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NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH REGISTRAČNÝCH POKLADNICIACH: 

Povinnosť evidencie tržieb v pokladnici sa rozširuje aj na 
architektonické, inžinierske činnosti a technické poradenstvo 
Zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. o 
používaní elektronickej registračnej 
pokladnice ovplyvnia aj niektorých 
členov našej komory. Novela zákona 
rozšírila zoznam služieb, na ktoré sa 
vzťahuje povinnosť evidencie tržieb  
za prijímanie hotovosti alebo iných 
platobných prostriedkov nahrádza-
júcich hotovosť v registračnej 
pokladnici. Najneskôr od 1. apríla 
2015 sú aj osoby, ktoré vykonávajú 
architektonické činnosti, inžinierske 
činnosti a technické poradenstvo, 
povinné používať registračnú 
pokladnicu. 

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zavádza aj virtuálnu novinku. Od 
1. apríla 2015 budú môcť podnikatelia evidovať prijaté tržby nielen v elektronickej registračnej 
pokladnici, ale aj vo virtuálnej registračnej pokladnici. Tú budú môcť využívať aj osoby vykonávajúce 
architektonické, inžinierske činnosti a technické poradenstvo, ktoré nevydajú mesačne viac ako 1000 
pokladničných dokladov. Virtuálne pokladne budú výhodné pre tých, ktorí nebudú mať dostatočný 
počet hotovostných operácií na kúpu registračnej pokladnice. Virtuálna pokladnica bude bezplatne 
prístupná on-line na všetkých zariadeniach pripojiteľných na internet, ako sú tablety, počítače či 
mobilné telefóny.  

Cieľom novely a rozšírenia zoznamu služieb s povinnosťou evidencie tržieb v registračkách je 
zabrániť, aby dochádzalo u podnikateľov ku kráteniu tržieb. Tvorcovia novely mysleli úpravami 
zákona aj na ochranu spotrebiteľa prostredníctvom pokladničného dokladu. Novela nadobúda 
účinnosť 1. januára 2015.                                                                                                                                                 red.  

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ: 

Sociálna poisťovňa požaduje údaje o našich členoch 
Od 1. januára 2015 bude Sociálna poisťovňa informovať živnostníkov 
a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o tom, či im na 
základe výšky príjmov z podnikania za predchádzajúce obdobie vzniklo 
povinné sociálne poistenie a v akej výške majú platiť poistné. Táto povinnosť 
sociálnej poisťovni vyplýva z novely zákona č. 338/2013 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na to, 
aby Sociálna poisťovňa mohla samostatne zárobkovo činným osobám 
poskytovať takýto oznamovací servis, žiada údaje o SZČO od všetkých 
orgánov a inštitúcií, ktoré vydávajú oprávnenia na výkon SZČO. Ide 
napríklad o niektoré ministerstvá, samosprávne kraje, obce, mestá, a tiež 
jednotlivé profesijné komory ako napríklad Slovenská komora stavebných 
inžinierov či komory architektov, advokátov, exekútorov a podobne.  

Slovenská komora stavebných inžinierov v súčasnosti komunikuje o povinnosti poskytovať 
požadované údaje o svojich členoch s právnymi zástupcami a Sociálnou poisťovňou. „Nie sú nám 
známe dôsledky zdieľania požadovaných informácií o našich členoch, či už z pohľadu SKSI alebo z 
pohľadu jednotlivých fyzických osôb. Nemáme dostatočné personálne a technické kapacity a z toho 
vyplývajúce ani finančné kapacity, vzhľadom na taký radikálny zásah zdieľania databáz s údajmi 
našich členov,“ vysvetlil ekonóm SKSI Ján Fukas.                                                                                                red. 

Ilustračná foto.                                                                                                             Foto: SKSI 
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Najbližšie podujatia: 

VI. konferencia: NESTMELENÉ 
A HYDRAULICKY STMELENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK 
11. – 13. február 2015, Podbanské 
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HONORÁR PROJEKTANTA: 

Máme recept na zabezpečenie vyššej kvality projektov a 
kvalitnejšie zhotovovanie stavieb  
Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Vladimír Benko ponúka verejnosti, 
odborníkom v stavebníctve a 
celému Slovensku návod, ako 
zabezpečiť, aby sa zvýšila 
kvalita projektov a zhotovova-
nia stavieb na slovenskom trhu. 
Návod na kvalitné stavby 
predstavil počas interaktívneho 
videoseminára bezmála dvesto 
autorizovaným inžinierom 
a dobrovoľným členom našej 
komory.  

Počas videoseminára Honorár 
projektanta, ktorý sa konal v 
stredu 3. decembra ako 
historicky prvý, kedy sa videokonferenčne prepojili všetky regionálne kancelárie SKSI, hlasovalo až 
90 percent prítomných ZA zavedenie honorárových poriadkov na Slovensku podľa vzoru Nemecka. 
Na seminári vystúpil so svojou analýzou existujúcich honorárových poriadkov vo vybraných krajinách 
EÚ člen Predstavenstva SKSI František Lužica, ktorý bol aj odborným garantom a inicioval 
zorganizovanie tohto seminára. Softvérové riešenie pre výpočet honoráru predniesol účastníkom 
seminára Juraj Nagy z Ústavu stavebnej ekonomiky. Garantom pre videokonferenčné prepojenie 
seminára bol člen predstavenstva Viliam Hrubovčák. 

„Tajný recept skvalitnenia slovenského stavebníctva spočíva v zmiešaní štyroch verejne známych 
ingrediencií. Je to správne nastavenie obstarávania stavieb na základe kritérií ekonomicky  
najvýhodnejšej ponuky, k tomu pridáme prednostné preplatenie faktúr subdodávateľov, zavedieme 
honoráre za projektové práce so stanovenou minimálnou a maximálnou cenou podľa vzoru 
neďalekého Nemecka, a to všetko je potrebné okoreniť dodržiavaním zákona a vymožiteľnosťou 
práva,“ prezradil Benko, podľa ktorého sa situácia v stavebníctve našej krajiny nezlepší, pokiaľ 
zachýba čo i len jediná z vymenovaných prísad. Dobrou správou je, že Benkov návod na zlepšenie 
situácie na stavebnom trhu nie je nemožnou fikciou. Už štyri roky podniká predseda SKSI kroky, 
ktoré Slovákov približujú k bezpečným a kvalitným stavbám. Zrealizoval už niekoľko rokovaní s 
odborníkmi na honorárové poriadky v Nemecku a získal od nich prísľub spolupráce. Dojednal cez 
právnikov z Nemecka poskytnutie know-how na zavedenie primeraných honorárov pre projektantov 
a s kolegami z krajín Vyšehradskej štvorky založil pracovnú skupinu, ktorá bude presadzovať 
zavedenie uzákonenia minimálnych honorárov na projektové výkony v krajinách Vyšehradskej 
štvorky a Európskej únie. „Zabezpečenie všetkých prísad na zhotovenie nepriestrelného systému, 
ktorý bude fungovať tak, aby sme sa nemuseli obávať fatálnych zlyhaní stavieb, je mravenčia a 
dlhodobá práca, ale krok za krokom sa približujeme k výsledkom a verím, že už nepotrvá dlho a naše 
stavebníctvo sa bude v televíznych novinách vyskytovať len v pozitívnom zmysle,“ uzavrel Benko.  

Organizátorov a garantov seminára Honorár projektanta potešila odozva aktívnych členov komory. 
„Ďakujem všetkým našim členom, ktorí mi po seminári zaslali mail s  podnetmi na technické riešenie 
videokonferencií, určite sa s ich návrhmi  pre skvalitnenie prenosov budeme zaoberať. Potešili ma 
tiež reakcie členov, ktorí sa na seminári nemohli zúčastniť, ale z počutia o ňom prejavili veľký záujem, 
aby sme opäť zorganizovali nejaký seminár, na ktorý by už mohli prísť,“ prezradil Hrubovčák, garant 
pre technické zabezpečenie videokonferencií.                                                                                                                            red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ďalšie číslo Newslettra SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach 19. decembra 2014. 

VÝHODY VÁŠHO ČLENSTVA V KOMORE 

30-percentná zľava na publikáciu Kontrola 
kvality na stavbách 
Až 30-percentnú zľavu na štvrtý diel publikácie Kontrola kvality na 
stavbách majú členovia SKSI vďaka finančnej podpore Komory na 
vydanie tejto knihy. Publikáciu si môžete zakúpiť cez stránku 
vydavateľstva Eurostav. Do poznámky objednávky napíšte, že ste 
členom SKSI. Suma na úhradu vo faktúre, ktorú Vám zašle Eurostav, bude 
na základe potvrdenia vášho členstva o 30 percent nižšia. 

Seminár Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu.                                         Foto: SKSI 
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