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 Podľa údajov Sociálnej pois- 
ťovne poistné na sociálne pois-
tenie odvádza z minimálneho 
vymeriavacieho základu 156 506 
živnostníkov a ostatných samo-
statne zárobkovo činných osôb 
(SZČO), čo predstavuje 73,32 % 
z ich celkového počtu. V porov-
naní s rokom 2015 minimálne 
poistné platilo o 3,11 % viac 
živnostníkov, uviedol začiatkom 
decembra 2016 hovorca So- 
ciálnej poisťovne Peter Višváder. 
Ako ďalej dodal, z maximálneho 
vymeriavacieho základu v roku 
2016 platilo poistné 914 živnost-
níkov, čo je 0,43 % z celkového 
počtu povinne poistených SZČO. 
Oproti roku 2015 ide o mierny 
nárast o 0,05 %.
 Sociálna poisťovňa stále upo-
zorňuje živnostníkov a SZČO, 
aby si umelo neznižovali svoj 
príjem, a tým aj odvody na so- 
ciálne poistenie. Výška odvodov 
totiž bude mať v budúcnosti 
vplyv na výšku ich sociálnych 
dávok. Ak budú platiť len z mini-
ma, odrazí sa to na ich nižších 
dôchodkoch či nemocenských 
dávkach. P. Višváder dodal, že 
ak si napríklad pri péenke živ-
nostník reálny vymeriavací zá- 
klad 650 eur zníži na približne 
400 eur, mesačný rozdiel pri 
jeho nemocenskej dávke bude 
140 eur v jeho neprospech.

Máte pocit, že sa vo vašom živote tak 
akosi všetko zaseklo, zostalo stáť na 
jednom mieste a vy sa brodíte stojatý-
mi vodami? Trochu za to môže zimná 
depresia. Vonku buď mrzne až praští, 
alebo sa oteplí a na človeka sa vrhne 
každý vírus, ktorý ten psí čas prežil. 
V každom prípade je začiatok nového 
roka tradične tým jediným obdobím, 
kedy sa vôbec zamýšľame nad uply-
nulým časom a sme ochotní pustiť 
sa do nejakých zmien. Vidíme ho ako 
čistý list, ktorý máme šancu popísať 
bez škrtancov, gramatických chýb 
a štylistických prešľapov.  Odkiaľ však 
začať, aby všetky vízie, vzletné plány 
a veľkorysé predsavzatia nezostali 
len nedosiahnuteľnou chimérou? Ho- 
ci celkom prozaicky – od podlahy. 
Nič tak nenaruší stereotyp, ako keď 
si poriadne upracete a je jedno či 
stôl, alebo celý život. Všimli ste si, 
ako sa vám zlepší nálada, keď si len 
roztriedite povaľujúcu sa hromadu 
papierov, nevybavenej korešponden-
cie, faktúr, tlačív a upomienok? Ako 
z vás opadne akýsi tlak, keď konečne 
získate reálnu predstavu o tom, čo 
musíte urobiť okamžite a čo ešte 
počká? Chaos totiž vyžaduje prílišné 
množstvo vašej pozornosti a keď vás 
prestane rozptyľovať, hoci len podve-
dome, pocítite príval energie a nové-
ho nadšenia pustiť sa do čohokoľvek, 
čo vás čaká.  Upratovanie by však ne- 
malo končiť len vyhádzaním starých 
vecí a roztriedením potrebných. Ne- 
menej dôležitou súčasťou celej očis-
ty je aj zamyslenie sa nad všetkými 
vzťahmi, a to nemám na mysli len tie 
v rodine. Ľudia si často neuvedomujú, 
aký obrovský dopad majú na nich 
väzby k ostatným a akým zásadným 
spôsobom ovplyvňujú ich profesio-
nálny aj súkromný život. Ich prehod-
notenie a pretrhanie nie je také 
jednoduché ako vysypanie smetí, ale 
niekedy rovnako nevyhnutné. Prajem 
vám, aby sa vám pri vašom „osobnom  
upratovaní“ ukázala správna cesta, 
ktorou sa chcete ďalej uberať a aby 
bol rok 2017 pre vás ešte úspešnejší 
ako ten predchádzajúci.

Viktor Kubal
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 (str. 13) Živnostníci si pritom môžu 
svoje vyhliadky na budúcu výšku 
dôchodku zlepšiť tým, že si popri 
povinných odvodoch začnú do 
Sociálnej poisťovne platiť aj dob-
rovoľné dôchodkové poistenie. 
Oplatí sa to?
 Výhodnosť platenia dobrovoľ-
ného dôchodkového poistenia 
závisí od toho, aké mal konkrét- 
ny živnostník zárobky (teda hru- 
bú mzdu ako zamestnanec a vy- 
meriavací základ ako živnostník) 
po roku 1983. Po tomto roku 
preto, lebo rozhodujúcim obdo-
bím na určenie výšky starobné-
ho dôchodku sú roky po roku 
1983. Dôležité je, aké dlhé ob- 
dobie bol zamestnancom a ako 
dlho podnikal. Ak bol dlhé ob- 
dobie zamestnancom, napríklad 
od roku 1984 do roku 2010, 
teda 27 rokov a zarábal ako za- 
mestnanec v hrubom priemer- 
nú mzdu a ako SZČO platil mi- 
nimálne sociálne odvody len 
5,5 roka, tak by mal aj bez pla-
tenia dobrovoľných dôchodko-
vých odvodov nárok na vyšší 
ako minimálny dôchodok garan-
tovaný zákonom. V takomto prí-
pade môže byť relatívne výhod- 
né zvýšiť si budúcu penziu pla- 
tením dobrovoľného dôchod-
kového poistenia. Samozrejme, 
závisí to od toho, akého veku 
sa penzista dožije a koľko rokov 

tak bude poberať dôchodok. 
Netreba však zabudnúť na to, 
že vyšší starobný dôchodok zna-
mená po smrti jeho poberateľa 
aj vyšší vdovský alebo vdovecký 
dôchodok pre manžela, resp. 
manželku.
 Iná situácia je však v prípade 
živnostníka, ktorý dlhé obdo-
bie podnikal a platil minimál-
ne sociálne odvody a zamest-
nancom bol napríklad len do 
roku 1994. Takýto živnostník 
bude mať nárok len na minimál-
ny štátny dôchodok, ktorý je zo 
zákona vyšší, ako by bol jeho 
reálne vypočítaný dôchodok. 
Vzhľadom na zavedenie mini-
málneho dôchodku je preto pre 
tohto dlhoročného živnostníka 
rozhodne nevýhodné, aby popri 
povinnom dôchodkovom pois- 
tení platil do Sociálnej poisťov-
ne aj dobrovoľné dôchodkové 
odvody.
 Skôr nevýhodné (výhodné len 
pre tých, ktorí sa dožijú viac ako 
82 rokov) je platiť si dobrovoľ-
né dôchodkové poistenie aj bez 
súbehu s povinným dôchodko-
vým poistením. Ide o prípady, 
ak živnostník ukončil svoju živ-
nosť, a preto povinné dôchod-
kové odvody neplatí alebo ide 
o slabo zarábajúceho živnost-
níka (s hrubým príjmom za rok 
2015 pod 5 148 eur), ktorý takis-
to povinné penzijné odvody do 
Sociálnej poisťovne neplatí.
 Jediným prípadom, kedy je roz-
hodne výhodné sa dobrovoľne 
dôchodkovo poistiť v Sociálnej 
poisťovni, je situácia, ak živnost-
ník počas života nezískal aspoň 
30 rokov dôchodkového pois-
tenia. Ak by mu pred dôchod-
kovým vekom (v súčasnosti 
62 rokov) chýbalo do 30 rokov 
pár rokov dôchodkového pois-
tenia a už nechce alebo nemôže 
pracovať, je výhodné získať chý- 
bajúce roky dôchodkového po- 
istenia tak, že sa dobrovoľne 
dôchodkovo poistí.

(pokračovanie na strane 3)
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 Hotelová akadémia na Južnej 
triede 10 v Košiciach reagova-
la na iniciatívu EK a v týždni od 
5. – 9. 12. 2016 sa zapojila do 
„Európskeho týždňa odborných 
zručností“. Iniciatíva mala za cieľ 
zatraktívniť odborné vzdeláva- 
nie a prípravu organizovaním 
rôznorodých podujatí zamera-
ných na podporu a rozvoj od- 
borných zručností.
  Cieľom iniciatívy v našej škole 
s názvom „Advent v krajinách 
EÚ“ bolo
– zdieľanie dobrej praxe,
– zvýšenie povedomia a infor- 
 movanosti širšej odbornej a 
 laickej verejnosti o aktivitách  
 školy v OVP v medzinárod- 
 nom meradle,
– zvýšenie atraktívnosti odbor- 
 ného vzdelávania a aktivizá- 
 cia záujmu o podporu a rozvoj  
 odborných zručností získava- 
 ním medzinárodných skúse- 

 ností (pred novými výzvami),
– poukázať na význam stáží pre 
 ďalší osobný a profesionálny 
 rozvoj, pre úspešné uplatnenie 
 na trhu práce.

 Podujatie sa začalo registrá- 
ciou v NA Erasmus+ a tiež regis-
tráciou na stránke iniciatívy v EK, 
propagáciou a výzdobou v škole.
 Program týždňa začínal 5. 12. 
2016 slávnostnou akadémiou – 
Advent v gastronómii. Žiaci – stá- 
žisti pripravili slávnostné tabu-
le krajín Maďarsko, Estónsko, 
Nemecko a Francúzsko, predsta-
vili vianočné a adventné zvyky 
týchto krajín a zároveň uviedli, 
čo im dala stáž cez program EÚ 
ERASMUS+. 
 Podávalo sa slávnostné menu 
(forma banketu) pozostávajúce 
z jedál partnerských krajín – ob- 
látky s medom, vyprážané morča-
cie prsia plnené schwarzwald-

skou šunkou a estónsky zemia-
kový šalát, francúzske vianočné 
poleno. Hosť akadémie p. Fedor 
sa podelil o skúsenosti ako stáž 
ovplyvnila jeho profesionálny 
život.
 Akadémia bola ukončená kul-
túrnym programom – vianočný-
mi piesňami krajín, slovenskými 
koledami a ľudovým tancom 
a vystúpením našej partnerskej 
MŠ.
 Týždeň zručností pokračoval 
na hodinách cudzích jazykov 
prezentáciami krajín, ich tradícií 
a zvykov v cudzom jazyku, na 
hodine francúzštiny sa zúčast-
nil aj p. Bourdier z Francúzskej 
aliancie.
 Účasť na slávnostnej akadémii 
prijali aj hostia: Ing. Ervín Bohá-
čik – predseda KZK Slovenskej 
živnostenskej komory v Koši- 
ciach, Michel Bourdier – riaditeľ 
Francúzskej aliancie v Košiciach, 
Ing. Gabriela Kudičová – mana- 
žérka kongresového hotela Roca 
v Košiciach, Martin Fedor zo 
spoločnosti KubboSelect v Ko- 
šiciach, pričom poslední dvaja 
hostia sú našimi absolventmi 
a počas štúdia boli tiež stážista-
mi v rámci programu Leonardo 
da Vinci.
 Viac o akcii sa môžete dozvedieť 
na webovej stránke https://sites.
google.com/site/evsweek2016/
 Sme radi, že náš vklad k tejto 
iniciatíve ocenila aj EK poďakova-
ním, ktoré sme dostali.

Hotelová akadémia, Košice

6. 3. – 19. 4. 2017 / KY- 
SUCKÉ MÚZEUM V ČADCI / 
VEĽKONOČNÉ	 ZVYKY	 NA	
KYSUCIACH	 – Veľkonočná 
výstava kraslíc, medovníkov 
a dekoratívnych predmetov, 
spojená s predajom.

9. 3. – 12. 3. 2017 / INCHEBA 
BRATISLAVA / MOTOCYKEL	
2017 – 17. ročník medziná-
rodnej výstavy motocyklov 
a príslušenstva s názvom 
MOTOCYKEL.

9. 3. – 12. 3. 2017 / INCHEBA 
BRATISLAVA / BOAT	 SHOW	
2017 – 14. ročník medziná-
rodnej výstavy lodí a príslu-
šenstva BOAT SHOW.

22. 3. – 25. 3. 2017 / INCHE- 
BA BRATISLAVA / CONECO	
RACIOENERGIA	 2017	 – 38. 
ročník veľtrhu CONECO, 
27. ročník veľtrhu RACIO- 
ENERGIA a 4. ročník výstavy 
VODA!

7. 3. – 12. 3. 2017 / AGRO-
KOMPLEX NITRA / NÁBYTOK	
A	BÝVANIE	2017	– 27. ročník 
medzinárodného veľtrhu 
nábytku, bytových dopln-
kov, designu a architektúry.

28. 3. – 1. 4. 2017 / AGRO- 
KOMPLEX NITRA / AGRO-	
SALÓN	 2017	 – 6. Medzi- 
národný poľnohospodársky 
veľtrh.

3. 3. – 5. 3. 2017 / EXPO 
CENTER TRENČÍN / FISHING	
SHOW	 CARP	 &	 SPINNING	
2017	 – 12. medzinárodná 
výstava rybárskych potrieb.

11. 3. 2017 / EXPO CENTER 
TRENČÍN / BURZA	 STA-
ROŽITNOSTÍ	A	GAZDOVSKÉ	
TRHY	 – Burza starožitností, 
zberateľských predmetov a 
zaujímavosti.

23. 3. – 24. 3. 2017 / EXPO 
CENTER TRENČÍN / BEAU-
TY	 FORUM	 TRENČÍN	 2017	
– 25. ročník medzinárodné-
ho kozmetického veľtrhu.

24. 3. 2017 / EXPO CEN-
TER TRENČÍN / SVADOBNÝ	
VEĽTRH	2017	– 5. ročník sva-
dobného veľtrhu.

 Dňa 1. 2. 2017 sa v Trebišove 
uskutočnilo Zhromaždenie dele-
gátov SŽK KZ Košice, na ktorom 
sa okrem delegátov zúčastnili aj 
hostia: Mgr. Daniela Jaslovská 
– predsedníčka SŽK, Juraj Dral 
– člen P-SAŽK a predseda SŽK KZ 
Prešov a Magdaléna Haburová 
– čestná členka SŽK. 
 Delegáti zhodnotili činnosť  
krajskej zložky za rok 2016 a 
problémy, ktoré sa v uplynulom 
období vyskytli v činnosti SŽK. 
Vypočuli si správu o  hospodáre-
ní KZ SŽK, schválili jej rozpočet a 
plán hlavných úloh na rok 2017.
 V diskusii odzneli  pripomien- 
ky členov k utlmeniu činnosti 
SŽK a k tomu, že sa nerealizovali 
námety členov na zlepšenie pod-
mienok na podnikanie živnost-

níkov a malých podnikateľov. 
Tiež bola vznesená pripomienka 
týkajúca sa predloženého návr- 
hu rozpočtu na rok 2017 – úpra-
va a zjednodušenie predklada-
ného návrhu. 
 Mgr. Jaslovská vo svojom 
vystúpení informovala delegá-
tov o aktuálnej situácii v SŽK 

a zaujala stanovisko k hlavným 
pripomienkam v správe o čin-
nosti – vzťah medzi SŽK a Minis-
terstvom ŠVVaŠ SR pri realizácii 
a kontrolách  skúšok na overenie 
odbornej spôsobilosti.

Ervín Boháčik                                                                                             
predseda SŽK KZ Košice
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• Živnostníci doplatili poistné. 
Sociálna poisťovňa v decembri upo-
zornila formou 18 034 SMS alebo 
e-mailov živnostníkov a ostatné 
samostatne zárobkovo činné oso-
by na nedoplatky na poistnom vo 
výške 2 706 185 eur. SZČO v nasle-
dujúcich dňoch doplatili poistné za 
november 2016 vo výške 580 170 
eur, čo je 21,44 % úspešnosť z upo-
zorňovanej sumy.
Informáciu o nedoplatku dostáva 
každý živnostník (SZČO), ktorý má 
v Sociálnej poisťovne nahlásené 
aktuálne kontakty – e-mail ale-
bo mobilné číslo. Ide o ústretovú 
službu Sociálnej poisťovne voči 
odvádzateľom poistného, ktorí tak-
to majú možnosť zabrániť narasta- 
júcemu dlhu. 

• Audit protikorupčnej legislatívy. 
Slovenský premiér Robert Fico sa 
16. 1. 2017 na rokovaní s generál-
nym tajomníkom OECD Angelom 
Gurríom v Paríži dohodol, že Orga-
nizácia pre hospodársku spoluprá-
cu a rozvoj uskutoční na Slovensku 
audit celej protikorupčnej legisla- 
tívy. Audit by mal predovšetkým 
zistiť, či je účinná, štandardná a či 
v niektorých momentoch nie je pre- 
kážkou v podnikaní alebo v hospo- 
dárskom raste. Tímy na úrovni pred- 
sedu vlády aj generálneho tajomní- 
ka OECD začali hneď pracovať na 
takzvanej ostrej zmluve, teda na na- 
stavení časového harmonogramu 
obsahu tohto auditu aj jeho fi- 
nancovania. „Som presvedčený, že 
v krátkom čase môžeme dospieť 
k výsledkom tohto auditu, ktorý po- 
tom s plnou vážnosťou prenesieme 
do nášho legislatívneho života a do 
všetkých oblastí, ktoré sa týkajú boja 
proti netransparentnému správaniu 
a proti korupcii,“ doplnil R. Fico.

• Slovenský trh práce trápi 
prekvalifikovanosť zamestnan- 
cov. Spôsobila to najmä ľahká 
dostupnosť vysokoškolského vzde- 
lania v poslednej dekáde. Ani inves-
tičná politika štátu však nesmeru-
je k tomu, aby adekvátne využila 
potenciál kvalifikovanej pracovnej 
sily. Vo svojej analýze to skonšta-
toval Martin Hudcovský z Eko-
nomickej univerzity v Bratislave, 
ktorý sa zameral na to, ako dokážu 
zamestnanci pri svojej práci využiť 
svoje vzdelanie. Počet mladých 
nízkokvalifikovaných pracovníkov 
klesol, zatiaľ čo v skupine ľudí nad 
55 rokov narástol až o štvrtinu. 
Čoraz viac mladých pokračuje 
v štúdiu na vyššiu formu vzdelania 
a postupne ubúda počet študentov 
s učňovským vzdelaním. S tým súvi-
sí nedostatok profesijných remesel-
níkov. Veľká časť vysokoškolsky 
vzdelaných ľudí si nedokáže nájsť 
prácu na úrovni svojho vzdelania 
a pracujú na miestach vyžadujúce 
stredoškolské vzdelanie, prípadne 
na miestach, ktoré vyžadujú nízku 
úroveň vzdelania. Poslednou sku-
pinou prekvalifikovaných zamest-
nancov sú pracovníci, ktorí majú 
maturitu a vykonávajú kvalifikačne 
nenáročnú pracovnú pozíciu.

 Vláda sľúbila občanom a podni-
kateľom, že do dvoch rokov vstú-
pi v platnosť princíp „jedenkrát 
a dosť“, čo znamená, že ak raz ob- 
čan dá úradom o sebe informácie, 
úrady si ich medzi sebou posunú 
a nebudú ľudí viac zaťažovať otáz-
kami. Digitalizácia verejnej správy 
je projekt, na ktorom sa pracuje už 
viac ako desaťročie. Preinvestovalo 
sa vyše miliardy eur, mnohé však 
zostalo len na papieri. Peter Pelle- 
grini, podpredseda vlády SR pre 
investície a informatizáciu, však 
pred nedávnom potvrdil, že chce 
novelu zákona pre stav „jedenkrát 
a dosť“ predložiť do Národnej rady 
SR už na jar tohto roka. Podľa neho 
by slovenské ministerstvá mali 
medzi sebou viac zdieľať informá-
cie. Ako povedal ešte v novembri 
minulého roku na medzinárodnej 
konferencii ITAPA 2016, rezorty 
majú pomýlené myslenie, že dáta, 
ktoré získajú, sú ich a inému úradu 
ich nedajú. „Alebo im ich dajú len 
vtedy, ak to prikáže nejaký predpis 
alebo zákon. Neviem, kde vznikol 
tento pocit, že dáta patria rezortu, 
pretože si myslím, že dáta patria štá-
tu,“ upozornil Pellegrini.
 Podpredseda vlády avizoval pre- 
to zmenu zákona. „Bude lepšie, 
ak v krajine uzákoníme, že všetky 
dáta, ktoré jeden orgán má, musí 
ostatným dať zadarmo a okamžite, 
na požiadanie,“ povedal Pellegri-
ni s tým, že takto by sa mohol 
odstrániť takzvaný „rezortizmus“. 

Podľa neho nepôjde o nátlak, ale 
o drobnú úpravu, ktorá umožní 
voľnú výmenu dát medzi rezort-
mi. „Ale samozrejme, za dodržania 
prísnych podmienok zachovania 
bezpečnosti dát,“ ubezpečil.
 „Ako prvý z projektov v rámci 
operačného programu informati-
zácie spoločnosti chceme uskutoč-
niť projekt manažmentu dát spolu 
s Ministerstvom vnútra SR. Aktuál-
ne musíme vyriešiť nekompletnosť 
registrov, čistenie dát, napríklad 
register fyzických osôb využíva aj 
projekt datacentrum miest a obcí 
a chybne vyplnené údaje spôsobujú 
nefunkčnosť systému,“ povedal 
Pellegrini. Projekt datamanažmen-
tu spočíva v účinnejšom manažo-
vaní dátových kanálov. Dátové 
centrum obcí a miest zase sprís-
tupňuje občanom na Slovensku 
elektronické služby, využívajúc 
progresívne cloudové riešenia pre 
ukladanie dát na internete.

	 Od	matriky,	katastra
	 až	k	poisťovniam
 Stav „jedenkrát a dosť“ má zna-
menať, že ak zmeníte svoju adresu 
a zadáte ju na matrike, tak zme-
na adresy sa automaticky prejaví 
v Sociálnej alebo zdravotnej pois- 
ťovni, na mestskom či obvodnom 
úrade, ako aj vo všetkých štátnych 
inštitúciách, ako napríklad v katas- 
tri. „Toto je jedenkrát a dosť. Bude to 
platiť aj pri overovaní bezúhonnosti, 
napríklad nebude treba výpis z regis-

	 Podmienky	pre	dobrovoľné
	 dôchodkové	poistenie
 Samostatné dobrovoľné dô- 
chodkové poistenie môže využiť 
každá osoba, ktorá dovŕšila 
16 rokov, má na Slovensku tr- 
valý alebo prechodný pobyt 
a nie je poberateľom predčas-
ného starobného dôchodku. 
Prihlášku (registračný list fyzic- 
kej osoby) si podá v miestne 
príslušnej pobočke Sociálnej 
poisťovne.
 Na platenie dobrovoľného 
poistenia sa možno v Sociálnej 
poisťovni kedykoľvek prihlásiť 
a kedykoľvek sa možno z toh-
to poistenia odhlásiť. Rovnako 
možno počas platenia dobro-
voľných odvodov kedykoľvek 
zmeniť výšku vymeriavacieho 
základu, z ktorého sa platia 
dobrovoľné odvody. Podmien-
kou je, aby bol stanovený vyme-
riavací základ v pásme od mini-
málneho po maximálny základ.

	 Vymeriavací	základ
	 na	platenie		
	 dobrovoľných	penzijných
	 odvodov
 Vymeriavací základ si urču-
je záujemca o dobrovoľné 
poistenie sám. V roku 2017 je 
minimálny vymeriavací základ 
441,50 eura, k tomu je prislú-
chajúce minimálne dobrovoľné 
dôchodkové poistenie v sume 
126,93 eura. Najnižší mož-
ný vymeriavací základ na rok 
2018 sa dozvieme v marci 2017, 
kedy Štatistický úrad SR zve- 
rejní údaj o výške priemer- 
nej mzdy na Slovensku za rok 
2016. Minimálny vymeriavací 
základ je totiž polovicou z prie-
mernej mzdy v hospodárstve 
spred dvoch rokov. Maximál- 
ny vymeriavací základ na rok 
2017 bude na úrovni 4 415 eur, 
maximálne poistné na dobro-
voľné dôchodkové poistenie tak 
v roku 2017 predstavuje 1 269,31 
eura.

	 Zánik	dobrovoľného
	 dôchodkového	poistenia
 Dobrovoľné dôchodkové pois-
tenie zaniká dňom odhlásenia sa 
z dobrovoľného dôchodkového 
poistenia, najskôr však odo dňa 
podania odhlášky. Odhlášku si 
pritom môžete podať aj počas 
mesiaca, nielen k prvému dňu 
v mesiaci.
 Od 1. januára 2014 sa okrem 
toho nezaplatenie poistného na 
dobrovoľné poistenie dva mesia- 
ce po sebe považuje za prejav 
vôle ukončiť dobrovoľné poiste- 
nie. Dobrovoľné poistenie v tom-
to prípade zaniká od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po me- 
siaci, za ktorý bolo naposledy za- 
platené poistné na dobrovoľné 
poistenie. Ak teda osoba na- 
príklad zaplatila dobrovoľné pois-
tenie za január a nezaplatila za 
február a marec, považuje sa to 
za prejav vôle ukončiť dobrovoľ-
né poistenie. Dobrovoľné poiste-
nie tak zanikne od 1. februára.

(pokračovanie zo strany 1)

tra trestov, pretože túto informá-
ciu štát má. Ide o to, aby ste každú 
informáciu dali štátu len raz, aby ste 
museli chodiť po úradoch, len keď 
chcete. Neznamená to, že raz niečo 
urobíte a pôjde všetko samo, zname-
ná to, že štát nebude môcť opakova-
ne pýtať informácie, ktoré už má,“ 
uviedol Pellegrini. Na jar pripravu-
je malú novelu zákona o eGovern-
mente, ktorá by mala sprístupniť 
platby bankovou kartou za služby 
štátu. Podpredseda vlády na jar 
tiež plánuje predložiť návrh zákona 
o kybernetickej bezpečnosti štátu, 
ktorý by mal Slovensko pripraviť 
na prípadné útoky vedené elek-
tronickou cestou a zabezpečiť jeho 
bezpečnosť vo sfére internetu.
 Zrkadlom informatizácie Slo- 
venska je webová stránka www.
slovensko.sk. Tento ústredný por- 
tál verejnej správy zabezpečuje 
centrálny a jednotný prístup k in- 
formačným zdrojom a službám 
verejnej správy. Informácie, teda 
rady, návody a popisy, ktoré náv- 
števník hľadá, sú aktuálne súčas- 
ťou informačných serverov jed-
notlivých rezortov. Cieľom portálu 
je tieto informácie a služby zinte-
grovať a prehľadnou a prístupnou 
formou poskytovať používateľovi. 
Portál aktuálne registruje viac ako 
65-tisíc subjektov poskytujúcich 
služby, nechýba tu štátna sprá-
va, obce či školy. Portál poskytuje 
informácie, ale mnohé služby stále 
nie sú elektronizované. Napríklad 
daňové priznanie k dani z nehnu-
teľnosti nemožno podať elektro-
nicky.

Zdroj: Pravda
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zastrešuje objednávanie stano- 
víšť a tieto prerozdeľuje jednot-
livým členov podľa ich potrieb 
a požiadaviek pre svoj výkon. 
K ďalším výhodám patria rôzne 
zľavy pre taxikárov, napr. zľavy 
na náhradné diely, kúpy vozidiel, 
zľavy na poistkách...

•	 Podľa	vašej	webovej	stránky	
nie	 sú	 členmi	Cechu	 taxi	 Bra-
tislava	len	taxikári	z	hlavného	
mesta,	 ale	 aj	 z	 iných	 sloven-
ských	 miest.	 Neplánujete	 sa	
pretransformovať	 na	 celoslo-
venský	cech	taxikárov?	
– Pôsobnosť cechu taxi Bratisla-
va je len lokálna a to z dôvodu, 
že výkon tejto profesie sa líši od 
lokality (miesta, kde sa osobná 
taxislužba vykonáva). V jednot-
livých lokalitách sú aj rozlič-
né potreby taxikárov, ktoré si 
riešia sami. Samozrejme tým, 
že pôsobíme na území Bratislavy 
a máme možnosť aktívne sa za- 
pájať do legislatívneho konania 
– čo aj robíme, ostatní podnikate-
lia sa riadia heslom „však keď nie-
čo vybojujú, bude to pre všetkých, 
tak načo by sme sa zapájali“. 
V predchádzajúcom období boli 
pokusy o rozšírenie pôsobnosti 
cechu, keď sme vytvárali možnos-
ti zliav pre našich členov napr. pri 
kúpe automobilov, ale efekt bol 

•	 Koľko	máte	aktuálne	členov	
cechu?
– Členstvo v cechu je postavené 
na dobrovoľnosti, čo je zakotvené 
v samotných stanovách cechu. 
Od roku 1992, kedy mal 1100 
členov, sa stav postupne znižo-
val do dnešnej podoby – 450 
členov. Tento pokles je zapríčine-
ný hlavne tým, že trh v poskyto-
vaní osobnej taxislužby bol v 90. 
rokoch prevažne zastabilizovaný 
a vodiči, ktorí v tejto dobe praco-
vali a vykonávali svoju taxikársku 
profesiu boli sústredení v cecho-
vých taxislužbách. Tieto taxisluž-
by využívali a dodnes využívajú 
výhody, ktoré im cech poskytuje. 
Postupom času pribúdali nové 
spoločnosti, ktoré si vytvárali 
vlastné know-how a nepovažovali 
za potrebné sa združovať a hľa-
dať spoločnú cestu. 

•	 Aké	výhody	prináša	členstvo	
v	Cechu	taxi	Bratislava?
– K hlavným výhodám patrí 
hlavne vystupovanie navonok, 
rokovanie so zástupcami štát-
nej a verejnej správy, možnosť 
zasahovania do legislatívy a byť 
poradným orgánom pri zmene 
predpisov zákonov a nariadení. 
Ďalšou veľmi dôležitou výhodou 
je zjednodušenie objednávania 
si stanovíšť – kde cech ako celok 

taký, že vodiči si zaplatili členské 
na jeden rok, využili zľavu a viac 
sa už neukázali...

•	 V	Bratislave	je	aj	ďalšia	orga-
nizácia	pre	taxikárov	–	Občian-
ske	 združenie	 Únia	 taxikárov	
z	 Bratislavy.	 Spolupracujete	
spolu?
– UTB vznikla v roku 2012, keď 
sa pripravoval zákon č. 56/2012 
Z.z. s účinnosťou od roku 2013, 
ktorý mal nastaviť presné pravid- 
lá pre výkon osobnej taxisluž-
by. Na základe tejto novely sa 
mali zrušiť rozličné koncesie a 
licencie s rozličnými predmet-
mi činnosti (ako napr. kuriérske 
služby). Práve v tomto období 
UTB organizovala protestné akcie 
za účelom zachovania bezuz- 
dného stavu, ktorý dovtedy bol. 
S odstupom času aj UTB pocho- 
pila, že novela zákona č. 56/2012 
nás predovšetkým chráni v zá- 
konom stanovených normách. 
Dnes sa UTB prikrýva v podstate 
„našou perinou“, na ktorej sme 
pracovali niekoľko rokov pred 
rokom 2012. V akom členskom 
prostredí UTB pracuje, na to nám 
neprináleží odpovedať (ale svoje 
informácie máme). V rámci spo-
lupráce sa dnes spoločne zúčast-
ňujeme na rokovaniach a myslím 
si, že názory UTB sa s našimi 
postupne zjednotili a pokiaľ 
chceme znovu nejaké zmeny, je 
to beh na dlhé trate. Takže keď 
to zhrniem, cech taxi je otvorený 
rokovaniam s kýmkoľvek, pokiaľ 
to pomôže celej taxikárskej obci. 

•	 Čo	 všetko	 musí	 splniť	 žia-
dateľ	 o	 udelenie	 licencie	 na	
taxislužbu?
- Samotný výkon osobnej taxi- 
služby upravuje zákon č. 56/2012 
Z. z. a tu sú aj vymedzené a za- 
definované podmienky výkonu 

taxislužby. V prvom rade zákon 
hovorí o krajskej príslušnos-
ti, tzn. že osobnú taxislužbu je 
možné vykonávať len v kraji, kde 
má žiadateľ trvalý pobyt. Ďalším 
kritériom je splnenie podmienky 
odbornej spôsobilosti (preukaz 
vodiča vozidla taxislužby), a to 
pre záujemcu, ktorý bude praco-
vať ako zamestnanec pod niek-
torou spoločnosťou alebo ako 
samostatná SZČO – koncesionár. 
Oprávnenie vydáva Ministerstvo 
vnútra SR, pod ktoré tento pred-
met činnosti patrí. Skúška odbor-
nej spôsobilosti sa skladá z otázok 
týkajúcich sa oblasti ekonómie, 
obchodného práva, manažmen-
tu ... K ďalším podmienkam pre 
výkon osobnej taxislužby patrí 
dodržiavanie ustanovení zákona 
o veku vozidla, podmienky STK 
– ročne, zdravotná prehliadka 
– každých 5 rokov, absolvovanie 
psychologických testov každých 
5 rokov, namontovaný taxameter 
+ overenie meradla + tlačiareň 
+ VRP – virtuálna registračná 
pokladňa. Takže keď to zhrnie-
me, všetko niečo stojí a v globále 
to koncesionára môže stáť okolo 
1000 eur s nepriamymi náklad- 
mi, čo sú nemalé prostriedky sú-

 V Bratislave pred novembrom 
1989 reguloval situáciu v taxi- 
kárskom remesle štátny Doprav-
ný podnik mesta Bratislava, kto- 
rý zastrešoval vodičov ako svo-
jich zamestnancov a poskyto- 
val dispečingové služby. Po no- 
vembri sa začala situácia meniť 

a do oblasti dopravných služieb 
prestal štát zasahovať. Zamest-
nanci štátneho podniku museli 
počítať s konkurenciou, tí taxikári, 
ktorí pred rokom 1990 pracovali 
na čierno, si zlegalizovali postave-
nie. Remeslo taxikára bolo medzi 
prvými živnosťami, v ktorých sa 
dalo podnikať. 
 V roku 1992 vzniklo v zmysle 
zákona č. 83/1990 Zb. a záko-
na č. 455/1991 profesionálne 
združenie Cech TAXI Bratislava, 
ktoré je živnostenským spoločen-
stvom podnikateľov, zabezpeču- 
júcich činnosti spojené s výko-

nom taxislužby na území hlav-
ného mesta SR Bratislava. Jeho 
vplyv postupne v určitých činnos-
tiach prerástol na celé územie 
Slovenska.
 Jeho členom sa môže stať 
fyzická i právnická osoba, resp. 
zamestnanci firiem (napr. dispe-
čeri), ktorí podnikajú v taxisluž-
be. Prioritou cechu je ochrana 
a podpora spoločných záujmov 
členov. Od svojho vzniku zastu-
puje svojich členov pri komuni-
kácii s orgánmi štátnej správy 
a samosprávy, zabezpečuje rôzne 
vzdelávacie, poradenské a koor-

dinačné aktivity, poskytuje alebo 
sprostredkúva právnu pomoc 
a ostatné činnosti súvisiace so 
zabezpečením riadneho výkonu 
živnosti. Prvým predsedom ce- 
chu bol v rokoch 1992 – 1993 
Peter Hrubý, po ňom postupne 
funkciu prevzali Dušan Dušička 
(1993 – 1998), Dr. Peter Masár 
(1998 – 2001), Milan Velčický 
(2001 – 2015) a od roku 2015 
stojí na čele cechu Bc. Milan Kot-
vas. V rokoch 1996 – 2012 bol 
podpredsedom cechu Vladimír 
Mička, súčasný predseda KZ SŽK 
Bratislava.

Ku	komfortnému	životu	v	každom	veľkom	meste	neodmy-	
sliteľne	 patrí	 taxislužba.	 V	 Bratislave	 síce	 nemajú	 všetky	
taxíky	žltú	farbu	ako	v	americkom	New	Yorku,	ale	aj	tak	sú		
v	 uliciach	 mesta	 neprehliadnuteľné.	 O	 činnosti	 Cechu	
taxi	 Bratislava	 sme	 sa	 porozprávali	 s	 jeho	 cechmajstrom	
Bc.	Milanom	Kotvasom.
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ne špecifikuje, čo musí koncesio-
nár-taxikár preukazovať zákazní-
kovi – cenník na dverách, tarifu na 
webovej stránke, kompletné tarify 
vo vozidle a cenník na viditeľnom 
mieste. Takže je len na zákaz-
níkovi, komu si sadne do auta. 
Ak nechce byť po jazde prekvape-
ný, dopredu sa musí oboznámiť 
s predmetnými cenami, alebo sa 
vopred pred jazdou dohodnúť na 
cene za jazdu. Túto cenu je vodič 
povinný zaevidovať cez taxame-
ter, vytlačiť v tlačiarni a následne 
zaevidovať do VRP. Sťažnosti sú 
v prevažnej miere neopodstatne-
né, pretože sa zákazník dopredu 
neoboznámil s cenami za službu. 
Na druhej strane musím povedať, 
že sa vyskytnú aj prípady nie pre-
draženia, ale nemorálneho sprá- 
vania sa voči zákazníkom. Cech 
taxi má pravidlá pri výkone za- 

visiace so zriadením predmetné-
ho podnikania.

•	 Laici	 si	myslia,	 že	povolanie	
taxikára	patrí	medzi	tie	poho-
dlné	a	menej	náročné.	Je	tomu	
naozaj	tak?
– Niekto povie, že si sedíte a to- 
číte volantom vpravo a vľavo. 
Každý vodič dobre vie, aké sú 
riziká jazdy a keď si uvedomíme, 
že taxikár celý deň jazdí v prepl-
nenej mestskej doprave a musí 
dávať pozor na všetky strany, 
predvídať aj to, čo „bude o týž- 
deň“, môžem povedať, že je to 
obrovská psychická záťaž a stres. 
A ako sa hovorí – jednou nohou 
v base... Okrem toho musí byť 
vodič zdatný nielen v znalosti pro-
stredia, ale musí byť aj psycho- 
lógom, aby vedel odhadnúť zá- 
kazníka, jeho nálady a vyhnúť sa 

ktoré už majú niektoré taxislužby, 
využívajú ich na svoju činnosť 
v prevažnej miere u koncesova-
ných taxikárov, prípadne taxiká-
rov v pracovnoprávnom vzťahu 
s potrebnými dokladmi na výkon 
osobnej taxislužby. Spoločnosti 
ktoré poskytujú Hopin a Liftago 
pochopili, že zákon neobídu 
a prijímajú len vodičov s potreb-
nými dokladmi a táto činnosť je 
legálna. 
 Iné je to pri aplikácii UBER, 
ktorá svoje podnikanie postavi-
la na nelegálnosti v tom zmysle, 
že využíva vodičov, ktorí nemajú 
potrebné doklady, širokú verej-
nosť, čím jednoznačne obchádza-
jú zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave. Takisto je problematic-
ké odkontrolovať peňažné toky 
a s tým spojené daňové pred-
pisy. Samotné orgány štátnej 

prípadným konfliktom so zákaz-
níkmi. 
 Pohodlie? Porozprávajte sa so 
staršími ostrieľanými vodičmi, 
čo vám povedia na otázku po- 
hodlia v nadväznosti na zdravie: 
málo pohybu, bolesti krížov, zápa-
ly sedacích nervov, prechladnutie 
z otvorených okien, zvýšený tlak, 
choroby od zákazníkov, takže 
úplná pohodička...

•	 Taxikárov	 často	 verejnosť	
kritizuje	 za	 nepoctivosť	 voči	
zákazníkom.	 Určite	 sa	 medzi	
nimi	 nájdu	 aj	 takéto	 „čierne	
ovce“,	 ale	 väčšina	 taxikárov	
to	 nerobí.	 Ako	 cech	 chráni	
dobré	 meno	 svojich	 členov?	
Má	 vypracovaný	 svoj	 etický	
kódex?
– So skúsenosti viem, že každý 
zákazník by sa chcel najradšej 
odviesť zadarmo. Každé povola-
nie a služby majú svoje pravidlá, 
každý sa snaží vykonávať svoju 
činnosť tak, aby zarobil a prežil. 
Zákazníci by si mali uvedomiť, 
že aj oni niečo robia, za čo dostá-
vajú výplatu. Cenotvorba osobnej 
taxislužby spadá pod neregulo-
vanú tvorbu ceny, samozrejme, 
v súlade so zákonom, ktorý pres-

chytené vo svojich interných pred-
pisoch a riešili sme v minulosti 
prípady nepoctivosti a hrubého 
vystupovania voči zákazníkom.

•	 Už	niekoľko	rokov	v	Bratisla-
ve	pôsobia	aj	spoločnosti	Uber,	
Liftago	a	Hopin,	ktoré	jazdia	za	
iných	 podmienok	 ako	 klasickí	
taxikári.	Ako	sa	 ich	existencia	
odrazila	 na	 počte	 taxikárov	
a	cenách	za	jazdu?
– Taxikárska obec sa vo všeo-
becnosti riadi pravidlami, ktoré 
tu boli zaužívané desiatky rokov 
– poskytovanie služieb formou 
dispečingov alebo individuál-
ne. Roky 2015 a 2016 myslím si, 
že boli prelomové a na trhu sa 
objavili nové možnosti pri posky-
tovaní služieb obyvateľstvu pros- 
tredníctvom mobilných aplikácií. 
To má za následok, že trh sa roz-
trieštil, čo má dopad na poškode-
nie stereotypu kamenných dispe-
čerských firiem. Musím povedať, 
že tieto spoločnosti to znášajú 
veľmi ťažko. Nové spôsoby posky-
tovania služieb prostredníctvom 
aplikácií môžu viesť až k samot-
nému zániku mnohých firiem. 
 Pokiaľ sa pozeráme na apliká-
cie typu Hopin, Liftago a aplikácie, 

a verejnej správy si s tým nevedia 
poradiť, nakoľko ich zložky kon- 
troly majú vymedzené kompe-
tencie a je problematické, aby sa 
dali dokopy pri výkone kontroly. 
V roku 2016 vykonala kontroly 
SOI, aj úrad práce cca 12 kontrol, 
pričom zistili porušenia, no do 
dnešnej doby nevyvodili z toho 
dôsledky. 
 Kontrola týchto aplikácií je 
komplikovaná, pretože princíp je 
taký, že zákazník sa musí zaregis-
trovať prostredníctvom platobnej 
karty, z ktorej sa bude uhrádzať 

suma za služby. Ako náhle posky-
tovateľ tejto aplikácie zistí, že za 
platobnou kartou sa skrýva kon-
trolný orgán, na kartu (a tým aj 
zákazníka) pri nasledujúcej objed-
návke už nezareaguje (zákazníka 
zablokuje). Kontrolné orgány by 
museli mať pre svoj výkon kon- 
trolnej činnosti k dispozícii neob-
medzené množstvo kariet, čo je 
nereálne a tým vzniká priestor 
na neoprávnenú činnosť. V rámci 
tejto problematiky by som chcel 
pripomenúť, že prostredníctvom 
aplikácií sa poskytujú služby aj 
v iných oblastiach podnikania 
(napr. ubytovanie, stravovanie, 
hazardné hry ...) a bolo by dobré, 
aby si to uvedomili všetci, ktorých 
sa to týka a spoločne žiadali zme-
ny v legislatíve ohľadom mobil-
ných aplikácií.

•	 V	 jednom	 období	 sa	 taxi-
kári	 sťažovali,	 že	 problémom	
pri	 výkone	 ich	 povolania	 je	
nedoriešená	legislatíva,	najmä	
zákon	č.	56/2012	Z.	z.	o	cestnej	
doprave.	Ako	to	vyzerá	teraz?
– Naopak si myslím, že zákon č. 
56/2012 Z. z. je vo všeobecnosti 
nastavený dobre. Svojimi ustano-
veniami presne zadefinoval pres-
né pravidlá pre výkon osobnej 
taxislužby. Vytvára ešte aj pries-
tor na úpravu kompetencií pre 
samosprávy, ktoré môžu ovplyv-
niť samotný výkon taxikárov vše-
obecne záväzným nariadením 
v rámci vlastných potrieb.

Za rozhovor ďakuje
Viktor Kubal
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 Prečo je rozdielny prístup 
Sociálnej poisťovne, Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne a živnos-
tenského úradu k ukončeniu 
podnikateľskej činnosti? 
 Podľa § 57 ods. 1 písm. g) 
prvá časť vety živnostenského 
zákona, živnostenské opráv-
nenie zaniká dňom uvedeným 
v oznámení o ukončení podni-
kania.
 Príklad: „Oznámenie o ukon-
čení podnikania bolo podané 
na príslušnom okresnom (živ-
nostenskom) úrade 23. 12. 
2015, s uvedením dátumu 
ukončenia podnikania 31. 12. 
2015.
 S poukazom na to, že zákon 
spája s týmto dňom právne 
účinky zániku živnostenského 
oprávnenia a nie právne účin-
ky ukončenia výkonu podnika-
teľskej činnosti, týmto dňom 
dotknutý podnikateľský sub- 
jekt už nebol oprávnený vyko-
návať podnikateľskú činnosť. 
Podnikateľskú činnosť mohol 
vykonávať naposledy dňa 
30. 12. 2015 (do 24.00 hod.) 
a počnúc dňom 31. 12. 2015 
už nemal postavenie podnika-
teľského subjektu.
 Poznámka: 
 Obsahom zániku živnosten- 
ského oprávnenia je vždy ab- 
sencia oprávnenia na výkon 
podnikateľskej činnosti podľa 
živnostenského zákona. Preto 
určenie dňa zániku živnosten-
ského oprávnenia zo zákona 
vyvoláva právne účinky absen-
cie tohto oprávnenia od sa- 
mého počiatku tohto dňa, 
počnúc jeho nultým okamihom 
(od 00, 00 hod). 

 Pri zmene časových pod-
mienok pozastavenia živnos-
ti v priebehu pozastaveného 
obdobia o ďalšie 3 roky sa vydá-
va rozhodnutie o pozastavení 
živnosti nasledujúci deň po dni, 
kedy uplynula trojročná lehota 
predchádzajúceho pozastave-
nia, alebo je potrebné, aby nové 
rozhodnutie bolo vydané až po 
dni, kedy je zrejmé, že je opäť 
v podnikaní? 
 K ukončeniu pozastavenia 
prevádzkovania živnosti dôjde 
uplynutím obdobia (posled-
ného dňa lehoty) určeného 
v oznámení o pozastavení pre-
vádzkovania živnosti. Dňom 
nasledujúcim po uplynutí po- 
sledného dňa obdobia, na kto-
ré mal podnikateľský subjekt 
pozastavené prevádzkovanie 
živnosti sa zo zákona obnovu-
je oprávnenie na podnikanie 
v rovnakom rozsahu, v akom 
bolo pozastavené.
 Ak podnikateľ v priebehu 
pozastavenia prevádzkovania 
živnosti sa rozhodne predĺ- 
žiť hornú hranicu časového 
obdobia, podmienkou je, aby 
súhrnná doba predchádzajú-
ceho a novo oznamovaného 
pozastavenia živnosti nepre-
kročila	 limitnú	dobu	3	rokov. 
V prípade záujmu o pokračova-
nie v pozastavení živnosti opä-
tovne o ďalšie 3 roky, nejedná	
sa	už	o	zmenu	časových	pod-
mienok	pozastavenia	živnosti, 
ale o nové podanie oznámenia 
o pozastavení živnosti, ktorého 
účinky nastávajú kontinuálne 
po dni, kedy uplynula lehota 
predchádzajúceho pozastave-
nia prevádzkovania živnosti. 

 Uvedená skutočnosť je v sú- 
lade s § 21 ods. 4 zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších 
predpisov, ktorý jednoznačne 
upravuje, že povinné nemo-
censké poistenie a povinné dô- 
chodkové poistenie samostat-
ne zárobkovo činnej osobe, kto- 
rá je oprávnená na výkon ale-
bo na prevádzkovanie činnosti 
uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) 
a ods. 2 a 3 zákona zaniká odo 
dňa, od ktorého nie je opráv-
nená na výkon alebo na pre-
vádzkovanie tejto činnosti.
 S poukazom na to, že v 
zmysle živnostenského záko- 
na dotknutá osoba už dňom 
31. 12. 2015 nemala postave-
nie podnikateľského subjektu 
a posledným dňom jej pod-
nikateľskej činnosti bol 30. 
12. 2015, týmto dňom jej za- 
niklo i povinné nemocenské 
a dôchodkové poistenie.

 Kedy sa vyznačí zánik živ-
nostenského oprávnenia vyda-
ného na živnosť „Výkon špe- 
cializovaných činností v oblasti 
telesnej kultúry okrem horskej 
vodcovskej činnosti – tréner 
futbalu, (licencia A na vykoná- 
vanie trénerskej činnosti je 
platná do 31. 12. 2018), v sú- 
časnosti v statuse pozastavenia 
živnosti?
 V zmysle prechodných usta-
novení § 80 a b ods. 2 živnos-
tenského zákona účinných od 
1. januára 2016 (zákon č. 440/ 
2015 Z. z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých záko-
nov), živnostenské oprávnenia 
na vykonávanie špecializova-
ných činností v oblasti telesnej 
kultúry získané podľa predpi-
sov účinných do 31. 12. 2015 
zostávajú zachované do uply-
nutia platnosti dokladu o zís-
kanej odbornej spôsobilosti.
 Nakoľko platnosť dokladu 
(licencie), ktorou podnikateľ 
preukázal odbornú spôsobi- 
losť a živnostenský úrad ju uz- 
nal (i keď licenciu nebolo mož-
né považovať za doklad preu- 
kazujúci odbornú spôsobilosť 
na výkon špecializovanej čin-
nosti v oblasti telesnej kultú- 
ry) je do 31. 12. 2018, dôjde k 
zániku živnostenského opráv-
nenia a jeho vyznačeniu v cen- 
trálnom živnostenskom regis-
tri dňom nasledujúcim po dni 
uplynutia platnosti daného 
dokladu.

 Aký je postup živnostenského 
(okresného) úradu po doručení 

návrhu colného alebo daňo-
vého úradu (finančnej správy) 
podľa § 16 ods. 6 zákona č. 
289/2008 Z. z. na zrušenie živ-
nostenského oprávnenia podľa 
§ 58 ods. 1 písm. c) živnosten-
ského zákona? 
 V danom prípade je rozho-
dujúci obsah kontrolného zis-
tenia, z ktorého možno odvo-
diť druh a charakter živnosti, 
pri ktorom došlo k porušeniu 
podmienok alebo povinnos-
tí podľa osobitného zákona. 
Pokiaľ došlo k preukázanému 
porušeniu osobitného zákona 
pri výkone napr. maloobchod-
nej činnosti, živnostenský úrad 
je povinný zrušiť živnostenské 
oprávnenie iba na prevádzko-
vanie tohto predmetu podni-
kania. 
• V prípade, ak má spoločnosť 
viacero obchodných miest so 
samostatnou ERP, dôjde k zru- 
šeniu živnosti maloobchod všet-
kých jednotiek alebo iba danej 
prevádzky?
 Zrušenie živnostenského op- 
rávnenia sa vzťahuje iba na 
dotknutú živnosť (maloob-
chodnú činnosť), nie na pre-
vádzkový priestor (prevádzka-
reň).
• V prípade, ak je na jednej 
prevádzke napr. „1. pohostin-
ská činnosť 2. pekáreň a pre-
daj výrobkov z pekárne“ obe so 
samostatnou ERP, dôjde k zruše-
niu pekárne alebo maloobchod-
nej činnosti?
 Pre požadovanú kvalifiká-
ciu je rozhodujúce posúdenie 
obsahu kontrolného zistenia 
v kontexte s posúdením obsa-
hu uvádzaných živností s pou-
kazom na to, že:
– obsahom pohostinskej čin-
nosti je (iba) príprava a predaj 
jedál a nápojov, ak sa podáva-
jú na priamu konzumáciu na 
mieste, zatiaľ čo
– obsahom maloobchodnej 
činnosti je kúpa tovaru na úče-
ly jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi, s pripomenu-
tím, že
– obsahom pekárenskej čin-
nosti je výroba pekárenských 
výrobkov, ktoré zahrňuje 
oprávnenie na predaj (vlast-
ných) výrobkov. 
 Odpoveď vyplýva z obsahu 
príslušného kontrolného zis-
tenia. K zrušeniu živnosten-
ského oprávnenia dôjde iba 
v tom predmete podnikania, 
pri výkone ktorého došlo k po- 
rušeniu osobitného zákona.

Redakcia

	 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.	Tento	 raz	na	otázky	 týkajúce	sa	
problematiky	 účinkov	 pozastavenia	 prevádzkovania	 živnosti	
v	právnom	rámci	§	57	ods.	4,	5	a	6	živnostenského	zákona	a	účin-
kov	zániku	živnostenského	oprávnenia	v	rámci	§	57	ods.	1	živnos-
tenského	zákona.
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1.	Nebojte	sa	výziev
Stojí pred vami určitá výzva, 
no zdráhate sa ju prijať? 
Ak sa prichytíte pritom, že 
vás obklopujú úzkostlivé 
myšlienky, možno máte len 
strach vystúpiť z vášho 
pohodlia a chytiť sa novej 
príležitosti. Tieto myšlien-
ky skúste zahnať a pozrieť 
sa na vec z iného uhla. Náš 
pracovný život  je aj o výzvach 
a prekonávaní strachu, že 
ich nezvládneme.

2.	Pomáhajte	iným
Ak si o sebe myslíte, že ste 
stredobodom vesmíru, je 
možné, že čoskoro začne-
te bojovať. Ľudia, ktorí sa 
považujú za jediný bod 
spoločnosti a neustále mys-
lia len seba, nikdy nedosiah-

nu dlhodobý úspech. Pomoc 
iným v ich napredovaní z vás 
spraví šťastnejšieho človeka 
a úspešnejšiu verziu seba 
samého na ceste za vaším 
vlastným úspechom.

3.	Vždy	majte	stanovený	cieľ
Tu platí pravidlo, ktoré hovo- 
rí, že keď neviete, kam ide-

te, nikdy sa tam nedosta-
nete. Stanovenie cieľov je 
tak zásadným faktorom pre 
skvalitnenie vášho pracov-
ného života. Ciele môžu byť 
veľké, ktoré zmenia život 
všetkým okolo vás, ale aj 
menšie, ktorých dosiahnu-
tie síce nespustí fanfáry, ale 
posunie vás vpred. Viacerí 

úspešní podnikatelia odpo-
rúčajú, aby ste si stanovili 
krátkodobé ciele na každý 
deň. Tie vás budú udržiavať 
motivovaných a v prirodze-
nej túžbe a napätí.

4.	Pracujte	tvrdo
V tomto bode vstupuje do 
hry ďalšie pravidlo, ktoré 
hovorí o tom, že bez prá-
ce nie sú koláče. Toto sta-
ré porekadlo tak vystihuje 
dôležitý spôsob, ktorý vám 
pomôže zlepšiť kvalitu vášho 
profesionálneho života. Pre-
meňte pritom stres na moti-
váciu a pozitívnu akciu. Roz-
šírte tento prístup aj medzi 
ostatných ľudí okolo vás a 
nechajte vzniknutú pozitív-
nu energiu prúdiť vo vašom 
tíme či spoločnosti.

Pre mnohých ľudí to znie ako 
fráza, ale nastavením mysle-
nia dokážete veľa ovplyvniť. 
Vy sami si vyberáte, ako sa 
na danú záležitosť budete 
pozerať. Možno preto pove-
dať, že sami ste zodpovední 
za vaše myšlienky aj násled-
né konanie. Toto poznanie 
je veľmi dôležité, pretože 
dokáže ovplyvniť vaše budú-
ce úspechy alebo neúspe-
chy. 

Zdroj: Entrepeneur.com.

 Od utorka 10. 1. 2017 je na webovej stránke	www.odoprave.info 
a tiež cez mobilnú aplikáciu dostupný Národný systém dopravných 
informácií z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Nový web 
informuje o dopravných nehodách, aktuálnych zdržaniach na ces-
tách či meškaniach vlakov, ale aj o počasí a údržbe na dopravných 
komunikáciách.
 „Všetky dáta, ktoré máme na ministerstve dopravy, vieme zabezpečiť 
z prvej ruky. Či to je Národná diaľničná spoločnosť, či sú to letiská, želez-
nice a samozrejme aj niektoré cyklotrasy. Tento systém pomôže ľudom 
lepšie sa zorientovať v aktuálnej situácii v doprave, ušetrí im čas a verím, 
že aj zvýši bezpečnosť,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.
 Informácie z webu odoprave.info môžu okrem verejnosti bez-
platne využívať aj médiá alebo prevádzkovatelia súkromných 
navigačných služieb. „Naším cieľom je poskytovať čo najpresnejšie a 
najaktuálnejšie informácie o doprave každému, kto o ne má záujem. 
A práve tento systém môže byť nápomocný aj Žilinskej univerzite, lebo 
tu školíme špecialistov – dopravákov, ktorí s týmito dátami môžu najlep-
šie narábať, prípadne dopĺňať tento systém o ďalšie poznatky,“ dodal 
minister.
 Vybudovanie Národného systému dopravných informácií stálo 
14,2 milióna eur, jeho prevádzka vyjde ročne na 1,5 milióna eur. 

O systém sa stará približne 40 ľudí – pracovisko dispečerov a praco-
visko call centra, ktoré zabezpečuje príjem a spracovanie informácií. 
Okrem webového rozhrania a mobilnej aplikácie je verejnosti k dis-
pozícii aj telefónne číslo 0800 112 112.

Zdroj: SITa

Stará	pravda	hovorí,	že	neexistuje	väčší	zabijak	úspechu	ako	negativita.	Je	množstvo	ľudí,	
ktorí	už	dopredu	stopercentne	vedia,	že	„tak	toto	nemôže	vyjsť“,	alebo	že	„to	je	dopredu	
stratené“.	Život	nám	neustále	prináša	rôzne	nové	výzvy	a	je	len	na	vás,	aký	postoj	k	nim	
zaujmeme.	Negativita	výrazne	obmedzuje	náš	potenciál	a	brzdí	nás	v	akomkoľvek	rozvo-
ji.	Veľa	vecí	však	dokážeme	ovplyvniť	zmenou	vášho	myslenia.	Inak	povedané,	ak	si	bude-
me	opakovať,	že	niečo	nie	je	možné,	veľmi	pravdepodobne	to	tak	aj	bude	a	naopak.
Pravdou	 je,	 že	 cesta	 za	úspechom	obyčajne	nebýva	hladká.	 Je	 plná	 rôznych	prekážok	
a	pripomína	skôr	neupravenú	komunikáciu	druhej	triedy.	Existujú	však	viaceré	spôsoby,	
ktorými	si	môžeme	pomôcť	pri	prekonávaní	nástrah.
Kvalita	nášho	pracovného	života	v	mnohom	závisí	od	prístupu	k	jeho	celému	priebehu.		
Tu	je	krátka	inšpirácia,	ako	možno	vlastnými	silami	dosiahnuť	jej	zlepšenie.



VÚB BIZNIS ÚČET
nový účet prináša veľké príležitosti pre malých podnikateľov

Podporte svoj biznis a začnite využívať: 
• neobmedzené prijaté platby
• neobmedzené elektronicky odoslané platby
• neobmedzené platby kartou
• neobmedzené výbery z ATM VÚB, a.s. 
• neobmedzené SMS správy

Podnikateľský účet pre všetkých, ktorí chcú podnikať bez obmedzení.

ÚČTY PRE MALÝCH

PODNIKATEĽOV

www.vub.sk     0850 123 000,  *0200

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ

100 % ZĽAVAZA VEDENIE ÚČTUna 3 mesiace

12987 Biznis ucet - inzercia pre komory A4_210x297.indd   1 01.08.16   10:59
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	 Dlžník	bude	môcť	požiadať
	 o	odklad
 Podľa nového zákona bude 
môcť dlžník požiadať o odklad 
exekúcie, má na to právo 
raz počas doby exekúcie. 
Požiadavku môže vzniesť zo 
sociálnych dôvodov. Tie sa 
však dotýkajú takmer každé-
ho v exekúcii, takže si bude 
potrebné na túto obštrukciu 
zo strany dlžníkov zrejme 
zvyknúť. Exekútor mu môže 

povoliť odklad na tri mesia-
ce a dokonca aj bez súhlasu 
poškodeného a súdu. Záro-
veň môže využiť inštitút splát-
kového kalendára, pričom ak 
začne plniť splátky, nebude 
mať zablokovaný majetok.

	 Rozšírenie	dôvodov
	 na	zastavenie	exekúcie
 Novelizácia rozšíri počet prí-
padov, kedy môže byť exekú-
cia zastavená exekútorom bez 
potreby schválenia súdom. 
V prípade nezistenia majet-
ku do 30 mesiacov od začatia 
exekúcie môže exekútor exe-
kúciu zastaviť. To pre práv-
nickú osobu zároveň zname-
ná zrušenie bez likvidácie a 

 Novela Exekučného poriad-
ku posilňuje možnosti a prá-
va dlžníkov, často aj na úkor 
veriteľov. Na druhej strane 
je potrebné priznať novin-
kám vyššiu pružnosť a snahu 
skoncovať s takzvanými večne 
otvorenými exekúciami – tým 
najmenej majetným dokon-
ca pomôže štát. Obsahuje 
aj uznesenia, ktoré spravia 
financie najmä od občanov 
ťažšie dostupnými.

	 Jeden	exekučný	súd
 V zmysle návrhu sa jedi-
ným exekučným súdom na 
Slovensku stane Okresný súd 
v Banskej Bystrici. „Podstatne 
tým odbremeníme súdy od ad- 
ministratívnej agendy spojenej 
s exekučnými konaniami, kto- 
rú nevyhnutne nemusia robiť. 
Budú sa tak môcť venovať pre-
dovšetkým tomu, na čo sú urče-
né, a síce riešiť spory. Úpravou 
môže prísť k zrýchleniu súdnych 
konaní ako takých, a teda aj 
k zlepšeniu prístupu k spravod-
livosti vôbec,“ zdôvodnila ten-
to návrh ministerka spravod-
livosti  Lucia Žitňanská. Aby 
zamestnanci Okresného súdu 
v Banskej Bystrici zvládali stá-
le narastajúci počet prípadov, 
zvýši sa ich počet o	149.
 Zároveň súd bude prijímať 
návrhy na vykonanie exekú-
cie výhradne	 elektronicky. 
Podanie exekúcie bude teda 
možné uskutočniť formuláro-
vo cez elektronickú schrán-
ku, alebo bude možné návrh 
podať aj prostredníctvom 
ktoréhokoľvek súdneho exe-
kútora.

výmaz z obchodného registra. 
	 Nevýhodou	 pre	 veriteľa 
bude zastavenie exekúcie 
voči fyzickej osobe, ak sa do	
piatich	rokov	od	začatia	exe-
kúcie	 nepodarí	 exekútorovi	
zistiť	 majetok	 alebo	 príjmy	
dlžníka. Mnoho osôb však 
v praxi majetok daruje, alebo 
má príjmy na čierno, a tak sa 
dokážu vymaniť z exekúcie. 
To bude ešte viac nútiť všet-
kých veriteľov k zvýšenej 

opatrnosti už v štádiu vzniku 
zmluvného vzťahu, päť rokov 
ubehne raz – dva a po uply-
nutí tejto doby jednoducho 
pohľadávku už nikto nevy-
môže. 
 Na druhej strane, keď už 
sa podarí exekúciu úspešne 
zrealizovať, exekútor musí 
po novom veriteľovi zaslať 
peňažné prostriedky od dlž- 
níka najneskôr	do	7	dni, čo je 
o polovicu menej oproti	dote-
rajšej	 štrnásťdňovej	 lehote. 
Nesplnenie si tejto povinnos-
ti bude pre exekútora viesť 
k postihom a v prípade opa-
kovaných prehreškov aj k 
strate možnosti výkonu funk-
cie exekútora.

	 Automatické	pridelenie
	 exekútora	
 Jednou z najvýznamnejších 
zmien je zrušenie možnosti 
výberu exekútora, čo minis-
terstvo spravodlivosti zdôvod-
nilo snahou o	objektívnejšie	
vedenie	exekúcie.	Exekútora	
bude	po	novom	vyberať	exe-
kučný	súd,	čo	sa	bude	reali-
zovať	náhodným	výberom.
 Na druhej strane sú tu však 
obavy, že strata možnosti 
výberu môže viesť k zníženiu 
kvality služieb exekútorov, 
pretože tu	nebude	existovať	
tlak	 na	 čo	 najefektívnejšie	
vymáhanie	pohľadávok. Kaž-
dý exekútor bude mať vďaka 
novému systému prideľova-
nia pohľadávok garanciu, že si 
na živobytie zarobí bez ohľa-
du na úspešnosť.

	 Viac	ľudí	v	osobnom	bankrote
 Ďalšou zo zmien je aj no- 
vela v zákone o konkurze a 
reštrukturalizácii, vďaka čo- 
mu sa osobný bankrot sta-
ne dostupnejším pre viac 
ľudí. Možnosť zbaviť sa dlhov 
dostane dlžník jednou z dvoch 
alternatív. Prvou je štandard-
ne konkurz, tou druhou splát-
kový kalendár. Domáhať sa 
takéhoto zbavenia dlhov však 
bude môcť dlžník iba raz za 
10 rokov.
 Ak využije osobný bankrot, 
ten bude dostupnejší vďaka 
nižším nákladom potrebným 
na začatie konania o oddlžení. 
Preddavok na odmenu bude 
500 €, čo je o 150 eur menej 
oproti súčasnosti. Zruší sa aj 
hranica minimálneho majet-
ku, ktorá bola doteraz 1650 €. 
Nemajetným s nákladmi na 
oddlženie dokonca pomôže 
štát. Navrhovaná účinnosť 
zmien v oddlžení fyzických 
osôb bude od 1. marca 2017.

VK

Ešte	 koncom	 novembra	 2016	 schválili	 poslanci	 v	 Národnej	 rade	 Slovenskej	 republiky	 roz-	
siahlu	 novelizáciu	 Exekučného	poriadku,	 zákona	o	 súdnych	poplatkoch,	 zákona	o	 bankách	
a	zákona	o	sociálnom	poistení.	Mal	by	priniesť	dosiahnutie	rýchlejšej	a	funkčnejšej	vymoži-	
teľnosti	 práva,	 zefektívnenie	 vymáhania	 pohľadávok	 pre	 veriteľov	 a	 zaručenie	 primeranej	
ochrany	 pre	 dlžníka.	 Jednotlivé	 body	 schválenej	 novely	 sa	 pomaly	 začínajú	 pripravovať	 na	
uplatnenie	v	praxi	a	mnohé	z	nich	sa	významne	dotknú	aj	podnikateľskej	sféry.	Plné	aplikova-
nie	zmien	by	malo	nadobudnúť	platnosť	od	apríla	tohto	roku.
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Benedeková, Diana Bergero-
vá s vedúcou Andreou Hron-
covou.

 Cieľom družstiev bolo v ča- 
sovom limite vytvoriť a upie-
cť čo najkrajšie a najlepšie 
Bratislavské rožky, vytvoriť 
čo najkrajšie umelecké dielo 
s témou „typické pre môj re- 
gión“ a pripraviť čo najorigi-
nálnejší výrobok z lineckého 
cesta. Výsledky ich úsilia hod-
notila odborná porota, ktorej 
predsedal hlavný manažér 
a prezident súťažných porôt, 
Ing. Ján Štulc, vedúci odboru 
kontroly potravín Štátnej ve- 
terinárnej a potravinovej sprá-
vy SR. Ako sa Ing. Ján Štulc 
počas hodnotenia vyjadril 
„kvalita jednotlivých ponúka-
ných produktov je veľmi vyso-
ká, a preto sa nám budú ťažko 
vyberať tie najlepšie, najkrajšie 
a najoriginálnejšie“. 
 S týmto jeho konštatova-

 V dňoch 26. - 28. januára 
2017 sa v bratislavskej Inche-
be konal už 23. ročník veľtr-
hu DANUBIUS GASTRO 2017. 
V rámci tohto veľtrhu sa usku-
točnil aj 11. ročník medzi- 
národnej pekárskej súťaže 
o „NAJLEPŠÍ	 BRATISLAVSKÝ	
ROŽOK“, najlepšie	 „UMELEC-
KÉ	 DIELO“ a najlepší „VÝRO-
BOK	 Z	 LINECKÉHO	 CESTA“, 
ktorý sa konal pod záštitou 
ministerky pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Gabriely 
Matečnej. V súťažiach zápo-
lilo o ceny celkove 24 žiakov 
a žiačok z ôsmich SOŠ: SOŠ	
PRUSKÉ – Romana Pagáčo-
vá, Vlasta Šlaichrtová s vedú-
cou Mgr. Erikou Staňovou, 
ALBRECHTOVÁ	 SŠ, ČESKÝ	
TĚŠÍN – Jaroslava Vlčková, 
Adéla Pulkertová s vedúcou 
Adrianou Henslerovou, SOŠ	
POTRAVINÁRSKA,	 TOPOĽČA-
NY – Magdaléna Hlaváčková, 
Sandra Pavlíčková s vedú-
cou Mgr. Máriou Jaďuďovou, 
HOTELOVÁ	AKADÉMIA	KOŠI-
CE	 – Jakub Kováč, Natália 
Makkaiová s vedúcou Ľudmi-
lou Pillárovou, SOŠP	 CABAJ-
SKÁ,	 NITRA – Adam Valach, 
Adrián Vyslúžil s vedúcou 
Zuzanou Pákozdyovou, SOŠ	
GaHS	 BRATISLAVA – Emília 
Zemanová, Frederika Holoc-
siová s vedúcou Bc. Katarínou 
Morvayovou, SOŠ	 BANSKÁ	
BYSTRICA – Tomáš Plutinský, 
Monika Ťahúňová s vedú-
cou Bc. Zuzanou Šoučikovou, 
SOŠ	OaS	KRUPINA – Veronika 

ním bolo možné len súhlasiť 
a mať radosť z toho, že u mla-
dej generácie pretrváva nie-
len záujem, ale aj talent pre 
pekárske remeslo. Samotné 
slávnostné vyhodnotenie výs- 
ledkov sa uskutočnilo až 
v sobotu 28. 1. 2017 v popo-
ludňajších hodinách s nále- 
žitou pompéznosťou, ktorá 
k takémuto podujatiu patrí. 
No a teraz už asi to najdô- 
ležitejšie – ako sa jednotlivé 
družstvá umiestnili:
	 NAJLEPŠÍ	 BRATISLAVSKÝ	
ROŽOK: 1. miesto – Emília 
Zemanová, SOŠ GaHS Far-
ského, Bratislava, 2. miesto 
– Magdaléna Hlavačková, SOŠ 
Potravinárska, Topoľčany, 3. 
miesto – Jaroslava Vlčková, 
Albrechtova SŠ Český Těšín, 
Česká republika
 NAJLEPŠIE	UMELECKÉ	DIE-
LO: 1. miesto – SOŠ GaHS 
Farského, Bratislava, 2. mies-
to – SOŠ Cabajská, Nitra, 3. 

miesto – SOŠ Potravinárska, 
Topoľčany
 VÝROBOK	 Z	 LINECKÉHO	
CESTA:	 1. miesto – Sandra 
Pavlíčková, SOŠ Potravinár-
ska, Topoľčany, 2. miesto 
– Monika Ťahúňová, SOŠ Pod 
Bánošom, Banská Bystrica, 
3. miesto – Adéla Pulkertová, 
Albrechtová SŠ, Český Těšín, 
Česká republika
 Samozrejme, všetkým ví- 
ťazom srdečne blahoželá aj 
redakcia nášho časopisu. Pri 
vyhodnocovaní a odovzdá-
vaní cien sa niektorým štu-
dentkám objavili na tvári aj 
slzy radosti a prekvapenia, 
neskrývali, ako veľmi ich teší 
ocenenie ich práce. To je 
dobrý signál pre budúcnosť 
pekárstva, pretože znamená, 
že najmladšej generácii na 
remesle a dosahovaní dob-
rých výsledkov záleží. Okrem 
týchto cien získali súťažiaci aj 
štyri osobitné ceny, ktoré im 
venovali organizátori a niek-
torí sponzori podujatia. 
 Výstava pritiahla do Inche-
by množstvo návštevníkov. 
So záujmom sledovali pri 
práci súťažiacich a v jednot-
livých kójach si obzerali veľ-
mi atraktívne prezentácie 
pekárskych firiem. Možnosť 
predstaviť sa verejnosti využi-
li aj mnohí naši živnostníci, 
ako napríklad Daniel Habala 
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z Partizánskeho so svojimi 
medovníkmi, spoločnosť DIA-
MANT, GmbH z rakúskeho 
Welsu, EKVIA Nitra, s. r. o., 
alebo firma FantastiCO, s. r. 
o., kde jej zástupcovia piekli 
svoje dobroty priamo pred 
očami divákov. Kornúty s 
názvom Štramberské uši pie- 
kol a šikovne stáčal svojský 
pekár – zabávač Ladislav Hez-
ký z Českej republiky. Akýmsi 
vyvrcholením pekárskej show 
bola v sobotu prítomnosť 
dvoch poslancov NR SR, Duša-
na Jariabka a Antona Hrnku, 
ktorí tu aj so svojimi manžel-
kami vyrábali, tvarovali, plnili 
a piekli orechové a makové 
Bratislavské rožky. Ešte horú-
ce ich priamo z plechu roz-
dávali návštevníkom. Záujem 
o ne bol, samozrejme, enorm-
ný a ľuďom vôbec neprekáža-
lo, že si môžu popáliť ústa...  
 Po celé tri dni pôsobila na 
výstavisku ako konzultač-
né stredisko pre všetkých 

návštevníkov SOŠ GaHS Far-
ského Bratislava, ktorá sa 
prezentovala veľmi profesio-
nálne a usilovala sa predsta-
viť študijný odbor pekár ako 
atraktívne a veľmi perspektív-
ne remeslo pre mladých ľudí, 
ktorí sa rozhodujú o voľbe 
svojho povolania.
 11. ročník medzinárodnej 
pekárskej súťaže o „NAJLEP-
ŠÍ	 BRATISLAVSKÝ	 ROŽOK“, 
najlepšie „UMELECKÉ	 DIE-
LO“ a najlepší „VÝROBOK	
Z	 LINECKÉHO	 CESTA“ mô- 
žeme hodnotiť ako veľmi 

úspešný. Preto by som rád aj 
touto cestou poďakovať hlav-
nému organizátorovi súťaže 
– Cechu pekárov a cukrárov 
západného Slovenska, meno-
vite predsedovi predstaven-
stva Ing. Vojtechovi Gottschal-
lovi a zároveň podpredsedovi 
SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ 
KOMORY, Zväzu pekárov a 
cukrárov Slovenska a Únii 
priemyselných pekárov za 
perfektné zvládnutie orga-
nizácie tohto veľkolepého 
podujatia. Samozrejme, na 
podujatie zavítali aj predsed-

níčka SŽK Mgr. Daniela Jaslov-
ská a predseda KZ SŽK Vladi-
mír Mička. V tejto súvislosti je 
potrebné spomenúť aj zakla-
dateľa samotnej súťaže, Ing. 
Vojtecha Szemesa, CSc., ktorý 
pri slávnostnom odovzdávaní 
cien zožal veľký potlesk všet-
kých prítomných.
 Čo dodať na záver? Je to 
úžasné podujatie, ktoré raz 
do roka pritiahne do Incheby 
v Bratislave pekárov z celého 
Slovenska, aby ukázali verej-
nosti šikovnosť svojich rúk 
a kvalitu pekárskych výrob- 
kov. Práve ono sa veľkou mie-
rou postaralo o spropagova-
nie Bratislavských rožkov nie-
len na celom Slovensku, ale aj 
v zahraničí, zo štatistiky vie- 
me, že za ostatných 5 rokov 
sa ich výroba na Slovensku 
dostala už do viac ako 120 
veľkých, ale aj malých pekár-
ní. A to je dobrá správa pre ich 
všetkých milovníkov...

Mgr. Viktor Kubal
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 Ak by živnostník poistné 

počas čerpania nemocenskej 

dávky zaplatil (napríklad si 

nezruší trvalý príkaz v banke), 

tak môže Sociálnu poisťovňu 

požiadať o jeho vrátenie.

	 2.	Živnostník	nečerpá	dáv-

ku	 zo	 Sociálnej	 poisťovne	

a	nepracuje

 Druhý typ situácií nastáva 

v prípade, ak už síce živnostník 

 Hoci sú živnostníci povinne 

dôchodkovo a nemocensky 

poistení, sú situácie, kedy so- 

ciálne odvody platiť nemusia. 

Automaticky sa im prerušuje 

sociálne poistenie v období:

• v ktorom majú pozastavené 

 prevádzkovanie živnosti,

• v ktorom sú vo väzbe alebo 

 vo výkone trestu odňatia 

 slobody.

 Zákon o sociálnom poiste-

ní rozoznáva však ďalšie dva 

typy životných situácií, kedy 

povinne poistený živnost- 

ník nemusí platiť sociálne 

odvody.

	 1.	 Živnostník	 čerpá	 dávku	

nemocenského	poistenia

 Prvá skupina prípadov na- 

stáva pri čerpaní dávky nemo-

cenského poistenia, teda:

• materskej dávky,

• ošetrovného (pri ošetrova- 

 ní člena rodiny, tzv. „OČR“),

• nemocenského.

 Ak živnostník čerpá nemo-

censkú dávku, tak zákon 

o sociálnom poistení automa-

ticky vylučuje jeho povinnosť 

platiť poistné. V tomto prí-

pade nejde vyslovene o pre- 

rušenie sociálneho poistenia, 

to naďalej trvá, no bez povin-

nosti platiť sociálne odvo-

dy. Živnostníkovi postačí, ak 

požiada o čerpanie jednej 

z nemocenských dávok, So- 

ciálna poisťovňa túto dávku 

živnostníkovi prizná a živ-

nostník nemusí platiť v tom-

to období poistné bez toho, 

aby mal voči poisťovni ďalšie 

povinnosti.

len za najviac 10 kalendárnych 

dní, od 11. dňa už ošetrovné 

nedostáva.

 2. Živnostník dostáva rodi-

čovský príspevok z úradu 

práce, sociálnych vecí a rodi-

ny a podľa svojho vyhlásenia 

nevykonáva činnosť povinne 

nemocensky a dôchodkovo 

poistenej SZČO.

 3. Živnostník je dočasne 

pracovne neschopný viac ako 

ciálnej poisťovni nahlásiť, 

kým vylúčenie povinnosti pla-

tiť poistné sa uplatňuje auto-

maticky. 

 Prerušenie povinnosti pla- 

tiť sociálne odvody živnostník 

oznámi Sociálnej poisťovni 

na základe registračného lis-

tu fyzickej osoby, v ktorom 

vyznačí, od akého obdobia sa 

mu prerušuje povinné poiste-

nie. Môže ísť buď o obdobie 

od 11. dňa ošetrovania blíz-

kej osoby, obdobie od prvého 

dňa poberania rodičovského 

príspevku, o obdobie odo dňa 

nasledujúceho po uplynutí 

52 týždňov trvania dočasnej 

PN alebo o obdobie začiatku 

výkonu dobrovoľnej vojen- 

skej prípravy.

 Ak živnostník skončí po 

11. dni ošetrovať blízku oso-

bu, poberať rodičovský prí-

spevok, po uplynutí 52 týž- 

dňov sa mu skončí dočasná 

„péenka“, alebo ukončí výkon 

dobrovoľnej vojenskej prípra-

vy, musí Sociálnej poisťovni 

oznámiť ukončenie preruše-

nia povinného poistenia.

 Opäť tak urobí na zákla-

de registračného listu fyzic-

kej osoby, v ktorom vyznačí 

dátum, od ktorého sa mu 

končí prerušenie povinného 

dôchodkového a nemocen-

ského poistenia.

 V prípade, že živnostník 

svoje povinné dôchodko-

vé a nemocenské poistenie 

nepreruší, Sociálna poisťovňa 

na neho hľadí, ako keby mal 

povinnosť platiť poistné. Ak 

poistné do Sociálnej poisťov-

ne nezaplatí bez toho, aby 

svoje poistenie formálne pre-

rušil, objaví sa v zozname dlž-

níkov Sociálnej poisťovne.

-mh-

nečerpá nemocenskú dávku, 

ale ani sa nevrátil k pracov-

nej činnosti. Rozlišujeme štyri 

prípady, kedy takáto okolnosť 

môže nastať:

 1. Živnostník viac ako 10 

kalendárnych dní ošetruje 

osobne a celodenne cho-

ré dieťa, chorého manžela, 

chorú manželku, chorého 

rodiča alebo chorého rodiča 

manžela (manželky), ktorého 

zdravotný stav podľa potvrde-

nia príslušného lekára nevy-

hnutne vyžaduje ošetrovanie 

inou fyzickou osobou. Keďže 

nárok na ošetrovné má osoba 

52 týždňov, a preto už nemá 

nárok na nemocenskú dávku.

 4. Živnostník vykonáva 

dobrovoľnú vojenskú prípra-

vu a podľa svojho vyhlásenia 

v tomto období nepodniká.

 Na tieto štyri prípady sa 

už nevzťahuje automatické 

vylúčenie povinnosti platiť 

sociálne odvody, v týchto prí-

padoch ide totiž o preruše- 

nie povinného dôchodkového 

a nemocenského poistenia. 

Hlavný rozdiel je v tom, že 

prerušenie povinnosti platiť 

odvody musí živnostník So- 
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	 Lehoty	na	podanie	daňového	priznania	
 Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov 
po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Základ-
ná lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je do	
31.	marca	2017.

	 Možnosť	predĺženia	lehoty
 Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po 
uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 záko-
na o dani z príjmov sa na základe
 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uply-
nutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 
2, predlžuje táto lehota najviac	o	tri	celé	kalendárne	mesiace 
(s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník 
v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho 
mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote 
je aj daň splatná,
 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uply-
nutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, 
predlžuje táto lehota najviac	o	šesť	celých	kalendárnych	me-	
siacov,	ak	súčasťou	jeho	príjmov	sú	zdaniteľné	príjmy	plynú-
ce	 zo	 zdrojov	 v	 zahraničí	 (s výnimkou daňovníka v konkurze 
alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť 
a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej 
podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, 
pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príj- 
my plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup 
podľa osobitného predpisu.

	 Lehota	na	podanie	daňového	priznania,	ak	došlo	v	priebehu	
	 roka	k	ukončeniu	živnosti
 Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia živnostník skončil pod-

	 Daňové	priznanie	k	dani	z	príjmov	za	zdaňovacie	obdobie	

2016 je povinný podať	daňovník,	ak	jeho	celkové	zdaniteľné	

príjmy	dosiahnuté	v	roku	2016	presiahli	sumu	1 901,67 eura.	

Do	 celkových	 zdaniteľných	 príjmov	 sa	 zahrňuje	 akýkoľvek	

dosiahnutý	príjem,	ktorý	je	predmetom	dane	a	nie	je	od	dane	

z	príjmov	oslobodený.	Do	celkových	zdaniteľných	príjmov	sa	

zahrňuje	aj	príjem	dosiahnutý	zo	zdrojov	v	zahraničí,	ak	 ide	

o	daňovníka	s	neobmedzenou	daňovou	povinnosťou	(t.	j.	rezi-

denta	SR).

 Upozornenie: Daňovník	 je	 však	 povinný	 podať	 daňové	

priznanie	aj	vtedy,	ak	jeho	zdaniteľné	príjmy	uvedenú	sumu	

nepresiahli,	ale	vykazuje	daňovú	stratu.

	 Daňové	 priznanie	 sa	 podáva	 správcovi	 dane,	 ktorým	 je	

daňový	úrad,	pobočka	daňového	úradu	a	kontaktné	miesto	

daňového	úradu.

nikateľskú činnosť (napr. zrušením živnostenského oprávnenia), 
lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. 
Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov 
po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2016 je lehota na 
podanie daňového priznania 31.	marca	2017; v tejto lehote je 
daňovník povinný daň aj zaplatiť. Takýto daňovník však môže 
využiť aj postup podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t. j. na 
základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do 
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania sa mu predĺži 
lehota na podanie daňového priznania.

	 Lehota	na	podanie	daňového	priznania,	ak	živnostník
	 zomrie
 Ak daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe 
živnostenského oprávnenia zomrie, daňové priznanie za prís-
lušnú časť roka je povinný podať dedič	do	troch	mesiacov	po	
smrti	 daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na 
žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní 
pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

	 Tlačivo	daňového	priznania	určené	pre	živnostníka
 Daňovník, ktorý dosiahne v zdaňovacom období príjmy zo živ-
nosti a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie, podáva 
daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu	B.
 Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej 
osoby za rok 2016 sa použije tlačivo, ktorého vzor ustanoví MF 
SR opatrením MF SR a ktoré je zverejnené vo Finančnom spra-
vodajcovi vydávanom MF SR. Po vydaní vzoru tlačiva daňového 
priznania k dani z príjmov je tlačivo dostupné aj na internetovej 
stránke finančnej správy.

Zdroj: Finančná správa SR
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Výška príjmu plynúceho z ese- 
ročky môže byť rôzna podľa 
toho, akým spôsobom si 
spoločník vypláca finančné 
prostriedky z firmy. Ak sa roz-
hodne napríklad pre vypláca-
nie dividend, z tohto príjmu 
nebude podľa zákona platiť 
zdravotné ani sociálne odvo-
dy, platí sa daň z dividend. 
Jeho príjmy by však predtým 
prešli ešte zdanením príjmov 
právnických osôb.
 Ďalšou možnosťou je, že 
majiteľ s.r.o. sám seba vo 
firme zamestná. Mesačne si 
vypláca mzdu a platí odvody 
ako zamestnanec a vlastná 
firma za neho platí odvody 
ako zamestnávateľ. Mzda aj 

 Paušálne výdavky živnostní-
kov sa od nového roku zvýšili 
na 60 % príjmu, zároveň však 
na maximálne 20 tisíc eur. 
Ešte v predchádzajúcom roku 
platilo, že výška paušálnych 
výdavkov bola 40 % výšky 
príjmov, strop bol však nižší, 
na úrovni 5 040 eur. Nová 
výška paušálnych výdavkov 
sa dotkne živnostníkov s re- 
latívne vysokými príjmami a 
relatívne nízkymi výdavkami. 
Živnostníci, ktorí majú relatív-
ne vysoké skutočné výdavky, 
si zmenu v podstate nevšim-
nú, pretože paušálne výdav-
ky neuplatňujú. Typickým 
živnostníkom, ktorý môže na 
zmene získať, je napríklad lek-
tor, autor, prípadne umelec, 
či grafik. Ľudia v týchto profe-
siách poskytujú svoju dušev- 
nú prácu, existuje predpoklad, 
že ich reálne výdavky nemu-
sia dosahovať veľkú výšku. Ak 
však takýto typ pracovníkov 
vykonával svoje služby pros- 
tredníctvom eseročky, práve 
pre takýchto ľudí by mohla 
výhodná práve živnosť.
 Po uplatnení vyšších pau-
šálnych výdavkov zaplatia na 
daniach menej, takže dispo-
nibilný príjem môžu mať vyšší 
ako pri podnikaní vo forme 
s. r. o. 
 Pri rozhodovaní o forme 
podnikania je potrebné brať 
do úvahy viacero faktorov. 

odvody znižujú konečný vý- 
sledok hospodárenia. Dosiah- 
nutý hospodársky výsledok 
si potom môže majiteľ fir-
my vyplatiť napríklad vo for-
me dividendy. Tu však bude 
musieť uhradiť daň z divi-
dend. Takto vyplatený dispo-
nibilný príjem tak môže byť 
v konečnom súčte nižší ako 
v prípade živnosti.
 Príjmy živnostníka podlie- 
hajú zdaneniu príjmu fyzic-
kých osôb, živnostníci platia 
zo svojich príjmov sociálne aj 
zdravotné odvody. To neplatí 
pre prvý rok po otvorení živ-
nosti, z týchto príjmov nevzni-
ká povinnosť platiť odvody do 
Sociálnej poisťovne.

 Živnostník platí odvody 
v danom období na základe 
predchádzajúceho daňové-
ho priznania, nižšia daňová 
povinnosť za rok 2017 násled-
ne neskôr ovplyvní aj výšku 
odvodov, ktoré musí živnost-
ník platiť v ďalšom období.
 Osoba podnikajúca na zá- 
klade živnosti tým pádom má 
dôchodkové aj nemocenské 
poistenie a takto odpracova-
né roky sa rátajú do odpra-
covaných rokov pre výpočet 
výšky dôchodku. To, či má 
živnostník nárok na poistenie 
v nezamestnanosti záleží od 
toho, či si platil dobrovoľne 
poistné. Výhodou je to, že príj- 
my živnostníka sú príjmami 
fyzickej osoby a tieto pros- 
triedky živnostník nemusí už 
vyplácať a môže ich používať.
 Vzhľadom na všetky tieto 
okolnosti môže byť výhodnej-
šie podnikať ako živnostník 
a nie vo forme eseročky.
 Byť živnostníkom je v porov-
naní so s. r. o. výhodné najmä 
pri relatívne nižších výdav-
koch oproti príjmom. Ak reál-
ne všetky výdavky dosahujú 
napríklad 80 % príjmov pod-
nikateľa, nie je dôvod si uplat-
ňovať paušálne výdavky. Rov-
nako by bolo chybou uplatniť 
paušál, ak skutočné výdavky 
výraznejšie presahujú hrani-
cu dvadsaťtisíc eur. V týchto 
prípadoch nový režim pau-
šálnych výdavkov atraktivitu 
živnosti oproti s. r. o. nezvy-
šuje.

DM

 Počas 32. medzinárodného veľtrhu kozmetiky Interbeauty v are- 
áli Incheba Expo Bratislava sa dňa 10. februára 2017 konala celo- 
štátna súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike – INTER-
BEAUTY	TROPHY	2017.
 Na súťaži sa zúčastnili dve žiačky zo Strednej odbornej školy, 
odbor kaderník, v Košiciach. Viktória Sabová súťažila v disciplíne 
„Súťažný módny večerný účes“ a žiačka tretieho ročníka odboru 
kozmetička a vizážistka – Karolína	Harbuľáková v súťažnej disci-
plíne „Bábika“, kde obsadila 1.	miesto v konkurencii 15 súťažiacich 
z celého Slovenska. K vynikajúcemu úspechu iste prispela svojím 
šarmom i modelka – jej spolužiačka Sidónia Terkaničová. Odborný-
mi radami pri príprave na súťaž pomáhala Mgr. Adriana Andó.
 Organizátorom súťaže bola spoločnosť Incheba, a.s., Bratislava 
v spolupráci s firmou VlasyVizáž.sk a agentúrou LeRen Renáta Len-
češová Nitra.

Ing. Jarmila Kandová, zástupkyňa riaditeľky školy
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Predsedníčka SŽK:
Mgr.	Daniela	JASLOVSKÁ
e-mail: predsednicka@szk.sk
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Úrad	komory
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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

	 Každá	 krajina	 má	 svoju	 jedi-
nečnú	 históriu,	 tradície	 a	 kul-
túru,	ktoré	často	vedú	k	vzniku	
takých	 povolaní,	 nad	 ktorými	
inde	 iba	 nechápavo	 krútia	 hla-
vami.	Tu	je	zopár	takých	príkla-
dov.

	 Zatláčači	cestujúcich
 Japonské hlavné mesto Tokio 
je známe svojou početnou popu-
láciou, ktorá pre tamojšiu dopra-
vu predstavuje obrovský nápor. 
Metrom sa prepravuje také 
množstvo ľudí, že časť z nich sa 
obvykle ani nezmestí do vozňov. 
Z tohto dôvodu začali prevádzko-
vatelia metra zamestnávať ľudí, 
ktorí majú naozaj zaujímavú úlo-
hu. V rannej a večernej dopravnej 
špičke zatláčajú do preplnených 
vozňov čo najviac cestujúcich. 
Potom sa ešte uistia, že vo dve-
rách neostal nikto zachytený 
a pošlú metro na ďalšiu zastávku.

	 Dopravné	zebry
 Pre priechody pre chodcov sa 
niekedy zvykne používať aj pome-
novanie zebra. V Bolívii však toto 
označenie predstavuje viac ako 
len zľudovený názov. Tu sa môžu 
ľudia ako zebry zamestnať. Majú 
na sebe nápadité kostýmy a ich 
úlohou je pútať pozornosť áut 
a pomáhať chodcom prejsť cez 

cestu. V prípade potreby tiež ria- 
dia premávku. Vďaka svojmu 
vzhľadu navyše nejednému účast-
níkovi premávky zlepšujú deň.

	 Vyťahovači	bicyklov
 V Holandsku sú bicykle veľmi 
obľúbeným dopravným pros- 
triedkov. Často sa však nešťast-
nou náhodou stratia v riekach, 
kde sa ich po čase nazbiera 
nemalé množstvo. V Amsterda-
me preto zamestnávajú ľudí, ktorí 
obsluhujú špeciálne bagre, ktoré 
pomocou hydraulickej ruky vy- 
tiahnu z vody každoročne až 15 ti- 
síc bicyklov.

	 Príslušníci	švajčiarskej	gardy
 Hlavu katolíckej cirkvi nemôže 
ochraňovať len tak ktokoľvek, 
jedinou plnohodnotnou strážou 
Apoštolského paláca vo Vatikáne 
môže byť iba príslušník takzvanej 
pápežskej švajčiarskej gardy, kto-
rý však musí spĺňať náročné kri- 
tériá. Musí ísť o muža s katolíckou 
vierou, ktorý je aspoň 175 centi-
metrov vysoký a musí mať od- 
slúžené aspoň dva roky vo švaj- 
čiarskej vojenskej službe. Len ten, 
kto splní všetky tieto podmien-
ky je oprávnený nosiť unikátnu 
modro-červeno-zlatú pruhovanú 
uniformu, ktorou sa pýšia prísluš-
níci jedinečnej švajčiarskej gardy.
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