% Slovákov odovzdáva
elektro odpad do zberných dvo-
rov alebo naspäť do predajní. 
Takto oproti roku 2011 aktív-
ne chráni životné prostredie až 
o 6% viac ľudí. Naopak, len 11% 
opýtaných tento odpad vyhodí 
na čiernu skládku alebo demon-
tuje a neodborne manipuluje 
s nebezpečným obsahom. Dob-
rou správou je, že oproti roku 
2011 je to o 5% menej. V po-
rovnaní s ostatnými kúpyschop-
nejšími štátmi Európskej únie sa 
spotrebitelia na Slovensku snažia 
využívať spotrebiče až do doby, 
kým sa neopotrebujú.  (a)

Krátke správyLEPŠIE ÚVEROVÉ MOŽNOSTI 
PRE PODNIKATEĽOV 

SPRÁVNE SA ROZHODOVAŤ

Podľa Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného 
podnikania tvoria malé a stredné podniky 99 percent podni-
kateľských subjektov u nás a pracuje v nich 72 percent všet-
kých zamestnancov. Tieto podniky však majú veľmi obme-
dzený prístup k financovaniu, keďže ich banky považujú za 
rizikové a podmienky na úvery spĺňajú len máloktoré.

Národná agentúra pre rozvoj 
malého a stredného podnikania 
spustila mikropôžičkový revolvin-
gový  systém, ktorá prostredníc-
tvom malých zvýhodnených pô-
žičiek môže pomôcť v rozbehu 
začínajúcim podnikateľov. Mini-
málna výška pôžičky  od agentú-
ry bude 2500 eur (maximálna hra-
nica je 50 000 eur). Podnikateľ 
túto pôžičku môže splácať najdlh-
šie štyri roky, najmenej šesť mesia-
cov. V prípade potreby je možné 
dohodnúť sa na odložení začiatku 
splácania pôžičky až o šesť mesia-
cov od jej čerpania. Úrok pri tej-
to pôžičke je závislý od sadzby 
Európskej centrálnej banky a od 
marže stanovenej na základe ra-
tingu, je fixný a teda počas celej 
doby splácania je jeho výška rov-
naká. 

Pôžičky pre začínajúcich
Národná agentúra pre rozvoj 

malého a stredného podnikania 
spustila aj fond na podporu infor-
mačných technológií (FIT).  V tom-
to programe je spojený investor 
štát a súkromný investor. Okrem 
pôžičky nádejní podnikatelia do-
stanú zdarma aj mentoring od 
úspešných manažérov a podnika-
teľov z IT oblasti. Cieľom oboch 

projektov je aktívne podporiť ma-
lých a stredných podnikateľov

Na nový mikropôžičkový prog-
ram je na začiatok vyčlenený roz-
počet v objeme 6,5 mil. eur. Fond 
na podporu informačných tech-
nológií poskytne mladým nádej-
ným slovenským podnikateľov 
prostriedky v celkovej výške 4,2 
mil. eur.  

Úver pre začínajúcich podnika-
teľov sa dá získať aj v Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banke – po-
núka úvery so splatnosťou od 3 do 
10 rokov a už od niekoľko tisíc eur. 
Úroková sadzba sa začína u 5 per-
cent a netreba ani založiť nehnu-
teľnosť. Treba sa však pripraviť na 
viac administratívy a zložitejšie, 
dlhšie vybavovanie. 

Výhodné úvery aj pre veľké fir-
my

Sberbank Slovensko ískala už 
druhú úverovú linku z Európskej 
investičnej banky. Firmám roz-
delí so zvýhodnenou sadzbou až 
50 miliónov eur. Kým doteraz ich 
mohli čerpať iba malé a stredné 
podniky, aktuálne majú možnosť 
získať výhodnejšie financovanie aj 
väčší hráči. 

Po tom, čo Sberbank Slovensko 

vyčerpala 50 mil. eur z prvej úve-
rovej linky EIB a poskytla ich ma-
lým a stredným podnikom, podpí-
sala s EIB zmluvu na ďalšiu úverovú 
linku v rovnakom objeme. Okrem 
malých a stredných podnikov 
s maximálne 250 zamestnancami  
môžu teraz o zvýhodnené úve-
ry žiadať aj väčšie firmy. Doteraz 
boli najčastejšími žiadateľmi o tie-
to úvery alternatívne zdroje ener-
gií, veľkosklady a skladovacie čin-
nosti, metalurgia a úprava kovov 
a výstavba budov, najvýznamnej-
šiu časť tvorili projekty z oblasti so-
lárnych zdrojov energie. 

Úroková sadzba nových úverov 
je oproti bežným úverom, posky-
tovaným rovnakému typu klien-
tov, nižšia. Firmy môžu zdroje 
použiť na financovanie svojich in-
vestičných projektov ako aj na dl-
hodobý prevádzkový kapitál na 
rozvoj podnikania. Banke sta-
čí preukázať  primeranú bonitu 
a schopnosť úver riadne splácať. 
Maximálna výška úveru je  až 12,5 
mil. eur a splatnosť od dvoch do 
15 rokov. 

Výhodnejší lízing s podporou 
CEB a EIB

Spoločnosť ČSOB Leasing vyví-
ja snahu na získanie výhodných 
a jednoducho dostupných finanč-
ných európskych zdrojov. V spo-
lupráci s CEB (Council of Europe 
Development Bank) a EIB prináša 
finančné zdroje so zvýhodnený-

Čo čaká živnostníkov

Už viackrát som na stretnutiach 
s podnikateľmi hovoril o potre-
be nielen brániť svoju existenciu, 
ale najmä sa o seba postarať a pre-
tvoriť sa na aktívneho a cieľavedo-
mého manažéra, schopného sa 
správne rozhodovať a vyhľadávať 
príležitosti a možnosti. 

A práve je tu taká chvíľa. Čaká 
nás programovacie obdobie EÚ 
2014 - 2020 a viacero relatív-
ne dostupných vecí pre malých 
a stredných podnikateľov. Zo šies-
tich operačných programov je pre 
nás použiteľných asi 25 výziev, 
najmä ministerstva hospodárstva, 
ministerstva životného prostredia 
a ministerstva školstva. Pritom už 
teraz je vidno, že úradníci si zo-
brali našu dlhoročnú kritiku k srd-
cu a mnohé byrokratické pravidlá  
odbúrali. 

To však neznamená, že ak 
chcem byť ako živnostník úspeš-
ný v projektoch, nebudem vedieť 
určiť ciele, trvalú udržateľnosť, ná-
pad a ideu investície, možné ri-
ziká fungovania a ďalšie fakto-
ry. Vždy ide iba o vlastné riziko 
a zodpovednosť, štát môže iba vy-
tvárať podmienky a naša komo-
ra iba rátať a podporovať názory 
v boji s prekážkami, avšak a prí-

prava a realizácia je vždy na ple-
ciach podnikateľa. 

V súčasnosti sa pod záštitou mi-
nisterstva školstva rozbieha roz-
siahly program HORIZON 2020, 
o ktorom sme už informovali aj 
v Živnostenských novinách. Je to 
program financovania zo štruktu-
rálnych fondov EÚ pre celý seg-
ment výskumu, vývoja a inovácií 
v podnikateľskej oblasti, s dôra-
zom na hľadanie partnerstiev pre 
projekty (napr. škola – podnikateľ 
– výskumný ústav) a presadzova-
nie modelu 

PRODUKT + SLUŽBA + 
INOVÁCIA = ÚSPECH + ZISK
Znie to pekne, avšak mnohí sa 

zľaknú – veď sme iba maličkí a nie 
podnik s technickým, finančným 
a odborným zázemím. Omyl, je 
to veľký omyl! Skutočnosť je taká, 
že 60 percent malých a stredných 
podnikateľov vo vyspelej Európe 
dnes v „mikropodmienkach“ vy-
lepšuje, nakupuje, dopĺňa služby 
i výrobky o novú pridanú hodno-
tu, hľadá nové postupy a techni-
ky predaja – teda inovuje – a zlep-
šuje svoju konkurencieschopnosť. 
Tu je náš priestor a je to vlastne 
jednoduché: 

 • Urobíme si vo veci jasno – pod-
robne zmapujeme vlastnú živ-
nosť, či firmu a jej úroveň.

 • Preštudujeme si informácie 
z viacerých zdrojov o celej 
problematike. 

 • Formálne si rozšírime živ-
nosť o predmet podnikania 
„výskum a vývoj v oblasti prí-
rodných a technických vied“ 
(voľná živnosť) a nájdeme si 
v rámci programu HORIZON 
zo zoznamu inštitúcií a firiem 
partnera s podobným plánom. 

 • Vyhľadáme odborného kon-
zultanta (najlepšie osobu z vý-
skumu alebo vysokej školy) 
a vhodnú výzvu. 

Prvé výzvy sa pripravujú a oča-
kávajú v prvom polroku 2014. Je 
dôležité, že až po dobu schvále-
nia projektu, okrem bežných ad-
ministratívnych nákladov, nemá-
me výdavky. Len pre informáciu, 
v dňoch 21. a 22. januára sa ko-
nala prvá veľká medzinárodná 
konferencia HORIZON 2020 Co-
nections and Matchmaking, na 
ktorej som sa ako konzultant zú-
častnil spolu s viac ako 250 zá-
stupcami firiem z celej Európy.
 Ing. Tomáš Novotný

(Pokračovanie na str.4)

(ta)
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Daň z pridanej hodnoty

kateľov. Ešte v procese odsúhlaso-
vania tejto novinky poslanec NR 
SR Jozef Mihál uviedol, že „ak má 
podnikateľ 50 firiem a robí me-
dzi nimi množstvo obchodov, to 
sú veci, ktoré by mal odhaliť prie-
merne zdatný daňový úradník aj 
bez nejakého kontrolného výka-
zu, problémom je ľudský faktor“. 
Proti novele sa postavili aj ener-
getické a telekomunikačné spo-
ločnosti, chceli totiž posunúť ter-
mín elektronického podávania 
kontrolných výkazov k dani z pri-
danej hodnoty. Obávali sa totiž, 
že nestihnú prispôsobiť svoje IT 
systémy. Ministerstvo financií im 
však neustúpilo. Po definitívnom 
schválení zmien tak prvýkrát mu-
sia poslať platcovia DPH tento vý-
kaz daniarom najneskôr do 25. 
februára 2014.

Od 1. januára nariadenia novely  

zákona o dani z pridanej hodno-
ty platia, a narobili starosti najmä 
malých podnikateľom a živnos-
tníkom – platiteľom DPH. V re-
dakcii Živnostenských novín ča-
káme na názory tých, ktorých sa 
novinky týkajú a ktorým v počia-
točné týždne roka skomplikova-
li život. 
Ďalšie zmeny v novele zákona 

o DPH
Novela zákona o DPH s účin-

nosťou od 1. januára rozširuje 
vecnú pôsobnosť už existujúcich 
opatrení, napr. v podobe povin-
nosti skladať od 1. januára 2014 
zábezpeku aj u osôb, ktoré sa sta-
nú platiteľmi dane zo zákona ale-
bo zmenia typ registrácie. Súčas-
ne sa rozširuje domáci sektorový 
prenos daňovej povinnosti, a to 
o vybrané druhy poľnohospodár-
skych produktov, kovov, o mobil-
né telefóny a integrované obvody. 
 (red.)

vnímajú malí podnikatelia na Slo-
vensku v súvislosti s vedením úč-
tovníctva v rámci svojho podnika-
nia. Ako tretiu najvýznamnejšiu 
bariéru, ktorú im vedenie účtov-
níctva spôsobuje, označili finanč-
nú záťaž (13 percent).

„Tieto výsledky len potvrdzujú, 
že potreba stabilizovať legislatívu 
a zjednodušiť podnikanie, hlavne 
pre tých najmenších podnikateľov, 
je stále aktuálna a my ju budeme 

naďalej presadzovať,” komento-
vala výsledky prieskumu generál-
na sekretárka Slovenského živnos-
tenského zväzu Viola Kromerová.

Približne 45 percent opýtaných, 
hlavne tých, ktorí účtujú v sústa-
ve podvojného účtovníctva, na-
opak, vedenie účtovníctva ozna-
čilo za nevyhnutnosť, bez ktorej 
sa v podnikaní nezaobídu. Za tri 
hlavné benefity, ktoré z vedenia 
účtovníctva malí podnikatelia po-
ciťujú, viac ako tretina uviedla, 

že im hlavne poskytuje prehľad 
o hospodárení a jeho efektívnosti 
(31 percent), prehľad o pohľadáv-
kach (22 percent), avšak pomáha 
tiež prispievať k daňovej optimali-
zácii (19 percent). 

„Správne vedenie účtovníc-
tva však nie je len otázkou dodr-
žiavania zákonov, či sledovania 
finančných tokov, ale je aj nástro-
jom strategického rozhodovania 
o smerovaní podnikania. Pri dob-
rom nastavení účtovníctva a pro-

cesov by pritom nemalo zname-
nať nadmernú administratívnu ani 
finančnú záťaž pre podnikateľov,” 
hovorí Peter Zimerman z pro-fit.
sk, ktorý je jedným z koordináto-
rov prieskumu.  (é)

(Na prieskume realizovanom 
v novembri a decembri 2013 sa 
zúčastnila vzorka 135 respon-
dentov, ktorí podnikajú formou 
živnosti alebo s.r.o., prevažne 
bez zamestnancov, prípadne do 
10 zamestnancov.)

mi úrokovými sadzbami. V rámci 
tohto financovania sú pre klientov 
ČSOB Leasing vyčlenené zdro-
je na nové projekty v objeme 175 
mil. eur. 

Z týchto nových zdrojov je mož-
né financovať takmer všetky ko-
modity – nové aj použité stroje 
a zariadenia, nákladné automobi-
ly,  ťahače, autobusy, návesy, prí-
vesy, verejnú dopravnú techniku, 
zdravotnícku techniku, stavby, ne-
hnuteľnosti, úžitkové a osobné au-
tomobily. 

Podnikom má pomáhať nový 
program EK

Malým a stredným podnikom by 
mal v rokoch 2014 až 2020 pomá-
hať nový program Európskej komi-
sie. Nesie názov COSME a bude 
hospodáriť s rozpočtom 2,3 mi-
liardy eur. Má predovšetkým zlep-

šovať prístup malých a stredných 
podnikov k financiám, podporo-
vať ich prístup na trhy, či zlepšovať 
konkurencieschopnosť takýchto 
firiem. Program sa má financovať 
z rozpočtovej kapitoly inteligent-
ný a inkluzívny rast. Z celkové-
ho rozpočtu programu vo výške 
2,3 miliardy eur bude na zlepše-
nie prístupu k financiám pre malé 
a stredné podniky použitých 60 
percent. Na zlepšenie prístupu ta-
kýchto firiem na trhy sa vynaloží 
21,5 percenta rozpočtu programu 
a napríklad na podporu podni-
kania pôjde 11 percent. COSME 
bude podnikateľom pomáhať 
cez úverové a kapitálové nástro-
je. V prípade úverového nástro-
ja bude EK dávať mandát Európ-
skemu investičnému fondu, ktorý 
bude poskytovať záruky bankám 
alebo vo všeobecnosti finančným 
sprostredkovateľom. Na základe 

týchto záruk budú môcť potom 
napríklad banky rozšíriť ponuku 
úverov pre malé a stredné pod-
niky. Predpokladá tak, že pôžič-
ku by mohlo takýmto spôsobom 
získať približne 330 000 malých 
a stredných podnikov.

Pri kapitálovom nástroji progra-
mu bude Európsky investičný 
fond investovať do rizikových ka-
pitálových fondov. Predtým si však 
každý fond bude musieť skontro-
lovať. EK odhaduje, že keď privát-
ni podnikatelia uvidia, že komisia 
urobila kontrolu fondu, budú skôr 
ochotní do neho investovať.

V rámci programu COSME nie 
sú finančné prostriedky vyčlene-
né konkrétne pre jednotlivé kra-
jiny, a teda ani pre Slovenskú re-
publiku. Bude záležať od toho, či 
sa slovenskí finanční sprostredko-
vatelia prihlásia a budú chcieť po-
skytovať napríklad tieto pôžičky, 

ktoré budú zaručené programom 
COSME. EK chce v tomto roku 
zorganizovať informačný deň pre 
finančných sprostredkovateľov na 
Slovensku, aby sa do programu za-
pojili. Na informovanie o progra-
me sa vytvoril aj jednotný portál 
o prístupe k financiám.

Zahraničné firmy pôsobiace na 
Slovensku sa spoliehajú na pe-
niaze od materských podnikov, 
čo podľa odborníkov naznačujú 
aj štatistiky Národnej banky Slo-
venska. Tieto firmy vo väčšej mie-
re využívajú vnútropodnikové 
financovanie, prípadne financo-
vanie z banky materského pod-
niku. Tento trend môže zosilnieť 
aj po dokončení projektu, kto-
rého cieľom je zjednotenie pra-
vidiel a štandardov pri realizácii 
bezhotovostných platieb banka-
mi (SEPA). 

 (Podľa materiálov SOPK)

LEPŠIE ÚVEROVÉ MOŽNOSTI 
(Pokračovanie zo str. 3)

(Pokračovanie zo str. 1)

KDE NÁJDETE NOVÉ 
TLAČIVÁ DAŇOVÝCH 

PRIZNANÍ 

ĎALŠIA 
POVINNOSŤ - 
KONTROLNÉ 
VÝKAZY DPH Tlačivá daňového priznania na daň z príjmu fyzických osôb typ A a B, 

a tiež na daň z príjmu právnických osôb sú pre verejnosť na portáli fi-
nančnej správy. Občania ich nájdu spoločne so všetkými ostatnými 
vzormi daňových priznaní na adrese:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verej-
ne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalogvzorov-tlaciv.

Formuláre sú však k dispozícii len na stiahnutie a následné vytla-
čenie. Odporúča sa preto daňovým subjektom použiť ich len v ne-
vyhnutných prípadoch. Tlačivá treba totiž po vytlačení ručne vyplniť 
a práve pri tomto postupe robia daňové subjekty najviac chýb, mate-
matického charakteru. Nesprávne vypočítaná daňová povinnosť pre 
daňové subjekty znamená povinnosť podať opravné daňové prizna-
nie. V prípade, že tak podnikateľ neurobí, vystavuje sa riziku sankcie. 

Koncom januára budú nové tlačivá zapracované aj v osobnej inter-
netovej zóne každého podnikateľa, ktorý sa zaregistruje na elektro-
nickú komunikáciu.  V tomto prípade budú do tlačiva zapracované 
všetky matematické aj logické  kontroly, ktoré za podnikateľa vyko-
ná systém automaticky pri vypĺňaní daňového priznania. Následne po 
vyplnení ho môže podnikateľ jednoducho elektronicky poslať na fi-
nančnú správu. 

Potvrdenie o prijatí daňového priznania dostane do svojej schránky. 
Tlačené  formuláre  daňových  priznaní budú na úrady distribuované 

v týždni od 20. do 24. januára. Oneskorenie tlačív spôsobilo ich ne-
skoré schválenie v NR SR. 

Finančná správa každoročne potrebuje na zapracovanie legislatív-
nych zmien v tlačivách daňových priznaní približne tri mesiace. Po-
sledné zmeny boli schválené začiatkom decembra 2013.  (é)

ČASTÉ ZMENY? AKO JE 
NA TOM NAŠE PODNIKANIE?

(Pokračovanie zo str. 2)
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Legislatíva
Nové pokuty v doprave

POKUTY V DOPRAVE
SA ZNÍŽILI - POVINNOSTÍ PRIBUDLO

Pravidlá pre motoristov sa opäť 
zmenili. Po dvoch rokoch od os-
tatných úprav vstúpila od januára 
do platnosti ďalšia novela zákona 
o cestnej premávke.

Vďaka novele cestného záko-
na klesli niektoré pokuty a zmier-
nili sa pravidlá odoberania vodič-
ských preukazov. Rezort vnútra, 
ktorý zákon pripravil, tvrdí, že tým 
reaguje na zlepšenie bezpečnos-
tnej situácie na cestách.

Koľko zaplatíme za dopravné 
priestupky?

Znižovanie pokút sa týka menej 
závažných dopravných priestup-
kov, ako sú nezapnuté pásy ale-
bo nezapnuté svetlá, jedenie či pi-
tie za volantom, ale aj prekročenie 
povolenej rýchlosti v obci najviac 
o 20 a mimo obce najviac o 30 ki-
lometrov za hodinu. Horná sa-
dzba pokuty sa tu znížila zo 60 na 
50 eur. To znamená, že kým do-
teraz mohol policajt za porušenie 
bežných priestupkov uložiť san-
kciu od 0 do 60 eur, po novom to 
bude od 0 do 50 eur.

Trikrát a dosť len pri závažných 
nehodách

Zmierňuje sa aj zásada trikrát 
a dosť. Znamenala, že ak niekto 
v priebehu piatich rokov spôso-
bil najmenej tri dopravné neho-
dy, automaticky prišiel o vodič-
ské oprávnenie, a to bez ohľadu 
na škody, ktoré spôsobil. Ak chcel 
šoférovať znova, nanovo sa musel 
zapísať do autoškoly. Len v roku 
2012 na to doplatilo dvadsať ľudí. 
Ministerstvo vnútra však tvrdí, že 
to zbytočne trestalo aj ľudí, ktorí 
spôsobili len drobné nehody, pri 
ktorých sa nikto ani nezranil. Po 
novom sa preto zúži okruh tých-
to dopravných nehôd na smrteľ-
né nehody alebo nehody s násled-
kom na zdraví.

Prideľovanie evidenčných čísel
Legislatíva sa uvoľňuje aj pri pri-

deľovaní evidenčných čísel. Tie 
pred časom polícia prestala vy-
dávať za poplatok podľa vlastné-
ho výberu s tým, že sa tak vyhne 
korupcii. Docielila to spustením 
nového softvéru, ktorý eviden-

čné tabuľky náhodne generu-
je. Prijatá novela možnosť výbe-
ru tabuliek s malou obmenou vra-
cia späť. Rozdiel je v tom, že kým 
v minulosti bol poplatok 331 eur 
a bolo možné nakombinovať si len 
ŠPZ zloženú z písmen, nie číslic, 
nový zákon hovorí o rovnakom 
poplatku, 165,50 eura za každú 
tabuľku, a štandardnej tabuľke so 
štyrmi písmenami a tromi číslica-
mi v strede. Navyše výber bude 
obmedzený na tabuľky s číslom zo 
skladových zásob polície.

Povinnosti chodcov
Napriek odporu časti odbornej 

verejnosti sa rozširujú povinnos-
ti chodcov, ktorí budú musieť no-
siť reflexné vesty alebo iné reflex-
né prvky vždy, keď idú po ceste za 
zníženej viditeľnosti, či už v obci 
alebo mimo nej. Proti tomu-
to opatreniu boli najmä niekto-
ré obce, ktoré nemajú dostavané 
chodníky a ľudia v nich zvyčajne 
chodia po okrajoch ciest. Ak si to-
tiž v tme či hmle nedajú povinne 
predpísanú vestu, aj im bude po 

novom hroziť pokuta 60 eur. Mi-
nisterstvo však ustúpiť odmietlo. 
Je to potrebné v súvislosti s aktu-
álnym negatívnym vývojom poč-
tu nehôd s následkom smrti alebo 
ťažkého zranenia najzraniteľnej-
ších účastníkov cestnej premáv-
ky, podľa štatistík totiž chodci vla-
ni zavinili až 442 dopravných 
nehôd, z ktorých bolo 384 v ob-
ciach.

Povinnosti pre nevodičov
Ďalším sprísnením pre nevodi-

čov je rozšírenie zákazu jedenia, 
pitia a fajčenia aj na spolujazdcov 
na motorkách či trojkolkách. Tí 
doteraz mohli zákaz obchádzať, 
keďže zákon o nich osobitne ne-
hovoril. Úpravou ich však do zá-
kazu zahrnul aj s hrozbou poku-
ty 50 eur.

Motorkári budú parkovať aj na 
chodníkoch

Motorkárov však, naopak, pote-
ší, že na rozdiel od iných vodičov 
budú môcť na chodníku zaparko-
vať alebo zastaviť aj v zóne, ktorá 

PRIPRAVUJE 
SA NOVÝ SPÔSOB 

VÝBERU DANE

DAŇ 
Z MOTOROVÝCH 

VOZIDIEL 
TREBA PRIZNAŤ 
DO 31. JANUÁRA 

Pokračovanie na str. 6)

Termín na podanie daňového 
priznania na daň z motorových 
vozidiel za rok 2013 pre podnika-
teľov je do 31. januára 2014. V da-
ňovom priznaní na daň z motoro-
vých vozidiel za rok 2013 je oproti 
roku 2012 viacero noviniek. 

Predmetom dane je vozidlo, 
ktoré je evidované v Slovenskej 
republike a používa sa na pod-
nikanie alebo na činnosti, z kto-
rých príjmy sú predmetom dane 
z príjmov. V zdaňovacom obdo-
bí roku 2013 je predmetom dane 
iba auto, ktoré je evidované v Slo-
venskej republike, bez ohľadu na 
jeho používanie na podnikanie 
v zahraničí alebo na Slovensku. 
Vozidlá, ktoré majú pridelené za-
hraničné evidenčné čísla v zda-
ňovacom období roku 2013, ne-
podliehajú dani z motorových 
vozidiel, a to aj napriek tomu, že 
sa budú používať na podnikanie 
na území Slovenska. 

Pri vyplácaní cestovných náhrad 
zamestnancovi za používanie vo-
zidla na pracovné cesty je daňov-
níkom zamestnávateľ bez ohľadu 
na to, či zamestnanec je držite-
ľom auta alebo nie je. Oslobode-
nie a zníženie dane je rozšírené 
o vozidlá s limitom úrovne EEV 
a EURO 6.

Pre vznik a zánik daňovej povin-
nosti je rozhodujúci deň, ktorým 
sa vozidlo začalo alebo prestalo 
používať na podnikanie. Daňov-
ník už nemá oznamovaciu povin-
nosť pri vzniku daňovej povinnosti 
k dani z motorových vozidiel, ale 
iba pri jej zániku.

Pre výpočet pomernej časti dane 
je súčin jednej tristošesťdesiatpä-
tiny a v priestupnom roku jednej 
tristošesťdesiatšestiny ročnej sa-
dzby dane a počtu kalendárnych 
dní, v ktorých sa vozidlo používa-
lo na podnikanie. Daňovník je po-
vinný pomernú časť dane zapla-
tiť v lehote na podanie daňového 
priznania.

Daňové priznanie je možné po-
dať v papierovej a elektronic-
kej forme. Vytlačené formuláre 
sú k dispozícii na daňových úra-
doch, pobočkách a kontaktných 
miestach. Elektronicky ho mu-
sia podať podnikatelia (alebo ich 
zástupcovia), ktorí sú platiteľmi 
DPH. Pre nich je to jediný mož-
ný spôsob, ako môžu od 1. janu-
ára 2014 komunikovať s finanč-
nou správou. Daňové priznania 
aj na daň z motorových vozidiel 
môžu podať prostredníctvom no-
vého portálu finančnej správy htt-
ps://www.financnasprava.sk/sk/ti-
tulna-stranka.  (Podľa FS SR)

DAŇ IDE NA ÚČTY VÚC
Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. 

Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil 
prihlásený. Tam totiž treba daň zaplatiť. V praxi to môže naprí-
klad znamenať, že hoci firma sídli v Bratislave (daňové prizna-
nie na daň z príjmu podáva v Bratislave), služobné autá môže 
mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň 
z motorových vozidiel bude podávať v Trenčíne. Ak má firma 
viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch, 
podáva viac daňových priznaní a platí daň v každom kraji oso-
bitne. Daň z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu jednot-
livých vyšších  územných celkov a finančná správa túto daň len 
vyberá a následne posiela do rozpočtov jednotlivých žúp. Sa-
dzbu dane tiež určujú jednotlivé VÚC.  (fs)

Ministerstvo financií pripravu-
je nový spôsob výberu a preroz-
deľovania dane z motorových 
vozidiel. Cieľom rezortu financií 
je zmeniť od budúceho roka sú-
časné nastavenie dane z motoro-
vých vozidiel tak, aby čo najviac 
vyhovovalo všetkým zúčastne-
ným stranám, teda vyšším územ-
ným celkom, či podnikateľom 
pôsobiacim v oblasti dopravy aj 
štátu. 

Podstatnou zmenou pre podni-
kateľov bude zjednotenie sadzieb 
tejto dane pre celé územie Slo-
venska. Výška dane bude kopíro-
vať sadzby toho VÚC, kde sú už 
dnes v priemere najnižšie. Roč-
né sadzby dane z motorových vo-
zidiel budú pre jednotlivé druhy 

vozidiel jednotné a určovať ich 
bude svojím nariadením vláda. 
Spôsob platenia dane by mal zo-
stať pre daňovníkov rovnaký ako 
v súčasnosti. Podávanie daňové-
ho priznania, splatnosť dane, vý-
počet a platenie preddavkov na 
daň ostane zachovaný. Minister-
stvo neuvažuje so zmenami ani 
v kombinovanej doprave.

Daň z motorových vozidiel by 
mala byť podľa nového systému 
príjmom štátneho rozpočtu. Mi-
nisterstvo očakáva, že nové na-
stavenie dane by malo priniesť 
spravodlivejšie prerozdelenie 
týchto príjmov podľa vopred sta-
novených kritérií so zohľadnením 
napríklad aj rozsahu cestnej siete 
v jednotlivých VÚC. (a)
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Podnikanie v zahraničí
Legislatíva

inak státie, či zastavenie zakazuje. 
Vzťahovať sa to bude aj na mies-
ta s plateným státím. Kým autá 
tam budú môcť parkovať len na 
vyhradených alebo vyznačených 
miestach, motorky a bicykle bude 
možné odstaviť aj na chodníku. Je-
dinou podmienkou bude, aby pre 
chodcov zostalo voľné aspoň 1,5 
metra chodníka.

Škodové udalosti
Nové pravidlá sa dotýkajú aj po-

stupu v prípadoch, ak sa niekto 
dostane do kolíznej situácie. Tý-
kať sa to bude škodových udalostí, 
pri ktorých vodič niekomu poško-
dí majetok, s výnimkou auta. Kým 
v minulosti napríklad pri poško-
dení plota stačilo, aby vinník jeho 
vlastníkovi oznámil svoje osob-
né údaje, od januára to už nesta-
čí. Majiteľa daného majetku bude 
musieť vyhľadať a spoločne vypíšu 
a podpíšu správu o nehode, čo by 
malo zjednodušiť odškodňovanie. 
V prípade, ak sa to vodičovi nepo-
darí, zo škodovej udalosti sa auto-
maticky stane dopravná nehoda, 
ku ktorej už bude musieť zavolať 
políciu.

Prísnejšie pre lekárov
Prísnejšie postupy platia od za-

čiatku roka aj pre lekárov a psy-
chológov, ktorí vydávajú potvrde-
nie o zdravotnej a psychologickej 
spôsobilosti. Posielať ho budú mu-
sieť povinne aj priamo polícii, ke-
ďže doterajšia prax ukázala, že tie-
to potvrdenia sa falšovali. Navyše 

vyhláška k zákonu presne vyme-
núva, čo všetko majú psycholó-
govia pri zisťovaní závislosti od al-
koholu a iných návykových látok 
skúmať.

„Ešpézetky“ elektronicky
Hoci väčšina z prijatých zmien 

nadobudla účinnosť až od začiat-
ku roka, časť novely vstúpila do 
platnosti už od 7. novembra 2013. 
Ide predovšetkým o zriadenie Ná-
rodnej evidencie vozidiel, čo je 
informačný systém, ktorý umožní 
vykonávať aj elektronické poda-
nia. Znamená to, že vďaka nemu 
bude už čoskoro možné napríklad 
o nové tabuľky s evidenčným čís-
lom alebo o nové doklady k autu 
žiadať aj elektronicky a nebude 
potrebné všetky úkony osobne 
nahlasovať na dopravných inšpek-
torátoch. Vodiči to tak budú môcť 
spraviť prostredníctvom nových 
občianskych preukazov s čipom 
a osvedčenia o evidencii v podo-
be plastovej kartičky.

Pomocou týchto dokladov je 
možné prihlásiť sa do systému cez 
internet a podať žiadosť o akýkoľ-
vek evidenčný úkon. Pokiaľ pôj-
de o zmenu vo vlastníckych prá-
vach k vozidlu, bude sa vyžadovať 
aj zaručený elektronický pod-
pis. Žiadateľ cez platobný portál 
uhradí daný poplatok a následne 
mu príde elektronicky informácia 
o vykonanej zmene v systéme. Na 
dopravný inšpektorát príde už iba 
v konkrétnom čase odovzdať staré 
tabuľky s dokladmi a prevezme si 
nové.  (Zdroj: Pravda)

POKUTY 
V DOPRAVE...

(Dokončenie zo str. 5)

ALKOHOL – DÔVOD 
NA ODMIETNUTIE 

POISTNÉHO PLNENIA

RIAĎTE SA ZÁKONMI KRAJINY, KDE PODNIKÁTE

Dôvody vzniku dopravnej neho-
dy bývajú rôzne a často sú dôsled-
kom nepozornosti vodičov, nepri-
spôsobenia jazdy podmienkam 
na cestách, a to najmä v zime. Ne-
zriedka však príčinou dopravnej 
nehody s fatálnymi následkami 
je požitie alkoholu alebo návyko-
vých látok zo strany vodiča.

Aj v prípade, ak má vodič auto 
havarijne poistené, poisťovňa mu 
môže odmietnuť poistné plnenie. 
Jazda pod vplyvom alkoholu je 
dôvodom krátenia poistného pl-
nenia v havarijnom poistení. Krá-
tenie alebo zamietnutie sa uplat-
ní, ak vodič viedol v čase poistnej 
udalosti vozidlo pod vplyvom al-

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd

Kto uvažuje o práci v Rakúsku 
alebo Nemecku, má dve možnos-
ti. Môže sa rozhodnúť pre klasic-
ký zamestnanecký pomer, nemusí 
pritom žiadať o pracovné povole-
nie. Môže podnikať ako živnost-
ník alebo ako právnická osoba. 
Nemusí ísť iba o klasické otvore-
nie živnosti alebo založenie ob-
chodnej spoločnosti, ale aj o ce-
zhraničné poskytovanie služieb. 
Vo všetkých troch prípadoch pla-
tí, že slovenský podnikateľ sa musí 
riadiť zákonmi krajiny, v ktorej 
podniká.

Kto chce takto dočasne podni-
kať v zahraničí, musí dokázať, že 
na Slovensku podnikal najmenej 
štyri mesiace, má zmluvy na vý-
kon činnosti v inej členskej krajine 
a zachová si sídlo a ďalšie fungova-
nie po návrate na Slovensko. Pra-
covať môže aj so slovenským živ-
nostenským listom, pričom dane 
a odvody bude takisto platiť na 
Slovensku. Ak by chcel podnikať 
sústavnejšie, musí požiadať o vy-
stavenie živnostenského listu pria-
mo v Rakúsku alebo Nemecku, 
kde je už povinný odvádzať dane 
a odvody na sociálne a zdravotné 
poistenie. „Skutočnosť, že sa služ-
ba poskytuje dočasne alebo príle-
žitostne, sa posudzuje individuál-

ne vzhľadom na povahu a dĺžku 
trvania, početnosť, pravidelnosť 
a nepretržitosť poskytovania tejto 
služby,” vysvetľuje Národná agen-
túra pre rozvoj malého a stredné-
ho podnikania (NARMSP).

Kto môže byť živnostníkom
Na otvorenie živnosti stačí spl-

niť základné podmienky - byť 
občanom Európskej únie, plno-
letosť (18 rokov veku), bezúhon-
nosť a sídlo firmy. Preukázať treba 
aj odbornú spôsobilosť. Potvrde-
nia vydávajú na Slovensku obvod-
né úrady v sídle kraja. Preukazujú, 
aké obdobie bol podnikateľ sku-
točne činný v konkrétnom pred-
mete podnikania, ktorý je živnos-
ťou na Slovensku a na ich základe 
by mohol vykonávať činnosť v štá-
toch EÚ.

Žiadosť o vydanie osvedčenia 
o povahe a dĺžke praxe treba po-
dať písomne. Priložiť treba dokla-
dy, ktorými podnikateľ preukáže, 
že živnosť skutočne vykonáva - 
napríklad faktúry, zmluvy, výplat-
né listiny zamestnancov.

Toto potvrdenie zo Slovenska 
potom treba priložiť k písomnej 
žiadosti na uznanie kvalifikácie, 
spolu s výpisom z obchodného re-
gistra, osvedčením o štátnom ob-

čianstve a kópiou dokladu o vzde-
laní, ktoré musia byť preložené do 
nemčiny. V Rakúsku vám ju uzná 
ministerstvo hospodárstva a práce 
a v Nemecku je to ústredný úrad 
pre zahraničný vzdelávací systém. 
Živnosť potom treba ohlásiť na živ-
nostenskom úrade spolu s rodným 
listom, dokladom o štátnom ob-
čianstve, potvrdením o prihláse-
ní na trvalý pobyt, výpisom z ob-
chodného registra, či potvrdením 
zo sociálnej poisťovne. Ešte pred-
tým si treba správne určiť predmet 
živnosti a overiť si u pracovníkov 
úradu, či ide o voľnú, remeselnú 
alebo viazanú živnosť. NARMSP 
upozorňuje, že môže nastať situ-
ácia, že niektorý druh voľnej živ-
nosti môže napríklad Rakúsko po-
važovať za regulovanú živnosť. 

Získaním živnostenského listu sa 
stávate v Rakúsku hneď členom 
hospodárskej komory, do kto-
rej treba raz ročne platiť poplat-
ky. Samostatne zárobkovo činné 
osoby, spoločnosti s ručením ob-
medzeným, ale aj akciové spoloč-
nosti, ktoré prekročia v Nemecku 
minimálny ročný obrat 250-tisíc 
eur alebo dosiahnu zisk 25-tisíc 
eur, musia sa zaregistrovať v ob-
chodnom registri (Handelsregis-
ter). Podľa informácií Regionálne-
ho poradenského a informačného 
centra Prešov sa náklady na za-
loženie voľnej živnosti v Rakúsku 
pohybujú okolo 70 eur.

(Spracované podľa NARMSP. V budú-
com vydaní ŽN prinesieme ďalšie infor-
mácie o možnostiach podnikania v Ra-
kúsku a Nemecku. Red. )

koholu, návykových látok alebo 
sa odmietol bezdôvodne podro-
biť skúške na požitie alkoholu ale-
bo návykových látok. Havarijné 
poistenie je určené na ochranu 
vozidla pred nečakanými nástra-
hami ako je napríklad dopravná 
nehoda či jeho krádež. Je dôleži-
té uvedomiť si, že havarijné pois-
tenie nie je určené na škody, kto-
ré nie sú spôsobené dopravnou 
nehodou, ale funkčným namáha-
ním, prirodzeným opotrebením, 
únavou materiálu, konštrukčnou 
alebo výrobnou chybou. Allianz 
– Slovenská poisťovňa zostavila 

rebríček najčastejších poistných 
udalostí na cestách. V havarijnom 
poistení bol najčastejšou príčinou 
platenia poistného plnenia v roku 
2013 náraz poisteného vozidla do 
stojaceho predmetu. Náraz ne-
pozorných vodičov do doprav-
ných značiek, zvodidiel, stromov 
či plotov tak spôsobil viac ako 12 
tisíc poistných udalostí. Na dru-
hom mieste najčastejších príčin 
škôd na cestách v havarijnom po-
istení eviduje poisťovňa náraz iné-
ho vozidla do poisteného auta. 
Nehody, v ktorých bol poistený 
vodič poškodeným, tak boli prí-
činou poistných udalostí v 11 ti-
síc prípadoch. Treťou najčastej-

šou príčinou je zrážka s osobou, či 
pohybujúcim sa predmetom (ka-
mienok), keďže spôsobila takmer 
10 tisíc poistných udalostí.

Oproti minulým rokom sa zvý-
šil najmä počet škôd zapríčine-
ných nerovnosťou na komuni-
kácii, teda výtlkmi. Do polovice 
novembra zaznamenala poisťov-
ňa až 2612 takýchto poistných 
udalostí, čo je najviac za posled-
ných niekoľko rokov. Zvýšil sa 
aj počet nehôd, ktoré zapríči-
nil stret so zverou, v roku 2013 
ich zatiaľ do poisťovne nahlásilo 
1682 vodičov.  (as)
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Vladimír Mička
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Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88
02/44 44 22 05
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Krajská zložka Nitra
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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

Krajská zložka Trenčín
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e-mail: kzktrencin@szk.sk
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Helena Schmidtová

Krajská zložka Žilina
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel./fax 041/764 51 95
e-mail: uradkomory@szk.sk
pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda
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TRÁPIA VIAC NEŽ PRED ROKOM

COLNÍCI V BRATISLAVE 
ZAISTILI ELEKTRONICKÉ 

REGISTRAČNÉ 
POKLADNICE 

NEOČAKÁVAME ZLEPŠENIE 
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA 

Rebríček spoločenských prob-
lémov, ktoré najviac trápia Slo-
vákov, vedie nezamestnanosť 
a neuspokojivá životná úroveň. 
Medzi prvé štyri najpálčivej-
šie problémy u Slovákov patria 
aj korupcia a zdravotníctvo. Vy-
plýva to z prieskumu Inštitútu 
pre verejné otázky (IVO), ktorý 
uskutočnil v novembri minulé-
ho roku. Zber údajov na vzor-
ke 1049 respondentov starších 
ako 18 rokov zabezpečila agen-
túra Focus.

„Najkritickejšie hodnotené sú 
problémy nezamestnanosti, ži-
votnej úrovne a sociálnych istôt,
korupcie a zdravotníctva. Vo 
všetkých týchto problémoch 
citlivosť od volieb narástla. Ľu-
dia ich vnímajú vyhrotenej-
šie ako pred rokom a pol,” po-
vedala analytička IVO Zuzana 
Bútorová. Ku koncu roka 2012 
nezamestnanosť trápila 64 per-
cent opýtaných, o rok 71 per-

cent. Pálčivosť nedostatočnej ži-
votnej úrovne stúpla z 50 na 55 
percent, korupciu považuje za 
problém oproti vlaňajšku o tri 
percentá viac opýtaných a zdra-
votníctvo o sedem percent opý-
taných navyše.

Medzi desať najzávažnejších 
problémov opýtaní zaradili aj 
ekonomickú politiku, postave-
nie Rómov a ich spolužitie s os-
tatnými obyvateľmi, problém 
kriminality a neefektívnej prá-
ce polície, kvalitu demokracie 
a politickú kultúru, školstvo, stav 
súdnictva, vymožiteľnosti práva 
a rovnosti pred zákonom.
Ľudia s vyšším vzdelaním pri-

pisujú väčšiu váhu problémom 
korupcie, súdnictva a vymo-
žiteľnosti práva, či kvality de-
mokracie a spôsobu vládnutia, 
menej vzdelaní respondenti po-
važujú za väčší problém otázku 
životnej úrovne a sociálnych is-
tôt ako aj tzv. rómsky problém.

Rozdielne jednotlivé problé-
my vnímajú aj prívrženci poli-
tických strán. Prívrženci Sme-
ru-SD sa podľa prieskumu od 
priemeru celej populácie odli-
šujú tým, že ich viac trápi fungo-
vanie zdravotníctva, postavenie 
Rómov a ich spolužitie s ostat-
nými obyvateľmi, či kriminali-
ta a neefektívna práca polície. 
Naopak, menej uvádzajú ko-
rupciu a klientelizmus, či prob-
lém ekonomickej politiky štá-
tu. Prívrženci opozičných strán 
majú na pálčivosť jednotlivých 
problémov rôzne názory. Voliči 
KDH dávajú vyššiu váhu problé-
mu korupcie a fungovaniu zdra-
votníctva, prívrženci SDKÚ-DS 
kladú dôraz na ekonomickú po-
litiku, avšak sú znepokojení aj 
spôsobom vládnutia a stavom 
školstva. Sympatizanti OĽaNO 
vnímajú citlivo vysokú neza-
mestnanosť aj stav školstva. Vo-
ličov Mostu-Híd trápi životná 
úroveň aj situácia školstva.  (é)

Bratislavskí colníci si počas via-
nočných sviatkov posvietili na do-
držiavanie zákona o používaní 
elektronickej registračnej poklad-
nice a zákonov o spotrebných da-
niach. V dvoch prevádzkach toho 
istého podnikateľa našli závažné 
porušenia zákona. Zaistili preto 
nezákonné elektronické registrač-
né pokladnice a spotrebiteľské ba-
lenia liehu.

Cieľom kontrolnej akcie bolo 
zistiť, či prevádzky riadne evidu-
jú prijaté platby od zákazníkov 
do elektronických registračných 
pokladníc a či im následne vyda-
jú pokladničný doklad, ktorý záro-
veň bude spĺňať náležitosti podľa 
zákona o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice. Okrem 
toho colníci preverovali aj dodr-
žiavanie zákonov upravujúcich 
oblasť spotrebných daní.

Colníci z Bratislavy, ktorí vyko-
nali miestne zisťovania v dvoch 
prevádzkach toho istého daňo-
vého subjektu, zistili porušenie 
zákona o používaní elektronic-
kej registračnej pokladnice. Keď-
že pokladničné doklady vydané 
elektronickými registračnými pok-
ladnicami v oboch prípadoch ne-
obsahovali zákonom stanovené 
náležitosti, colníci zaistili dve elek-
tronické registračné pokladnice. 
V daných prípadoch vzniklo po-
dozrenie zo spáchania trestného 
činu neoprávneného podnikania, 
skresľovania údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie a trestné-
ho činu skrátenia dane a poistné-
ho podľa Trestného zákona. Oba 
prípady budú postúpené orgá-
nom činným v trestnom konaní.

 (Podľa FS SR) 

Daňové licencie, tvrdšie zda-
nenie dlhov a možnosť odpoč-
tu daňovej straty v prípade dane 
z príjmov, ako aj kontrolný výkaz 
z pohľadu dane z pridanej hod-
noty, zníženie sadzby dane z príj-
mov právnických osôb sú zmeny, 
ktoré podstatne ovplyvnia podni-
kateľské prostredie v tomto roku. 
Myslí si to prezident Združenia 
podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján 
Oravec. Ako povedal, pri uzatvá-
raní účtovníctva a zostavovaní da-

ňového priznania v tomto roku 
si mnoho fyzických osôb uvedo-
mí, akú hrozbu pre nich zname-
ná kombinácia vyšších odvodov, 
maximálnych paušálnych výdav-
kov alebo zmeny v spôsobe uplat-
ňovania výdavkov pri príjmoch 
z prenájmu. 

Právnické osoby už zistili, čo pre 
nich znamená zvýšenie sadzby 
dane z príjmov, a teda vyššie pred-
davky, alebo novinky v ručení za 
daň z pridanej hodnoty a vyhľa-

dávanie partnerov v zoznamoch. 
Zamestnávatelia zakúsili zložitú 
agendu pri zamestnávaní dohodá-
rov, a tiež zvýšenie ich ceny práce.

Podľa združenia podnikateľov 
prínosom z pohľadu podnikateľov 
bude v tomto roku tvrdšie zdane-
nie dlhov, zjednodušenie niekto-
rých povinností vyplývajúcich zo 
zákona o účtovníctve a podobne. 
Daňové licencie budú mať prav-
depodobne obojstranný účinok. 
Na jednej strane môžu pomôcť 
„vyčistiť” podnikateľské prostre-
die od spoločností, ktoré sú stra-
tové alebo dlhodobo nečinné. Tak 
isto si určité množstvo spoločnos-
tí, ktoré už nespĺňajú podmien-
ky platiteľov dane z pridanej hod-
noty a väčšinou žiadajú len nízke 
nadmerné odpočty, rozmyslí, či sa 
titulu platiteľov DPH nevzdá kvôli 
nižšej daňovej licencii. Na druhej 
strane môžu licencie postihnúť za-
čínajúce menšie spoločnosti, kto-
ré síce daň platia, ale teraz im štát 
určil v akej minimálnej výške.

Podľa Oravca by k zlepšeniu 
podnikateľského prostredia po-
mohlo upustenie od princípu 
uplatňovania kolektívnej viny 
a namiesto postihovania všetkých 
podnikateľov sa zamerať na kon-
krétne prípady veľkých nadmer-
ných odpočtov, zvýšenie kontrol-
ných mechanizmov u dlhodobo 
stratových firiem, pri ktorých sa 
dá v prípade obchodných prevá-
dzok prepočítať marža a doda-
točne zdaniť tržby, alebo nastaviť 
prostredie a podmienky tak, aby 
boli podnikatelia motivovaní pla-
tiť dane a podnikať.  (Podľa –a-)
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VÚB banka ponúka pre lenov Slovenskej živnostenskej komory (SŽK) výnimo nú
príležitos , ako ušetri  na poplatkoch. Získajte 100 % z avu z poplatku za poskytnutie
splátkového alebo kontokorentného úveru alebo využite možnos  využíva  osobný
ú et vo VÚB banke rok zadarmo. 

Úspešné podnikanie s profiúvermi, ktoré získate bez poplatku za poskytnutie 
Prostredníctvom bezú elového Profiúveru od VÚB banky prefinancujete prevádzkové a strednodobé pod-
nikate ské aktivity od nákupu zásob, materiálu, surovín, DPH, colných poplatkov a preddavkov až po investí-
cie do hnute ného i nehnute ného majetku ur eného na podnikanie. Získate ho bez poplatku až do výšky 
166-tisíc eur v kontokorentnej forme so splatnos ou do 12 mesiacov alebo v splátkovej forme so splatnos ou 
do štyroch rokov. Na schválenie úveru vám sta í predloži  da ové priznanie a ú tovné doklady za posledné ú -
tovné obdobie a potvrdenia o výške da ovej povinnosti. Úver, zabezpe ený len blankozmenkou, vám následne 
banka schváli už do 24 hodín. 

Náš tip: Predschváleným úverom v kontokorentnej i splátkovej forme môžete v rámci Podnikate skej úverovej 
linky erpa  pôži ku v maximálnej výške 35-tisíc eur už po šiestich mesiacoch od otvorenia Flexibiznis ú tu, a to 
bez oh adu na to, ako dlho podnikáte. Kliknite na www.flexibiznisucet.sk a vyskladajte si ideálny ú et pre svoje 
podnikanie. 

Bežný ú et zadarmo – ma  osobné a firemné financie na jednom mieste sa vo VÚB banke oplatí
Ak si zriadite popri firemnom ú te aj osobný Flexiú et, jeho vedenie v cenovej úrovni 1 až 3 budete ma  ako 
lenovia komory na prvý rok zadarmo. Osobným ú tom ušetríte nielen na ro nom poplatku, o je až 60 eur, 

ale aj alšími benefitmi. V prípade, že si potrebujete peniaze poži a  ako fyzická osoba, máte k dispozícii aj 
Osobnú úverovú linku s predschváleným úverovým rámcom, ktorý sa dá erpa  bez jedinej návštevy banky i 
predkladania dokladov. Použi  ho môžete prostredníctvom kreditnej karty ako povolené pre erpanie alebo 
bezú elový spotrebný úver.

Náš tip: Ak je váš osobný ú et vedený v inej banke a chcete ho zmeni , VÚB banka jeho zrušenie vybaví 
bezplatne za vás a na váš nový Flexiú et presunie aj všetky pôvodné trvalé príkazy i inkasá.

MAJSTERsky 
dobrá ponuka 
od VÚB banky 
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