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 Čas naozaj veľmi rýchlo letí, zdá 
sa, akoby sa brány za 42. medziná-
rodnou poľnohospodárskou a pot- 
ravinárskou výstavou Agrokomplex 
v Nitre zatvorili len pred nedávnom, 
pritom o pár dní, 18. 8. 2016, sa 
na výstavisku stretneme už na jej 
43. ročníku. Ako určite všetci dob-
re viete, Slovenská živnostenská 
komora je stabilným účastníkom 
výstavy a aj tento rok sa, samozrej-
me, bude prezentovať na Živnosten-
ských trhoch. V poradí už 19. ročník 
tejto kontraktačno-predajnej výsta-
vy malých a stredných podnikateľov 
sa uskutoční v dňoch 18. 8. 2015 – 
21. 8. 2016 a veríme, že bude rovna-
ko úspešný ako tie predchádzajúce. 
Opäť sa chceme prezentovať tými 
najlepšími spomedzi nás, predsta-
víme niekoľko zručných majstrov 
– živnostníkov či už v odbore pekár 
– cukrár, mäsiar, zvárač, keramikár 
a mnohých ďalších. Stánok bude 
umiestnený v pavilóne M 1 (mapku 
jeho umiestnenia nájdete na strane 5) 
a o jeho náplň a program sa tak ako 
po iné roky, postarajú krajské zložky 
komory. Verejnosti chcú predstaviť 
to najlepšie, čo vo svojom regióne 
majú a každá z nich dostane na to aj 
adekvátny priestor. Ako vyzerá kon-
krétny harmonogram podujatia sme 
sa opýtali jeho dlhoročného hlavné-
ho organizátora, predsedu Krajskej 

	 Hovorí	 sa,	 že	mnohé	 remeslá	 zanika-
jú,	ale	 stále	 sú	 také,	 ktoré	 sa	pre	 zopár	
„živnostníkov	 –	 šikovníkov“,	 stali	 „zlatou	
baňou“.	Verte	mi,	viem,	o	čom	hovorím.	
Mám	 na	 mysli	 napríklad	 niektorých	
opravárov	 pračiek,	 pevných	 nástenných	
klimatizácií,	 satelitov,	 umývačiek	 riadu 
a	zariadení,	ktoré	nemôžete	len	tak	zob-
rať	pod	pazuchu	a	zaniesť	do	opravovne.	
Ako	to	u	nich	v	praxi	funguje?	
	 Tak	 napríklad	 sa	 vám	 doma	 pokazí	
nástenná	 klimatizácia	 (začne	 vám	 z	 nej	
na	podlahu	kvapkať	voda).	„Vygúglite“	si	
opravárov	a	začnete	telefonovať.	Prvých	
5	nemá	čas	a	najskôr	by	mohli	prísť	o	10	
dní.	 Ak	 sa	niekto	nájde,	 čo	 k	 vám	príde	
na	 druhý	 deň,	 ste	 v	 siedmom	nebi.	 Prí-
de,	k	vonkajšiemu	agregátu	klimatizácie	
sa	musí	dostať	po	rebríku,	rozoberie	ho,	
zloží	a	to	isté	urobí	aj	v	miestnosti.	Trvá	
to	všetko	asi	1	hodinu	a	po	opätovnom	
spustení	klimatizácie	sa	tešíte,	že	z	nej	už	
voda	netečie	v	izbe	na	podlahu,	ale	von-
ku,	na	zem	a	krásne	chladí.	
	 Opravár	 sa	 zamyslí	 a	 vypýta	 si	 od	
vás	200	EUR.	Zdá	sa	vám	to	veľmi	veľa,	
ale	 zahrnie	 vás	 termínmi	 ako	 odborný	
zákrok,	 lezenie	po	 rebríku	–	 teda	výško-
vé	 práce,	 pravidelný	 nevyhnutný	 servis,	
vyčistenie	 a	 nakoniec	 všetko	 zaklincuje	
sumou	 30	 EUR	 za	 dopravu.	 A	 potom	
príde	 tá	 zázračná	 formulka:	 „Ak	 by	 to	
bolo	bez	dane,	na	ruku,	dohodli	by	sa	na	 
150	EUR.“	Verte	mi,	99	percent	zákazní-
kov	 súhlasí!	 Veď	 kto	 by	 nechcel	 ušetriť	
aspoň	50	EUR!
	 Ak	 by	 chcel	 niekto	 argumentovať	 ne- 
platnou	 zárukou,	 mýli	 sa.	 Opravár	 vás	
aj	 tak	 ubezpečí	 o	 jej	 platnosti.	 Takže... 
Ak	denne	vybaví	aspoň	3	klientov,	dosta-
ne	sa	na	čistý,	nezdanený	zisk	450	–	500	
EUR,	čo	je	viac	ako	mesačná	minimálna	
mzda!	Takže	naozaj	–	zlatá	baňa.	
	 Neskôr	som	sa	dozvedel,	že	kvapkajú-
ca	voda	z	klimatizácie	v	miestnosti	bola	
zapríčinená	 špinou	 alebo	 pavučinou	 vo	
vonkajšej	odtokovej	hadici.	Stačilo	do	nej	
len	ústami	fúknuť!!!	
	 Našťastie,	 takýchto	 „živnostníkov	 –	 ši- 
kovníkov“	 je	 ako	 šafranu,	 ale	 žiaľ,	 ka- 
zia	 meno	 tej	 veľkej	 väčšine	 poctivých	
remeselníkov...	

Viktor Kubal
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zložky Bratislava, Vladimíra Mičku: 
„Na	 základe	 dohody	 a	 rozhodnutia	
predstavenstva	 SŽK	 v	 prvý	 deň,	 teda	
18.	 8.	 2016,	 budú	 mať	 túto	 činnosť 
na	starosti	KZ	Bratislava	a	KZ	Trnava.	
Na	 druhý	 deň	 sa	 o	 stánok	 bude	 sta-
rať	KZ	Košice.	Tento	deň	bude	pre	nás 
o	to	významnejší,,	lebo	priamo	v	budo-
ve	riaditeľstva	Agrokomplexu	sa	bude	
konať	 predstavenstvo	 Slovenskej	 živ-
nostenskej	 komory.	 Samozrejme,	 po	
jeho	 skončení	 sú	 všetci	 členovia	 poz- 
vaní	 nielen	 do	 priestorov	 samotného	
Agrokomplexu,	 ale	 hlavne	 do	 nášho	
stánku.	 Dňa	 20.	 8.	 preberie	 zášti-
tu	 nad	 stánkom	KZ	 Trnava	 a	 4.	 deň, 
21.	 8.,	 budú	 opäť	 všetko	 zastrešovať 
KZ	 Bratislava	 a	 KZ	 Trnava.	 V	 našom	
stánku postupne predstavíme aj tra-
dičné	 remeslá	 ako	 keramikár,	 me- 
dovnikár	 a	 iné,	 ktoré	 v	 SŽK	 zastupu- 
jeme.“

 Aj tento rok je priestor vyhrade-
ný pre pracovníkov odboru živnos-
tenského podnikania Ministerstva 
vnútra SR. Návštevníkom budú 
poskytovať informácie o predpisoch 
a zákonných normách, týkajúcich 
sa živnostenského podnikania na 
Slovensku a oboznámia ich so systé-
mom Jednotných kontaktných miest 
(JKM) v SR, prostredníctvom ktorých 
je možné vybaviť všetky povinné 
administratívne úkony súvisiace 
s podnikateľskou činnosťou na jed-
nom mieste (napr.	 ohlásiť	 živnosť,	
požiadať	 o	 zápis	 do	 obchodného	
registra,	prihlásiť	sa	do	systému	povin-
ného	zdravotného	poistenia,	oznámiť	
zmeny,	ukončiť	podnikanie	a	iné). 
 V rámci celoživotného vzdelávania 
poskytneme návštevníkom aj infor-
mácie o možnostiach akreditácie 
a vykonávaní kvalifikačných skúšok 
odbornej spôsobilosti pre remesel-
né živnosti.
 Takže, dovoľte mi, aby som vás 
čo najsrdečnejšie pozval do Nitry 
do pavilónu M 1, do stánku č. 29, 
kde sa počas tohtoročnej výstavy 
Agrokomplex 2016 dozviete všetky 
novinky z oblasti živnostenského 
podnikania na Slovensku a bude-
te vidieť to najlepšie, čo slovenskí 
majstri dokážu svojimi šikovnými 
rukami urobiť.

Vladimír Mička a Viktor Kubal 

Zlatá baňa

 Samostatne zárobkovo činné 
osoby musia za júl zaplatiť odvody 
do Sociálnej poisťovne už podľa 
príjmu za rok 2015. Doteraz platili 
podľa zárobku z roku 2014. 
 Podnikatelia, ktorým v minulom 
roku narástol zisk, sa tak musia 
pripraviť, že budú platiť aj vyššie 
odvody. O tom, koľko majú živ-
nostníci platiť, ich Sociálna poisťov-
ňa informovala listom.	 „Sociálna	
poisťovňa	oznamuje	vznik	poistenia,	
výšku	 poistného,	 dátum	 splatnosti 
a	údaje	potrebné	 k	úhrade	poistné-
ho.	Takisto	oznamuje	zánik	povinné-
ho	poistenia	SZČO	a	zmeny	vymeria-
vacieho	základu	a	tiež	s	tým	súvisiace	
zmeny	výšky	poistného,	ktoré	je	SZČO	
povinná	platiť.	Oznámenia	o	vzniku,	
zániku	 a	 o	 zmene	 vymeriavacieho	
základu	 Sociálna	 poisťovňa	 živnost-

níkom	posielala	v	termíne	do	21.	júla	
2016,“ povedal riaditeľ komunikač-
ného odboru Sociálnej poisťovne 
Peter Višváder.
 Keďže odvody sa platia mesačne 
pozadu, živnostníci musia zaplatiť 
poistné v novej výške za mesiac júl 
najneskôr 8. augusta. Začiatkom 
júla zaplatia ešte pôvodnú sumu, 
pretože ide o poistné za mesiac 
jún.
 Od júla môže vzniknúť povinné 
sociálne poistenie aj tým živnost-
níkom, ktorí ho doteraz neplatili. 
Ak niekto v súčasnosti neplatí 
povinné odvody a minulý rok zaro-
bil v hrubom viac ako 5 148 eur, 
bude musieť od júla začať platiť 
odvody. Aj túto skutočnosť mu 
Sociálna poisťovňa oznámi. Rov-
nako oznámi aj zánik povinného 

poistenia. „Povinné	 poistenie	 SZČO	
zaniká	 30.	 júna	 2016	 tým	 fyzickým	
osobám,	 ktoré	 za	 kalendárny	 rok	
2015	 dosiahli	 príjem	 rovnajúci	 sa 
5	148	eurám	alebo	nižší.	V	prípade,	
že	o	 vzniku	alebo	zániku	povinného	
poistenia	 Sociálna	 poisťovňa	 nein-
formovala	 SZČO,	 odporúčame,	 aby	
ju	SZČO	kontaktovala	a	oznámila	jej	
skutočnosti	 potrebné	 pre	 posúdenie	
vzniku	alebo	 zániku	poistenia,“	 radí 
Višváder.
 Poistné sa však mení len tým živ-
nostníkom, ktorí si neposunuli ter-
mín na podanie daňového prizna-
nia. Ľudia, ktorí podávali daňové 
priznanie až v júni, zaplatia prvý-
krát odvody v novej výške až začiat-
kom novembra za mesiac október. 
„Za	 obdobie	 od	 júla	 do	 septembra	

(pokračovanie na strane 2)
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tohto	 roka	 platia	 sociálne	 odvody	
v	 rovnakej	výške	ako	za	obdobie	do	
30.	júna	2016.	Prípadnú	vyššiu	alebo	
nižšiu	 sumu	 odvodov	 zaplatia	 prvý-
krát	za	október	2016	so	splatnosťou	
do	 8.	 novembra	 tohto	 roka,“ pove-
dal Višváder. Rovnako, ak niekto 
doteraz neplatil odvody a posunul 
si termín na podanie daňového 
priznania, povinné poistenie mu 
vznikne až v októbri a nie v júli.
 Živnostníci, ktorým vzrastie 
vymeriavací základ, a preto budú 
musieť platiť aj vyššie odvody, 

základe ich príjmu im znovu vyjde 
minimálny vymeriavací základ, 
budú naďalej platiť poistné v rov-
nakej výške ako doteraz. Minimál-
ny vymeriavací základ sa zvyšuje 
vždy od januára, to znamená, že 
vyššie odvody zaplatia až začiat-
kom budúceho roku. Rovnako od 
januára sa mení aj vymeriavací 
základ pre platenie preddavkov 
na zdravotné poistenie. Akú sumu 
majú živnostníci platiť, im zdra-
votné poisťovne oznámia spolu 
s výsledkami ročného zúčtovania.

Zdroj:	Pravda

budú z toho môcť v budúcnos-
ti profitovať v podobe vyšších 
nemocenských dávok či dôchodku. 
„Okolnosti	 priznania	 nároku	 a	 vý- 
platy	 jednotlivých	 dávok	 závisia	
od	 individuálnej	 situácie.	 Sociálna	
poisťovňa	 pritom	 skúma	 najmä	 to, 
či	 poistenec	 spĺňa	 všetky	 zákonné	
podmienky	 na	 priznanie	 tej-ktorej	
dávky,	ale	v	zásade	platí,	že	čím	vyš-
šie	 poistné	 poistenec	 platí,	 na	 tým	
vyššie	 dávky	 má	 následne	 nárok,“	
povedal Višváder.
 Tí podnikatelia, ktorí v súčasnos-
ti platia minimálne odvody a na 

13. 8. – 18. 8. 2016 / BURZA 
STAROŽITNOSTÍ A GAZDOV-
SKÉ TRHY / Expo Center 
Trenčín

18. 8. – 21. 8. 2016 / AGRO-
KOMPLEX 2016, COOPEXPO 
2016, NÁRODNÁ VÝSTAVA 
HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 
2016, OBNOVITEĽNÉ ZDRO-
JE ENERGIE 2016, REGIÓNY 
SLOVENSKA 2016. ŽIVNOS-
TENSKÉ TRHY 2016 / Agroko-
plex Nitra

19. 8. 2016 – 20. 8. 2016 / Kar-
patský remeselný trh / Spre-
vádzaný bohatým kultúrnym 
programom a trvá do nesko-
rých nočných hodín. Vracia 
svojich návštevníkov do čias 
chýrnych a hlučných levoč-
ských jarmokov / levoča

19. 8. 2016 – 21. 8. 2016 / 
Veľká cena SR, preteky cest-
ných automobilov / Najtra-
dičnejšie národné okruhové 
podujatie na Slovakiaringu 
nebude chýbať ani tento rok 
/ Okres Dunajská Streda, 
Orechová Pôtoň

25. 8. 2016 – 27. 8. 2016 / 
Festival Lodenica / Porciu 
skvelej zábavy nájdete na 
tradičnom festivale lodenica 
v Piešťanoch / Piešťany

25. 8. 2016 – 28. 8. 2016 / 
Bardejovský jarmok / Ulič-
ky starobylého slobodného 
kráľovského mesta Bardejov 
v závere augusta opätovne 
ožijú netradičným ruchom 
obchodníkov, remeselníkov 
a návštevníkov už 665. roční-
ka historického a 45. ročníka 
novodobého Bardejovského 
jarmoku / Bardejov

26. 8. 2016 – 27. 8. 2016 / 
Uprising reggae festival  
2016 / Štyri hudobné sta-
ge, cinema zóna, množstvo 
workshopov, atrakcie ako 
zápasy v bahne, futbal, ca- 
poeira, ranná joga, graffiti, 
streetart, U-rampa a tiež mož-
nosť kombinovať koncerty 
s kúpaním či vodnými šport-
mi / Bratislava, Zlaté piesky

26. 8. 2016 – 28. 8. 2016 / 
Kremnické gagy / Európsky 
Festival humoru a satiry – 
36. ročník / Kremnica

27. 8. – 28. 8. 2016 / Auto 
Expo 2016. Detský svet 
2016, Kôň 2016 / Expo Cen-
ter Trenčín

august 2016 Historicky prvé slovenské predsedníctvo v Rade 
Európskej únie odštartoval v piatok 1. júla 2016 sláv-
nostný otvárací koncert v novej budove Slovenského 
národného divadla. Program prepojil slovenské oper-
né špičky, hudobné skupiny i folklór. Na galakoncerte 
sa zúčastnili aj prezident SR Andrej Kiska, predseda 
vlády Robert Fico, predseda NR SR Andrej Danko, ako 
aj „európsky prezident“, predseda Európskej rady, 
Donald Tusk. Medzi pozvanými boli aj predsedníčka 
Slovenskej živnostenskej komory Mgr. Daniela Jaslov-
ská a prezident Slovenského živnostenského zväzu 
Stanislav Čižmárik (obaja	na	fotografii).

 Zástupcovia SŽK Krajskej zložky Trnava sa pravi-
delne zúčastňujú na záverečných skúškach na SOŠ 
v Trnavskom kraji. V tomto roku bolo delegovaných 
za SŽK do 25 skúšobných komisií 18 zástupcov. Na 
6 stredných odborných školách pri záverečných 
skúškach prevažovali odbory zamerané na služby 
a gastronómiu. Praktické skúšky prebiehali v reálnych 
podmienkach na stavbách, v niektorých prípadoch, 
aj za účasti budúcich zamestnávateľov. V tejto časti 
skúšky sa prejavil u niektorých žiakov záujem o prá-
cu v absolvovanom odbore aj v budúcnosti.  Znalosti 
v ústnej  časti boli rôzne, ale je potrebné konštatovať, 

že absolventi boli v praktickej časti zručnejší. Ešte stále 
nepociťujú význam príslovia „Remeslo	má	 zlaté	 dno“. 
Od výkonu absolvovaného odboru ich často odrádza  
neochota manuálne pracovať, záujem rodičov, aby zís-
kali maturitné vysvedčenie a pokračovali na štúdiu na 
vysokej škole bez ohľadu na dosiahnuté hodnotenie 
na záverečných skúškach, ale aj nízke platové hodno-
tenie. Veríme, že po dobrom postupnom nabehnutí 
systému duálneho vzdelávania na SOŠ v spolupráci 
so zamestnávateľmi sa situácia zlepší a absolventi si 
nájdu primerané zamestnanie, ktoré splní ich požia-
davky na profesionálny život.                                      (kc)

(pokračovanie zo strany 1)



3

 Druhá polovica júna je už tradične obdo-
bím, kedy na stredných odborných ško- 
lách pristupujú žiaci učebných odborov 
k záverečným skúškam. Skúšky pozostávajú 
z troch častí – z písomnej, z praktickej a úst-
nej. Hodnotiaca komisia je zložená z predse-
du, podpredsedu, triedneho učiteľa, skúša-
júceho učiteľa, majstra odbornej výchovy 
a delegovaného zástupcu zamestnávateľov. 
 Na SOŠ gastronómie a hotelových služieb 
Farského 9 v Bratislave v termíne od 20. – 
23. 6. 2016 ukončilo štúdium v zameraní 
na potravinárstvo celkovo 18 žiakov, z toho 
v odbore pekár 5 žiakov, cukrár 12 žiakov 

a mäsiar lahôdkar 1 žiak. V zameraní gast-
ronómia v odbore čašník servírka 7 žiakov 
a v odbore kuchár 16 žiakov. Dohľad nad 
záverečnými skúškami mali aj delegovaní 
zástupcovia zamestnávateľov, za Republi-
kovú úniu zamestnávateľov to bol pán Ivan 
Vozár, manažér slovenského tímu kuchárov 
a cukrárov a za Slovenskú poľnohospodár-
sku a potravinársku komoru čestný cechmaj- 
ster Ing. Vojtech Szemes. 
 Najprv všetci žiaci absolvovali písomný 
test, potom praktickú časť. Pekári a cukrári 
si vyžrebovali otázku a podľa zadania museli 
vyrobiť dva druhy výrobkov, cukrári okrem 
toho museli ešte vyrobiť z cukrárskej mode-
lovacej hmoty dekoráciu na tortu. Okrem 
jednej žiačky robili žiaci záverečné skúšky 
v školských dielňach. Žiačka v odbore pekár 
Kristína Dubeková robila praktickú časť na 
zmluvnom pracovisku v pekárni Bageta, 
kde realizovala svoj odborný výcvik od prvé-
ho ročníka. Pekáreň Bageta je zapojená do 
švajčiarsko-slovenského projektu „Odborné	
vzdelávanie	a	príprava	pre	trh	práce“. Inštruk-
tor žiačky, pán Maroš Košík, ktorý ju po celé 
tri roky zaučoval a viedol, vyjadril s výsled-
kom práce svojej zverenkyne v praktickej 
časti skúšky spokojnosť. Žiačka si vyžrebo-
vala výrobu chleba a bežného pečiva – ple-
tenku.
 Úlohou žiakov, budúcich kuchárov, ktorí 
študovali odbor gastronómia, bolo dňa 
21. 6. 2016 v rámci záhradnej slávnosti, kto-
rá sa niesla v duchu gastro zážitkov krajín 
z Európskej únie a bola súčasťou praktickej 
časti záverečných skúšok, pripraviť jedlá cha-
rakteristické pre niektoré štáty EÚ. Čašníci 

a servírky pripravili a vyzdobili vonkajšie 
priestory školskej záhrady a predvádzali od- 
bornej komisii a hosťom svoje odborné zruč-
nosti pri príprave fondue, kávy, čaju, mieša-
ných nápojov, podávaní piva a vína, flambo-
vaní a pri príprave slávnostných tabúľ. 
 Na záhradnej slávnosti sa zúčastnili pozva-
ní hostia z BSK, zástupcovia zo zmluvných 
pracovísk, rodičia a príbuzní žiakov. Žiaci 
počas slávnosti jednotlivé jedlá a nápo-

je charakterizovali. V príjemnej atmosfére 
podfarbenej hudbou strávilo popoludnie 
približne 150 účastníkov. 
 Po úspešných praktických skúškach boli 
žiaci pripustení na ústnu časť záverečnej 
skúšky.
 Všetci záverečné skúšky úspešne zvlád-
li. Niektorí budú pokračovať v dvojročnom 
nadstavbovom štúdiu, aby získali maturitu, 
niektorí už mali zabezpečené pracovné mies-
to a boli aj takí, ktorí si chceli užiť posledné 
prázdniny.

Danica DaubneroVá

  Nedávno som počul vyjadrenie istého politika, že sa u nás zlepšuje 
„ podnikateľské prostredie.“ Trochu ma to prekvapilo, keďže sa v tom 
čiastočne pohybujem, ale po dlhšej úvahe musím uznať, že pán poli-
tik mal čiastočne pravdu, lebo balík pojmu podnikateľské prostredie 
sa skladá z viacerých častí a len niektoré z nich zrejme počítal.

Moja úvaha o tzv. zlepšovaní podnikateľského prostredia:
1. Zahraničné podnikateľské subjekty – zlepšuje sa.
 Sú značne zvýhodňované oproti našim domácim firmám. Dostáva- 
 jú rôzne úľavy a stimuly. Nemusia dodržať dohody so SR, zisky idú 
 do zahraničia a v SR ostanú odrobinky na platy zamestnancov.
2. Domáce podnikateľské subjekty, ktoré majú správne politické kry- 
 tie – zlepšuje sa.
 Nemajú problém so zákazkami, ich požiadavkám sa podľa potreby 
 prispôsobujú právne normy a súťaže o verejnom obstarávaní, 
 prehliada sa „neserióznosť“ ich podnikania, môžu porušovať, 
 čo chcú, neplatiť včas odvody (však keď treba, urobí sa generálny 
 pardón), neuhrádzať faktúry malým PO a živnostníkom...
3. Domáce PO a SZČO bez politického krytia – ??? nezlepšuje sa.
 V mnohých prípadoch, keď chcú získať zákazku, sú ako subdodá- 

 vatelia väčších firiem (zväčša	zo	skupiny	uvedenej	v	bode	2) s rizikom, 
 že im nebudú vôbec alebo čiastočne uhradené faktúry. Ale oni 
 musia rešpektovať a dodržiavať všetky právne normy, uhrádzať 
 stále vyššie odvody, platiť mzdy zamestnancom (aj keď vďaka ne- 
 uhradeným faktúram nemajú z čoho, a tí, ktorí tolerujú neuhrádza- 
 nie faktúr, ich trestajú za to, že nemajú z čoho uhrádzať odvody). 
4. Špeciálna skupina podnikania – zdravotné poisťovne – zlepšuje sa. 
 Štát im cestou zákona zabezpečuje stále vyššie pravidelné príjmy 
 a len ich vedenia rozhodujú, čo s nimi spravia. Je jedno, či sú 
 súkromné, alebo štátne. Stále častejšie počujeme, čo sa u nás ne- 
 uhrádza alebo uhrádza len čiastočne – poistenec, radový občan, 
 má smolu, lebo peniaze treba nosiť rôznymi spôsobmi domov. 
 Viď šafárenie v štátnej zdravotnej poisťovni, ktorú spravujú politic- 
 kí nominanti. A to bez náhrady za spôsobenú škodu. Podľa mňa, 
 keď môžu mať zisky, nemal by im štát zabezpečovať zákonom od- 
 vody, ale mali by sa správať tak, ako komerčné poisťovne. Získať 
 si poistenca a dohodnúť sa s ním na výške poistného, ktoré im 
 bude platiť a čo mu príslušná zdravotná poisťovňa za to poskytne, 
 resp. aké úkony mu bude hradiť.
 Z tejto mojej rýchlej a čiastočnej úvahy vyplýva, že v našej republike 
naďalej funguje nerovnosť podnikania, stále je niekto zvýhodňovaný, 
stále je niekto krytý, na odstránenie „nešvárov“ (neuhrádzanie	faktúr	
–	 trestný	čin	 ...) nie je politická zhoda... Ozaj – kto určuje politikom, 
ako majú v NR SR ukazovať palcom, na čom sa majú zhodnúť a na 
čom nie ???!!!

Ervín Boháčik, predseda	SŽK	KZ	Košice





 Medzinárodná poľnohospo-
dárska a potravinárska výsta-
va Agrokomplex patrí k najvý-
znamnejším svojho druhu na 
Slovensku. Spolu s Národnou 
výstavou hospodárskych zvie-
rat a ďalšími sprievodnými vý- 
stavami dávajú priestor stov-
kám vystavujúcich firiem z celé-
ho Slovenska, ale tiež z Českej 
republiky, Maďarska, Poľska, 
Srbska, Holandska, Slovinska 

a Bulharska, aby mohli úspeš-
ne prezentovať svoje produkty. 
Akciu navštevujú výrobné a ob- 
chodné spoločnosti z oblasti 
poľnohospodárstva a potravi- 
nárstva, dodávatelia poľnohos-
podárskych strojov, mechani-
zácie, záhradnej techniky, tech-
nológií pre živočíšnu výrobu, 
výrobcovia krmovín, špeciali-
zované chovateľské zväzy, Mi- 
nisterstvo poľnohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, agentúry 
pre rozvoj vidieka, ako aj profe-
sijné a vedecké inštitúcie.
 Návštevníci aj tento rok uvi-
dia prehliadku pod názvom 
„Svet vidieka očami dieťaťa ži- 
júceho na dedine – Gazdovský 
dvor U výskumníkov“, ktorá 
bude opäť patriť medzi naj- 
atraktívnejšie a najnavštevo-
vanejšie expozície na výstave 
Agrokomplex. Na ploche cca 

900 m2 v pavilóne Z1 budú 
môcť návštevníci vidieť mláďatá 
hrabavej a vodnej hydiny, králi-
kov, ošípaných a oviec, najmä 
našich národných a pôvodných 
plemien s možnosťou priame-
ho kontaktu návštevníkov so 
zvieratami. Cieľom projektu je 
zvýšiť záujem o farmárčenie 
a u detí a mladej generácie 
vzbudiť záujem o samostat- 
ný chov zvierat, motivovať ich 
k štúdiu na stredných ško- 
lách s poľnohospodárskym za- 
meraním. 
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torov,	 technické	 vybavenie,	 ob- 
čerstvenie,	 stravovanie	 a	 ubyto-
vanie.	
 Odpoveď: 
 Na priame poskytovanie uve- 
dených služieb (pod svojím 
menom) dotknutá osoba je po- 
vinná mať živnostenské opráv-
nenie
 v 1. prípade na:
 • prenájom nebytových pries- 

 otázka 1: 
 Postačuje na poskytovanie 
hotelových a reštauračných slu- 
žieb vo význame a v rozsahu za- 
bezpečenia ubytovania pre za- 
hraničných účastníkov konfe-
rencie vrátane poskytnutia kon-
tinentálnych raňajok živnosten-
ské oprávnenie na vykonávanie 
sprostredkovateľskej činnosti?
 Odpoveď: 
 Na sprostredkovanie ubyto-
vania s poskytovaním aj iných 
služieb súvisiacich s ubytova-
ním (poskytnutie kontinentál- 
nych raňajok) je oprávnená 
fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá získala živnostenské op- 
rávnenie:
 • na prevádzkovanie ces-
tovnej kancelárie alebo cestov-
nej agentúry za predpokladu, 
že ich predaj sprostredkúvajú 
v prospech ich (priamych) op- 
rávnených poskytovateľov,
 prípadne 
 • na prevádzkovanie ubyto- 
vacích služieb v ubytovacích za- 
riadeniach s prevádzkovaním 
pohostinských činností v týchto 
zariadeniach, pokiaľ ide o pria- 
me zabezpečenie ubytovania 
vrátane poskytnutia kontinen-
tálnych raňajok.
 Pokiaľ by išlo len o sprostred-
kovanie ubytovacích služieb, na 
tieto účely postačuje živnosten-
ské oprávnenie na vykonávanie 
sprostredkovateľskej činnosti.

 otázka 2:
 aké živnostenské oprávnenie 
musí mať dotknutá osoba, keď 
predmetom verejnej súťaže je:
1.	prenájom	konferenčných	pries- 
torov,	technické	vybavenie,	občer-
stvenie a stravovanie,
2.	prenájom	konferenčných	pries- 

oprávnenou osobou, dotknutá 
osoba je povinná mať živnos-
tenské oprávnenie na:
 • sprostredkovateľskú čin-
nosť na služby ako voľnú živ-
nosť (v 1. prípade),
 • na prevádzkovanie cestov-
nej kancelárie ako viazanú živ-
nosť (v 2. prípade).

 otázka 3: 
 Predmetom zhotovenia stav-
by v súvislosti s poskytnutím 
zvýhodneného úveru je zateple-
nie bytového domu, výmena roz-
vodov a výmena výťahov. Môže 
obchodná spoločnosť výmenu 
rozvodov a výmenu výťahov, 
na ktoré nemá Žo, dokladovať 
rámcovými zmluvami o spolu-
práci so subdodávateľmi, ktorí 
majú na výkon tejto činnosti živ-
nostenské oprávnenie, pričom 
zhotoviteľ (subdodávateľská fir-
ma) sa zaväzuje vykonať dielo 
vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť?
 Odpoveď: 
 V prípade výmeny rozvodov 
v právnom rámci živnosten-
ského zákona ide o regulovanú 

úkony, ktoré určil výrobca VTZ 
a sú potrebné pre udržanie pre-
vádzkyschopnosti VTZ. Po vy- 
konanej montáži alebo rekon-
štrukcii musí nasledovať od- 
borná prehliadka a odborná 
skúška VTZ, ktorú vykoná-
va odborne spôsobilá osoba 
– revízny technik. Súčasťou 
oprávnenia nie je oprava VTZ, 
t. j. zásah do existujúceho 
VTZ s cieľom jeho navrátenia 
do funkčného stavu.
 2. Viazanú živnosť „opravy, 
odborné	 prehliadky	 a	 odborné	
skúšky	 vyhradených	 technických	
zariadení	zdvíhacích“. 
 Pokiaľ oprava VTZ vyžaduje 
jeho predchádzajúcu demon-
táž a následnú montáž, treba 
tieto úkony považovať za súčasť 
vykonávanej opravy bez pot- 
reby nadobudnúť k tomu oso-
bitné živnostenské oprávnenie 
na remeselnú živnosť. Oprava 
je činnosť, ktorou sa zasahuje 
do častí VTZ tak, že po ukonče-
ní tejto činnosti sa zariadenie 
musí podrobiť skúškam pred-
písaným bezpečnostno-tech-
nickými požiadavkami (napr. 
STN). Odbornou prehliadkou 
a odbornou skúškou sa preve-
ruje stav bezpečnosti vyhrade-
ného technického zariadenia 
po ukončení montáže, inšta-
lácie na mieste budúcej pre-
vádzky, rekonštrukcie, prípad-
ne opravy.
 Obchodná spoločnosť nie je 
oprávnená uzatvárať subdodá-
vateľské zmluvy na práce výme-
ny rozvodov a výmenu výťahov 
v bytovom dome z dôvodu 
nesplnenia podmienok § 2 
živnostenského zákona (sús- 
tavná činnosť  prevádzkova-
ná samostatne, vo vlastnom 
mene, na vlastnú zodpoved-
nosť, za účelom dosiahnutia 
zisku), nakoľko nemá na výkon 
uvedených činností živnosten-
ské oprávnenie.
 Možnosť vykonávania čin- 
ností (živností) prostredníc- 
tvom uzatvorenia subdodá-
vateľských zmlúv sa realizuje 
väčšinou v prípade regulácie 
výkonu stavebných prác, kto-
rých obsah činnosti a tým aj 
rozsah živnostenského opráv-
nenia je determinovaný oso-
bitným zákonom č. 50/19765 
Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (staveb-
ný zákon) v znení neskorších 
predpisov (§ 44 ods. 1, 2).

 Živnostníci sa často sťažujú, že množstvo cenného času a ener-
gie musia vynaložiť na rozličné „papierovanie“, vypĺňanie tlačív 
a behanie po úradoch. Zákony a predpisy, týkajúce sa podni-
kania, odvodov alebo povinného poistenia sa každú chvíľu buď 
v celom znení, prípadne iba v niektorej časti novelizujú a jed-
noducho nie je v silách jednotlivca všetky zmeny permanentne 
sledovať. Keďže neznalosť zákona neospravedlňuje, v rubrike 
Živnostenská poradňa vám aspoň na niektoré z častých otázok 
budeme postupne odpovedať. 

torov (v spojení s požiadavkou 
na jej technické vybavenie vo 
význame služby spojenej s pre-
nájmom týchto priestorov) ako 
voľnú živnosť
 • pohostinskú činnosť ako 
remeselnú živnosť,
 v 2. prípade na:
 • prenájom nebytových pries- 
torov (v spojení s požiadavkou 
na jej technické vybavenie vo 
význame služby spojenej s pre-
nájmom týchto priestorov) ako 
voľnú živnosť
 • ubytovacie služby v uby-
tovacích zariadeniach s pre-
vádzkovaním pohostinských 
činností v týchto zariadeniach 
ako viazanú živnosť.
 Na nepriame poskytovanie 
uvedených služieb v súbehu 
formou ich obstarania inou 

remeselnú živnosť vodoinštala-
térstvo a kúrenárstvo; 
 V prípade výmeny výťahov 
môže ísť o dve činnosti, u kto-
rých je predmet podnikania, od 
ktorého sa odvodzuje rozsah 
živnostenského oprávnenia a 
tým i rozsah prác vymedzený         
i rozdielnym stupňom odbor-
nej spôsobilosti:
 1. Remeselnú živnosť „mon-
táž,	 rekonštrukcia	 a	 údržba	
vyhradených	 technických	 za- 
riadení	zdvíhacích“.
 Pri montáži ide najmä o skom-
pletizovanie nového vyhrade-
ného technického zariadenia, 
napr. výťahu (ďalej len „VTZ“), 
pri rekonštrukcii ide o výme-
nu opotrebovaných častí VTZ 
(napr. výmena lán výťahu), pod 
údržbou sa rozumejú najmä 



7

Predsedníčka SŽK:
Mgr. Daniela JASLOVSKÁ
e-mail: predsednicka@szk.sk

Sídlo SŽK:
Úrad komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Vedúca sekretariátu Úradu komory: Anna Sklenárová
Tel./fax: 041/7645195 • e-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária Úradu komory v Košiciach 
Kukučínova 23, 040 01 Košice
e-mail: bohacik@szk.sk
Ervín Boháčik
Kancelária Úradu komory v Bratislave 
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/44461400 • e-mail: uradkomory@szk.sk

Krajské zložky komory:
KZK Bratislava 
Račianska 71, 832 59 Bratislava 
Vladimír Mička, predseda 
Tel./fax: 02/49246588 • e-mail: micka@szk.sk, kzkbratislava@szk.sk
KZK Košice 
Kukučínova 23, 040 01 Košice 
Ervín Boháčik, predseda
Tel./fax: 055/6941736 • e-mail: bohacik@szk.sk 
KZK Prešov 
Čapajevova 21, 080 01 Prešov 
Juraj Drál, predseda 
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel./fax: 0908 991 481 • e-mail: kzkprešov@szk.sk
KZK Trnava 
Hlavná 17, 917 01 Trnava 
Ing. Róbert Schmidt, predseda 
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel./fax: 033/5512720 • e-mail: szktrnava@centrum.sk
KZK Žilina 
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
Tel./fax: 041/7645195 • e-mail: uradkomory@szk.sk

 Väčšina živnostníkov a drob-
ných podnikateľov nemá rada 
obdobie prázdnin a dovoleniek 
a dopredu sa pripravujú na nižšie 
tržby. Výnimkou sú cestovné kan-
celárie alebo zmrzlinári, pre nich 
je leto „žatvou“, z ktorej musia 
profitovať čo najviac. Dobrý záro-
bok im môže pokaziť akurát tak 
počasie, ale ak majú zmrzlináreň, 
ktorá ako jediná v Európe denne 
ponúka asi 140 druhov zmrzli-
ny najrozličnejších chutí, niet sa 
čoho obávať. Takáto zmrzlináreň 
sa už viac ako 10 rokov nachádza 
v Českej republike v mestečku 
Stráž pod Ralskem v libereckom 
kraji. Nájdete ju jednoducho, ak 
chcete ochutnať mrkvovú, makovú 
alebo zelerovú zmrzlinu, musíte 
si najprv vystáť dlhý rad, ktorý sa 
hadí až vonku pred zmrzlinárňou 
U Schwarzkopfa. 

 Zmrzlinu pripravuje a nové dru-
hy vymýšľa pani Ivana Jablonovská 
so svojím partnerom Heinrichom 
Schwarzkopfom. Ivanu priviedla 
k zmrzline náhoda. „Som	vyučená	
predavačka	 zmiešaného	 tovaru,	
nikdy	som	nepodnikala.	Moja	jediná	
skúsenosť	 so	 zmrzlinou	bola	počas	
školy,	 keď	 sme	 navštívili	 mliekareň 
a	výrobu	nanukov.“	Tento gastrono-
mický zážitok ju však k podnikaniu 
so zmrzlinami nepriviedol. „Pôvod-
ne	sme	tu	predávali	potraviny,	dro-
gistický	tovar	a	elektro.	Nápad,	aby	
sme	 začali	 ponúkať	 zmrzlinu,	 nám	
vnukol	 jeden	 zo	 zákazníkov.	 Vraj,	
keď	 sme	 neďaleko	 vodnej	 nádrže,	
mali	 by	 sme	 mať	 zmrzlinu.	 Začali	
sme	s	jednou	malou	vitrínou	na	šesť	
vaničiek,	 teraz	máme	najširší	 sorti-
ment	v	Európe“	hovorí zmrzlinárka. 
A ako sa dostali k výrobe netradič-

ných zmrzlín? „Pretože	 sme	 mali 
v	záhrade	veľa	jabĺk	a	nemala	som	
čas	 upiecť	 štrúdľu,	 tak	 som	 deťom	
urobila	štrúdľovú	zmrzlinu,“	spomí-
na na začiatky mrazených experi-
mentov spolumajiteľka. „Chutila,	
a	 tak	 som	 začala	 experimentovať.	
Vyskúšala	 som	 urobiť	 cesnakovú,	
špenátovú,	s	príchuťou	balkánskeho	
syra	 a	 sviečkovej	 omáčky.“	 Podľa 
nej sú slané zmrzliny chuťovo 
výraznejšie.

 Za mrazenými raritami do seve-
ročeskej Stráže pod Ralskem pri-
chádzajú maškrtníci aj zo zahra-
ničia. Niet divu, veď kde môžu 
ochutnať zmrzlinu s príchuťou 
moravského údeného, lososa, 
čabajky alebo horčicovú. Chceli by 
ste vedieť, ako výroba takej „mä-
sovej“ zmrzliny vyzerá?	 „Kúpime	
čabajku,	 rozmixujeme	 ju,	 upraví-

me	 a	 po	 pridaní	 potrebných	 prí- 
sad	sa	v	zmrzlinovom	stroji	vyšľahá 
a	 zmrazí,“ vysvetľuje s úsmevom 
Ivana Jablonovská. V ponuke majú 
i zmrzliny s alkoholom, napríklad 
slivovicovú, mojitovú, ginovú, ru- 
movú a pivnú. V zmrzlinovom raji 
sa nezabudlo ani na diabetikov 
a na osoby s bezlepkovou diétou. 

 Všetky produkty vyrábajú z prí- 
rodných surovín dovážaných z Ta- 
lianska. Pasterizácia a šokové 
zmrazenie zaručujú vysokú kvali-
tu, ktorú vyžadujú tie najprísnejšie 
hygienické normy. Salmonely sa 
báť nemusíte, používajú sušené 
mlieko a žiadne vajcia. Ak teda 
budete mať cestu do týchto kon-
čín Česka, nezabudnite sa v Stráži 
pod Ralskom zastaviť na zmrz- 
linu... 



PROFIÚVER SO 100 % ZĽAVOU ZA POSKYTNUTIE
Profi úver slúži na fi nancovanie vašich prevádzkových a strednodobých podnikateľských aktivít: 
• bez poplatku až do výšky 170 000 eur v kontokorentnej forme so splatnosťou do 12 mesiacov alebo v splátkovej forme so splatnosťou do 5 rokov
• na schválenie potrebujete len daňové priznanie a účtovné doklady za posledné účtovné obdobie a potvrdenia o výške daňovej povinnosti
Navyše poskytujeme aj predschválené úvery až do výšky 35 000 eur. Stačí, ak budete aktívne využívať svoj podnikateľský účet aspoň 6 mesiacov, 
a predschválený podnikateľský úver môže byť váš.

BEŽNÝ ÚČET NA 1 ROK ZADARMO
Ak si zriadite popri fi remnom účte aj osobný VÚB účet, získate množstvo výhod:
• vedenie v cenovej úrovni 6 eur budete mať na prvý rok zadarmo
• ušetríte ročný poplatok 72 eur
• ak si peniaze požičiate ako fyzická osoba, k dispozícii máte Osobnú úverovú linku s predschváleným úverovým rámcom 
• všetko bez návštevy banky či predkladania dokladov
• ak máte osobný účet vedený v inej banke, jeho zrušenie vybavíme bezplatne za vás

NECHAJTE SVOJE

PODNIKANIE RÁSŤ

www.vub.sk     0850 123 000,  *0200

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ
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