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	 Slovensko	 je	 jedným	z	členských	
štátov	 EÚ	 s	 najhoršie	 vnímanou	
nezávislosťou	súdnictva.	Konštatu- 
je	 sa	 to	 v	 porovnávacom	 prehľa-
de	 EÚ	 v	 oblasti	 súdnictva	 za	 rok	
2017,	v	ktorom	sa	hodnotí	kvalita	
a	 nezávislosť	 justičných	 systémov	
v	 členských	 štátoch	 EÚ.	 Materiál	
zverejnila	Európska	komisia,	ktorá	
si	 tiež	všimla,	že	korupcia	zostáva	
na	 Slovensku	 jednou	 z	 najväčších	
prekážok	pri	podnikaní.	Podľa	Sve-
tového	 ekonomického	 fóra	 (2017)	
je	Slovensko	spomedzi	138	skúma-
ných	krajín	na	122.	mieste	v	oblasti	
zneužívania	verejných	zdrojov	a	na	
89.	mieste	v	oblasti	neoprávnených	
platieb	a	úplatkov,	čím	sa	dostalo	
medzi	najhoršie	krajiny	v	EÚ.
	 Boju	 proti	 korupcii	 môže	 podľa	
komisie	brániť	nedostatočná	trans-
parentnosť	 a	 zodpovednosť	 polí- 
cie	 a	 prokuratúry	 voči	 verejnosti.	
Keďže	 riaditeľa	polície	a	policajnú	
inšpekciu	vymenúva	minister	vnút-
ra,	 ktorému	 zároveň	priamo	pod-
liehajú,	a	nie	vláde	ako	celku,	môže	
sa	tým	znižovať	úroveň	nezávislosti	
polície	a	brániť	vo	vyšetrovaní	cit-
livých	prípadov	alebo	prípadov	tý- 
kajúcich	 sa	 korupcie	 na	 vysokých	
miestach.	
	 Čerešničkou	na	 torte	 tohto	všet-
kého	 je	 prípad	 jedného	 nášho	
futbalového	 reprezentanta,	 vďaka	
ktorému	 sme	 zistili,	 že	 ak	 za	 vo- 
lantom	 automobilu	 sedia	 dvaja	
(jeden	 druhému	 na	 kolenách),	
podľa	 našich	 súdov	 nie	 je	 možné	
zistiť,	 kto	 riadil	 motorové	 vozidlo	
a	v	prípade	priestupku,	nedajbože	
havárie,	„skutok sa nestal“.	Takže,	
vážení	 spoluobčania.	 Ak	 chcete	
predísť	 problémom	 za	 volantom	
(napríklad	 zaplateniu	 pokuty),	
stačí,	ak	si	do	 lona	posadíte	malé	
dieťa	a	je	to	vybavené.	Podľa	našej	
legislatívy	 nie	 je	 možné	 zistiť,	 kto	
riadil	 motorové	 vozidlo!	 Úžasné,	
čo	poviete?	Ale	vážne...	Čo	vy	na	to,	
pani	 ministerka	 a	 pán	 generálny	
prokurátor?

Viktor Kubal
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 ak konateľ nemá uzatvorený pracovno-právny 
vzťah v zmysle Zákonníka práce a postavenie zamest-
nanca mu vyplýva len z výkonu funkcie konateľa, 
nemá nárok na úrazové dávky. postavenie konateľa 
nezakladá totiž jeho zamestnávateľovi (spoločnosti, 
v ktorej funkciu konateľa zastáva) úrazové poiste-
nie. Iná situácia môže vzniknúť len v prípade, ak má 
konateľ postavenie zamestnanca aj z iného právne-
ho vzťahu (má napr. uzatvorený aj riadny pracovný 
pomer) a právo na úrazové dávky mu vyplynie z tohto 
vzťahu.
 ak má konateľ v spoločnosti majetkovú účasť naj- 
menej 50 %, nevznikne mu ani nárok na garančnú dáv-
ku. Na spoločnosť sa v takom prípade totiž nevzťahuje 
ani garančné poistenie. ak nemá majetkovú účasť ale-
bo ju má menej ako 50 %, zamestnávateľ (spoločnosť) 
poistné na garančné poistenie platí, a preto takémuto 
konateľovi nárok na garančnú dávku vzniknúť môže.

 V žiadnom prípade ale konateľovi nemôže vzniknúť 
nárok na dávku v nezamestnanosti, a to ani vtedy, 
ak bol dostatočne dlho poistený v nezamestnanosti. 
V zmysle zákona o službách zamestnanosti konateľa 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nezaradí do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie, a tak konateľ 
nesplní druhú z podmienok nároku na dávku v neza-
mestnanosti stanovených zákonom o sociálnom pois-
tení, ktorou je práve zaradenie do evidencie na úrade 
práce.
 Konateľovi môže vzniknúť nárok len na nemocen-
ské dávky, a to v prípade, ak má právo na pravidelný 
príjem. pri pravidelnom príjme mu totiž vzniká povin-
né nemocenské poistenie, povinné poistenie v neza-
mestnanosti a povinné dôchodkové poistenie. ak má 
v zmluve (prípadne inom právnom akte) priznané 
právo na nepravidelný príjem, platí len poistné na 
dôchodkové poistenie, obdobie výkonu funkcie sa mu 
z tohto dôvodu zaráta len na dôchodkové účely.

Zdroj:	SP

 Od 1. júla 2017 bude štát 
komunikovať s firmami výhrad-
ne elektronicky, dovtedy musia 
mať všetky právnické osoby 
povinne aktivované elektro- 
nické schránky a štatutári fi- 
riem platný občiansky preukaz 
s čipom a aktivovaný bezpeč-
nostný osobný kód. Na vyba-
venie všetkých týchto úkonov 
im zostávajú asi 2 mesiace, čo 
mnohí možno preceňujú, pre-

tože ako informovala Národná 
agentúra pre sieťové a elektro-
nické služby (NaSES), k 27. mar-
cu 2017 bolo na elektronickú 
komunikáciu so štátom pripra-
vených iba 50,1%	 štatutárov.  
Celkovo 107 000 štatutárov má 
vybavený elektronický občian- 
sky preukaz s čipom s bez-
pečnostným osobným kódom 
(BOK) a 33 680 štatutárov má 
občiansky preukaz s čipom, 

no nemá k nemu bezpečnost-
ný osobný kód. Ten si dovtedy 
tiež musia vybaviť na oddele-
ní dokladov, pretože bez BOK 
nie je možné prihlásiť sa do 
e-schránky.
 Do elektronickej schránky je 
možné prihlásiť sa cez portál 
www.slovensko.sk. Na prístup 
do schránky je potrebné mať 
občiansky preukaz s čipom a 

(pokračovanie na strane 5)
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4. 5. – 7. 5. 2017
INCHEBa BRaTISlaVa 
FLÓRA	Bratislava	2017
Medzinárodná výstava kvetov
a záhradníctva

4. 5. – 6. 5. 2017
EXpO CENTER TRENČíN
FIRECO	2017	
13. ročník medzinárodnej
výstavy hasičskej,
záchranárskej
a zabezpečovacej techniky

6. 5. 2017
HRaD ČERVENý KaMEň,
okres pezinok
Vína	na	hrade
Červený	Kameň	
Gastronomické podujatie,
trh, jarmok       

12. 5. 2017
GalaNTa, Trnavský kraj
Piknik	v	tráve
Gastronomické podujatie, trh, 
jarmok, historické podujatie
a podujatia pre deti

12. 5. – 13. 5. 2017
EXpO CENTER TRENČíN
REGION	TOUR	EXPO	2017		
6. ročník výstavy cestovného
ruchu regiónov
Torty	a	svet	pečenia	2017			
5. ročník celoslovenskej
cukrárskej výstavy
CHUŤ	SLOVENSKA	2017			
2. ročník výstavy
slovenských potravinárskych
a nepotravinárskych
produktov
ĽUDOVÉ	UMELECKÉ	REMESLÁ
2017			
prezentácia tradičných
remesiel

20. 5. 2017
EXpO CENTER TRENČíN
BURZA	STAROŽITNOSTÍ
A	GAZDOVSKÉ	TRHY
Burza starožitností,
zberateľských predmetov,
zaujímavostí a Gazdovské trhy

23. – 26. 5. 2017
aGROKOMplEX NITRa
Medzinárodný	strojársky
veľtrh	2017			
24. Medzinárodný veľtrh
strojov, nástrojov, zariadení 
a technológií

25. 5. 2017
VlKaNOVá,
okres Banská Bystrica
Majstrovstvá	Slovenska
v	hádzaní	nožom	a	sekerou  
Športovo - zábavné podujatie

27. 5. – 28. 5. 2017
HOlíČ, Trnavský kraj
Rotenstein  
Divadelný festival, trh,
jarmok, TOp podujatie,
historické podujatie, podujatie 
pre deti, podujatie pre
mladých

 Dňa 4. apríla 2017 sa v priestoroch VÚZ v Brati- 
slave konalo Zhromaždenie delegátov SŽK, Krajskej 
zložky Bratislava. Rokovanie zhromaždenia otvo-
ril predseda SŽK Krajskej zložky Bratislava Vladimír 
Mička a viedol ho Marián Hanusek. po schválení 
programu, procedurálnych úkonoch a voľbách do 
jednotlivých komisií bolo skonštatované, že zhro-
maždenie delegátov je uznášaniaschopné. 
 Hlavným bodom programu bola správa o činnosti 
Krajskej zložky komory za rok 2016. V správe o čin-
nosti krajskej zložky sa jej predseda Vladimír Mička 
opäť zmienil aj o vážnych a žiaľ, pretrvávajúcich prob- 
lémoch, ktoré stále znepríjemňujú život celej SŽK. 
Krajská zložka Bratislava si však aj naďalej udržiava 
svoj vysoký profesionálny štandard nielen svojimi 
aktivitami, ale aj počtom skúšok odborného vzde-
lávania. Vytvárajú aj nové možnosti vzdelávania 
vo forme rekvalifikačných skúšok. Vladimír Mička 
vo svojom vystúpení spomenul aj viaceré aktivity 
v roku 2016, ktorých nebolo málo a ktoré prispieva- 
jú nielen k popularizácii samotnej SŽK, ale hlavne 
pomáhajú zatraktívneniu samotných remesiel. 
 po skončení Správy o činnosti Dozorná rada skon-
štatovala, že v rámci financovania je všetko v poriad-
ku, kontroly prebehli 4-krát ročne a všetky účtovné 
doklady boli tiež odovzdané včas. podľa programu 
prišla na rad voľba delegátov na ZD SŽK, ktoré sa bude 
konať v Bratislave dňa 19. 5. 2017 v hoteli aSTRa. 
Za delegátov boli jednohlasne odsúhlasení: Ing. Voj-
tech Gottschall, Vladimír Mička, Terézia Fegyveresová, 
Iveta Kurtová, Marián Hanusek, Mgr. Viktor Kubal, 
Mgr. Daniela Jaslovská, Jozef Tomašovič, Mgr. Magda-
léna Déčová a JUDr. Erik Bilský.
 V diskusii sa viacerí prítomní venovali hlavne plá-
novaným úlohám na tento rok a blížiacemu sa Zhro-
maždeniu delegátov. Vo svojom ďalšom diskusnom 

príspevku Vladimír Mička predložil návrh, aby sa za- 
čalo vážne rozmýšľať aj o vytvorení 3 krajov (východ 
– stred – západ) a aby sa postupne pripravili také 
smernice, ktoré by zamedzili spochybňovaniu vole-
ných funkcionárov SŽK.
 Návrh uznesenia predniesol Ľubomír Déči, ktoré 
bolo na zhromaždení jednohlasne schválené.

Viktor Kubal

 Dňa 30. marca 2017 zavítala na Slovensko vzácna 
delegácia z Ministerstva školstva Severného Cypru. 
V rámci svojho programu prejavili záujem o infor-
mácie z „kuchyne“ Slovenskej	živnostenskej	komo-
ry a odborného školstva na Slovensku. preto prija- 
li pozvanie Strednej odbornej školy gastronómie 
a hotelových služieb na Farského ulici v Bratislave. 
 len pre lepšiu orientáciu, Cyprus je ostrov vo vý- 
chodnej časti Stredozemného mora. Od roku 1974 
je rozdelený na severnú časť – tzv. Severocyperskú 
tureckú republiku a južnú časť – Cyperskú repub-
liku (medzinárodne uznaný reprezentant ostrova 
Cyprus, člen Európskej únie). 
 Delegáciu, v ktorej boli pani Gulsen Hocanin, pa- 
ni Sebnem pekdogan a pán Olgun Cicek, srdečne 
privítali na pôde školy predsedníčka SŽK Mgr. Da- 
niela Jaslovská a riaditeľ školy paedDr. Jozef Horák. 
Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda Krajskej 
zložky SŽK Vladimír Mička a ďalší zástupcovia ško-
ly. Delegáciu zaujímala hlavne činnosť Slovenskej 
živnostenskej komory na Slovensku, remeselné 
združenia, skúšky odbornej spôsobilosti a všet-
ky aktivity, súvisiace so zatraktívnením stredného 
odborného vzdelávania. Diskutovalo sa aj legisla- 
tíve v rámci vzdelávania a o spolupráci s orgánmi 

štátnej správy ako u nás, tak aj v Severnom Cypre, 
pretože sa ukázalo, že mnoho problémov, v rám- 
ci vzdelávania mládeže, máme podobných.
 pán riaditeľ Jozef Horák veľmi ochotne oboznámil 
prítomných s činnosťou školy, jej aktivitami a výsled-
kami dosiahnutými v súvislosti so vzdelávaním 
a praxou, čo sa škole veľmi dobre darí realizovať. 
po viac ako dvojhodinovom rokovaní si delegácia 
mohla prehliadnuť priestory školy a na vlastné oči 
sa presvedčiť, ako tu školský systém funguje. 

Viktor Kubal
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né oznámenie o pozastavení 
prevádzkovania živnosti.
 S poukazom na možnosť 
podať oznámenie o pozasta-
vení prevádzkovania živnosti 
elektronickými prostriedkami, 
podpísané elektronickým pod-
pisom podľa platného zákona 
č. 272/2016 Z. z. o dôveryhod-
ných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon o dôve-
ryhodných službách) správny 
poplatok určený v Sadzobníku 
správnych poplatkov vo výške 
4 eurá [položka č. 148 písm. g)] 
sa znižuje na 50 % tejto sadzby, 
t. j. na 2 eurá (§	 6	 ods.	 1	 záko-
na	č.	145/1995	Z.	z.	o	správnych	
poplatkoch	 v	 znení	 neskorších	
predpisov).
 

pri elektronickom podaní správ-
ny poplatok je vo výške 2 €.

	 Pozastavenie
	 prevádzkovania	živnosti
	 možno	zmeniť	aj	pred
	 uplynutím	minimálnej
	 zákonnej	lehoty
 (v prípade predlženia doby 
 pozastavenia živnosti).	
 ak sa podnikateľ rozhodne 
v priebehu pozastavenia pre-
vádzkovania živnosti predĺžiť 
hornú hranicu časového ob- 
dobia, v takom prípade zákon 
nekladie žiadne prekážky. Jedi-
nou formálne – právnou pod- 
mienkou je, aby sa tak stalo 
osobitným oznámením o zme- 
ne doby pozastavenia prevádz- 
kovania živnosti, pri súčasnom 
dodržaní podmienky, že novo 
určená doba na pozastavenie 
živnosti neprekročí	 limitnú	dobu	
3-roch	po	sebe	idúcich	rokov.
 pozastavenie prevádzkovania 
živnosti sa zapisuje (aj) do verej-
nej časti živnostenského regis- 
tra. To znamená, že každý výpis 
z verejnej časti tohto registra, 
na ktorý má každý právo bez 
toho, aby preukazoval živnos-
tenskému úradu právny dôvod 

	 Pozastavenie	 živnosti	 a	 jej	
následné	obnovenie	je	častým	
krokom	 podnikateľov,	 ako	 sa	
môžu	vyhnúť	plneniu	odvodo-
vých	 povinnosti	 v	 čase,	 kedy	
dôjde	 k	 strate	 zákaziek,	 resp.	
ak	 nemajú	 záujem	 z	 rôznych	
dôvodov	 vykonávať	 podnika-
teľskú	činnosť.	Aký	je	pri	ňom	
správny	 postup	 a	 s	 čím	 treba	
počítať?

	 K	 inštitútu	 pozastavenia	 a	
obnovenia	 živnosti	 zaujal	 sta-
novisko	Ing.	Ján	Dutko,	riaditeľ	
odboru	živnostenského	podni-
kania	Ministerstva	vnútra	SR.

 podľa živnostenského záko-
na právne účinky pozastavenia 
prevádzkovania živnosti nastá-
vajú dňom doručenia oznáme-
nia o pozastavení prevádzkova- 
nia živnosti príslušnému živnos-
tenskému úradu (JKM). Záro-
veň však zákon pripúšťa aj iný 
(neskorší) deň vzniku týchto 
účinkov. Za súčasného práv-
neho stavu stačí, aby osoba, 
ktorá chce prerušiť podnikanie 
– oznámila miestne príslušné- 
mu živnostenskému úradu dve 
dôležité skutočnosti – deň vzni-
ku a deň ukončenia doby poza-
stavenej živnosti, (prípadne	dobu	
určenú	v	mesiacoch	alebo	rokoch	
na	pozastavenie	živnosti).
 Oznámenie o pozastavení 
prevádzkovania živnosti môže 
byť podané osobne, poštou 
alebo elektronický –	 informá-
cie	 k	 elektronickému	podaniu	 sú 
uvedené	 na	 webstránke:	 http://
www.minv.sk/?informacie-k-elek-
tronickemu-podaniu).	

	 Minimálna	a	maximálna
	 lehota	prerušenia
 pozastavenie živnosti nemô- 
že trvať kratšie ako šesť mesia-
cov a dlhšie ako tri mesiace. 

	 Spoplatnenie	úkonov
	 spojených	s	pozastavením
	 prevádzkovania	živnosti
 podľa súčasne platného záko-
na č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, bez ohľadu na to či 
ide o fyzickú alebo právnickú 
osobu, je podnikateľský subjekt 
pri podaní oznámenia o poza-
stavení prevádzkovania živnosti 
povinný uhradiť správny popla-
tok vo výške 4 eurá. 
 Správny poplatok v rovna-
kej výške je potrebné uhradiť 
aj v prípade uplatnenej zmeny 
doby, na ktorú bolo skôr poda-

na jeho vyžiadanie, zahŕňa 
podľa živnostenského zákona 
aj túto významnú právnu a pre-
vádzkovú skutočnosť.

 Za súčasného stavu platí, 
že o tejto významnej právnej 
skutočnosti vydáva živnosten-
ský úrad osobitný doklad: 
•	 Potvrdenie	 o	 pozastavení	 pre- 
	 vádzkovania	živnosti,	alebo
•	 Potvrdenie	 o	 zmene	 doby	 po- 
	 zastavenia	prevádzkovania	živ- 
	 nosti, na ktorom sú vyzna- 
 čené rozhodujúce skutočnos- 
 ti, a to deň vzniku pozastave- 
 nia a deň ukončenia pozasta- 
 venia prevádzkovania živnosti. 

	 Servisné	služby	iným
	 dotknutým	orgánom
	 a	inštitúciám	
 Zároveň živnostenský úrad 
(v postavení jednotného kon-
taktného miesta) za podnika-
teľa vykoná bezodkladne ďalšie 
servisné služby – oznamovaciu 
povinnosť voči iným dotknutým 
orgánom a inštitúciám podľa 
osobitných predpisov, ktorými 
sú daňové úrady, zdravotné 
poisťovne, sociálna poisťovňa.
 Deň pozastavenia živnosti 
je aj dňom pozastavenia práv- 
nych vzťahov voči zdravotnej 
a Sociálnej poisťovni. 
 Určenie dňa pozastavenia 
prevádzkovania živnosti gene-
ruje aj vznik iných, veľmi dô- 
ležitých súvisiacich právnych 
účinkov, osobitne voči zdravot-
ným poisťovniam, ako aj voči 
Sociálnej poisťovni. Dôvodom 
je skutočnosť, že pozastave-
nie prevádzkovania živnosti je 
na roveň postavené zrušeniu 
živnostenského oprávnenia, aj 
keď de iure nemá právne účin-
ky zrušenia podnikateľského 
(živnostenského) oprávnenia. 
Z právneho hľadiska ide o tzv. 
spočívajúce živnostenské op- 
rávnenie.
 
	 Obnovenie	prevádzkovania
	 živnosti
 K ukončeniu pozastavenia 
prevádzkovania živnosti dôjde: 
– uplynutím doby (posledného 
 dňa lehoty) určeného v ozná- 
 mení o pozastavení prevádz- 
 kovania živnosti alebo
– dňom uvedeným v oznáme- 
 ní o zmene doby pozasta- 
 venia prevádzkovania živnos- 
 ti bez toho, aby podnikateľ 
 musel vykonať osobitný úkon 
 voči živnostenskému úradu 
 a živnostenský úrad bez toho, 

  aby mohol alebo musel o 
 ukončení pozastavenia pre- 
 vádzkovania živnosti vydávať 
  osobitný správny akt (o ukon- 
 čenie pozastavenia prevádz- 
 kovania živnosti sa nežiada 
  a o práve pokračovať v pre- 
 vádzkovaní živnosti sa ani ne- 
 vydáva osobitný správny akt) .  

 Informácia, že „podnikateľský	
subjekt	 musí	 vrátiť	 osvedčenie	
na	 daňový	 úrad	 (DÚ)	 v	 prípa- 
de	pozastavenia	prevádzkovania	
živnosti“, ktorá sa objavila na 
internete, nemá oporu v súčas-
nej legislatívnej úprave daňo-
vého poriadku. podnikateľský 
subjekt musí vrátiť osvedčenie 
iba v prípade zrušenia registrá-
cie na DÚ, o ktorú musí požia-
dať. platná legislatíva	 neukla-	
dá daňovníkovi povinnosť	 po- 
žiadať o zrušenie	 registrácie	 pri	
pozastavení	 prevádzkovania	 živ- 
nosti. Či pri pozastavení pre-
vádzkovania živnosti daňovník 
požiada o zrušenie registrácie, 
je na jeho zvážení.

 platná legislatíva nezaväzu-
je daňovníkov pri pozastavení 
prevádzkovania živnosti k zru-
šeniu registrácie a k vráteniu 
osvedčenia na DÚ. Daňovní-
ci však o zrušenie registrácie 
po pozastavení prevádzkovania 
živnosti do 31. 12. 2013 žiadali 
najmä z dôvodu, že podľa vte-
dy platnej legislatívy boli počas 
obdobia registrácie na daňo-
vom úrade posudzovaní ako 
SZČO a vyplývala im povinnosť 
platiť odvody Sociálnej poisťov-
ni. preto pre nich bolo výhod-
nejšie, aby počas pozastavenia 
prevádzkovania živnosti neboli 
registrovaní na DÚ a nemu-
seli platiť odvody do sociálnej 
poisťovne. Od 1. 1. 2014 sa už 
postavenie SZČO neodvodzu-
je od registrácie na daňovom 
úrade, čím sa odstránilo aj toto 
nepriame navádzanie k poda-
niu žiadosti o zrušenie registrá-
cie pri pozastavení prevádzko-
vania živnosti. Od 1. 1. 2014 
už daňovník počas pozasta-
venia prevádzkovania živnosti 
nemá dôvod na rušenie regis-
trácie na daňovom úrade.
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zasadnutie	 technickej	 komisie	
TK	 97	 Komíny,	 Domáce	 spotre-
biče	 na	 tuhé	 palivá,	 kde	 sa	 už	
preukázali	 záujmy	 istých	 skupín.	
Preukázali	 sme,	 že	norma	nie	 je	
v	súlade	s	Metodickým	pokynom	
normalizačného	 úradu,	 čo	 sa	
týka	 jednoznačnosti,	 presnosti.	
Je	 zaujímavé,	 že	 toto	potvrdili	aj	
zástupcovia	Cechu	kamnářu	ČR.

•	 Zrejme	 to	 vyvolalo	 rôzne	
reakcie	zainteresovaných?
–	 Prišiel	som	do	konfliktu	s	niek-
torými	 stavovskými	 inštitúciami 
a	 mnohými	 podnikateľmi,	 ktorí	
túto	 normu	 obhajovali	 a	 obha-
jujú.	 Tí,	 ktorých	 sa	 to	 dotýka,	
samozrejme,	 že	 rozširujú	 o	mne	
charakteristiky	 a	 dávajú	 tituly,	
ktoré	sa	neštudujú.	Asi	vedia	pre-
čo.	Niektoré	ataky	z	ich	strany	už	
boli	aj	na	hranici	 ľudskej	dôstoj-
nosti	 a	 odbornej	 profesionality.	
Teší	 ma,	 že	 u	 členskej	 základne	
mám	podporu,	čoho	svedkom	je	
aj	vysoká	účasť	na	tomto	sneme.	

•	 Aké	boli	Vaše	kroky,	aby	sa	o	
pripomienkach	cechu	 rokova-
lo	na	normalizačnom	úrade?
–	 Na	 zasadnutí	 technickej	 ko- 
misie	dňa	17.	9.	2013	neboli	 vy- 
vrátené	 pripomienky	 Cechu	 ka- 
chliarov	 a	 krbárov	 SR.	 Aj	 česká	

•	 Čo	 je	 dôvodom,	 že	 najvyš-
ší	 orgán	 cechu	 prijal	 takúto	
výzvu?
–	 Na	 našich	 stretnutiach	 z	 rôz- 
nych	 úrovni	 viackrát	 zaznievali	
rôzne	 informácie	 ku	 vykonateľ- 
nosti	 a	 správnosti	 prebratia	 eu- 
rópskej	normy,	ktorá	sa	kachlia-
rov,	 ktorí	 stavajú	 tradičné	 pece,	
dotýka.	 Ide	 o	 normu	 EN	 15444 
a	niektoré	jej	ustanovenia	sú	pre- 
ukázateľne	nevykonateľné	a	spô- 
sobujú	 v	 aplikačnej	 praxi	 vážne	
problémy,	 hlavne	 ak	 sa	 v	 prípa-
de	 reklamácie	 znalci	 opierajú 
o	 túto	normu.	Poukázali	 sme	už	
minulosti,	 že	 takto	 by	 sa	 v	 na- 
šej	 oblasti	 normotvorba	 nemala	
uberať.	 V	 danej	 oblasti	 má	 byť	
normalizačný	 úrad	 efektívnejší,	
čo	sa	nedeje.

•	 Prijímanie	 normy	 sa	 ria-
di	 určitým	 procesom.	 Nie	 je	
namieste	 vstúpiť	 aktívne	 do	
tohto	procesu?
–	 Samozrejme,	že	sme	sa	zúčast-
nili	na	viacerých	rokovaniach.	Po	
jej	prevzatí	do	právneho	poriad-
ku	 Slovenskej	 republiky	 som	 v	
mene	Cechu	kachliarov	a	krbárov	
SR	 zaslal	 v	 júli	 2013	 na	 CEN/TC	
295	do	Bruselu	zásadné	výhrady	
k	norme.	Na	normalizačnom	úra-
de	SR	sa	17.	9.	2013	uskutočnilo	

strana	 poukázala	 na	 nedostat-
ky,	ktoré	následne	odstránili,	no	
na	 Slovensku	 sme	 konzervovali	
pôvodný	stav.	Dávame	si	otázku,	
čo	robí	normalizačný	úrad	a	jeho	
odborní	 pracovníci?	 Ak	 predlo- 
žíte	 na	 normalizačný	 úrad	 rele-
vantné	 podklady,	 úrad	 vás	 po- 
učí,	 ako	 to	 funguje,	 k	 sporovým	
veciam	 sa	 nevyjadrí	 a	 odpo-
ručí	 vám,	 aby	 ste	 sa	 obrátili 
na	 nejakú	 inštitúciu	 v	 Rakúsku	
alebo	vo	Švajčiarsku.	V	21.	storo-
čí	je	to	úsmevné.

•	 Myslíte	si,	že	cech	už	vyčer-
pal	všetky	možnosti	na	revíziu	
uvedenej	normy?
–	 Upozornili	 sme	 normalizačný	
úrad	 na	 niektoré	 aktivity,	 ktoré	
preukazujú,	 že	 uvedená	 norma	
má	 vážne	 nedostatky.	 Jej	 nedo-
statky	 sa	 už	 prejavujú	 aj	 v	 apli-
kačnej	 praxi,	 čo	 má	 negatívny	
dopad	 na	 časť	 remeselníkov,	
ktorí	 stavajú	 pece	 tradičnou	
technológiou.	 Mali	 sme	 záujem	
pracovať	 v	 novo	 konštituova-
nej	 technickej	 komisii,	 čo	 nám	
nebolo	umožnené.	 Tu	 je	potreb-
né	 priznať,	 že	 z	 objektívnych	
dôvodov	 sme	 nedodržali	 termín	
predloženia	 prihlášky.	 Túto	 sku-
točnosť	 naši	 „priatelia“	 využili 
a	 predsedovi	 normalizačného	
úradu	 bola	 navrhnutá	 nová	
komisia,	samozrejme	bez	nás,	asi	
nepotrebujú	„rebelov“.	Aj	napriek	
tomu	 sme	 prejavili	 o	 členstvo 
v	nej	záujem.

•	 A	aké	bolo	stanovisko?
–	 Ich	 stanovisko	 je,	 že	 sú	 tam	
najlepší	 odborníci,	 komisia	 má	
vyvážené	 zastúpenie	 zúčastne-
ných	strán	a	ani	po	stránke	roz-
sahu	 a	 efektivity	 pôsobnosti	 nie	
je	 potrebné	 ju	 rozširovať.	 Naše	
upozornenie,	 že	 členovia	 tech-
nickej	 komisie	 majú	 vzájomné	
personálne	 a	 zrejme	aj	 obchod-
né	prepojenie,	 akosi	 zostalo	bez	
povšimnutia.	 V	 rámci	 následnej	
korešpondencie	 úrad	 zastáva	
názor,	 že	 všetko	 je	 v	 poriadku,	
ale	 k	 personálnemu	 zloženiu	 a	
personálnemu	 prepojeniu	 ani	
zmienka,	 naopak,	 nám	 zasiela	
výhradu,	že	sme	mali	pripomien-
kovať	normu,	keď	sme	boli	člen-
mi	 technickej	 komisie.	 Naše	 pri-
pomienky,	 ktoré	 sme	 predložili	
na	 zasadnutí	 technickej	 komisie	
17.	 9.2013,	 akoby	 neexistovali.	
Zdá	sa,	že	na	tomto	úrade	nevie	
pravá	ruka,	čo	robí	ľavá.

•	 Z	vyjadrení	na	sneme	vyplý-
va,	že	s	daným	stavom	nie	ste	
stotožnení?	
–	 Samozrejme,	 že	 nie.	 Listom 
v	októbri	2017	sme	novému	pred- 
sedovi	normalizačného	úradu	ad- 
resovali	 výhrady	 k	 predchádza-
júcemu	 stanovisku.	 Požadovali	
sme,	aby	mám	zaslali	informácie	
o	tom,	ako	prebiehalo	hlasovanie	
o	našom	prijatí	za	členov	technic-
kej	komisie.	Až	na	jedného	všetci,	
ktorí	 sa	 zúčastnili	 na	 hlasovaní,	
boli	proti,	aj	 tí,	 ktorí	nás	nepoz- 

	 Na	XIV.	sneme	Cechu	kachliarov	a	krbárov	Slovenskej	repub-
liky,	o	ktorého	priebehu	sme	vás	 informovali	v	minulom	čís-
le	 Živnostenských	 novín,	 všetci	 zúčastnení	 podporili	 a	 prijali	
výzvu	smerujúcu	k	Úradu	pre	normalizáciu,	metrológiu	a	skú-
šobníctvo	 SR.	O	bližších	dôvodoch	a	príčinách	 tejto	dôležitej	
výzvy	sme	sa	porozprávali	priamo	s	predsedom	cechu	pánom	
Jozefom	Bitalom.
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te, ktoré osoby vo vašej firme na 
prístup do nej splnomocníte.

 Za prvé tri mesiace tohto 
roka poskytlo Ústredné kon-
taktné centrum NaSES radu či 
pomoc pri práci s elektronic- 
kou schránkou a portálom slo-
vensko.sk 14 756 volajúcim.  
andrea Janotová, riaditeľka sek-
cie prevádzky aplikácií NaSES 
tým, ktorí sa ešte k e-schránkam 
nedostali, odporúča: „Aktuálne	
je	 potrebné,	 aby	 si	 podnikatelia	
vybavili	 doklady,	 na	 slovensko.
sk	 stiahli	 softvérové	 aplikácie 
a	 vyskúšali	 prácu	 so	 schránkou.	
Nastavenie	 notifikácie	 cez	 SMS	
alebo	 e-mail	 ich	 upozorní	 na	
novú	 prijatú	 poštu	 a	 nebudú	 si	
tak	 musieť	 každý	 deň	 kontro- 
lovať	 e-schránku.	 Týchto	 pár 
krokov	 im	 pomôže	 vyhnúť	 sa	

aktivovaným bezpečnostným 
osobným kódom, prístup na 
internet, čítačku a príslušný 
softvér.
 O vydanie občianskeho pre- 
ukazu s čipom či aktiváciu bez-
pečnostného osobného kódu 
môžete požiadať na ktorom-
koľvek zo 76 oddelení dokladov 
na celom Slovensku. aktuál-
ne je priemerná čakacia doba 
na podanie žiadosti o vydanie 
dokladov 22 minút, v žiadnom 
prípade by ste si však nemali 
odkladať vybavenie dokladov 
na poslednú chvíľu. Včasným 
vybavením občianskeho pre- 
ukazu s čipom s bezpečnost-
ným osobným kódom (BOK) 
získate výhodu vyskúšať si prá-
cu s e-schránkou, nadobudnete 
zručnosť a prípadne rozhodne-

stresujúcim	chvíľam,	ktoré	môžu	
nastať	po	1.	júli	2017.“
 Ústredné kontaktné centrum 
patriace pod Národnú agentú-
ru pre sieťové a elektronické 
služby (NaSES) poskytuje pri 
práci s elektronickou schrán-
kou radu či pomoc na telefón-
nom čísle +421	 2	 35	 803	 083. 
Vyškolení operátori sú k dispo-
zícii v pracovné dni od pondel-
ka do piatka od 8.00 do 18.00 
hodiny. Mimo uvedených hodín 
môžete zaslať svoju otázku cez 
kontaktný formulár dostupný 
na portáli slovensko.sk.
 pozitívnu odozvu verejnosti 
NaSES zaznamenala aj rozšíre-
ním hodín kontaktného centra 
v stredy do 21.00 hodiny, čím 
vytvorila možnosť poradenstva 
aj pre časovo vyťažených pod-
nikateľov a občanov. Niektoré 

požiadavky je možné vybaviť 
priebežne počas hovoru s ope-
rátorom, tie zložitejšie sa po- 
súvajú na technickú podporu 
a občan je kontaktovaný spät-
ne.  Možnosť získať poraden-
stvo elektronicky – cez kon-
taktný formulár, využilo od 
januára do konca marca tohto 
roka takmer 2 900 záujemcov. 
Od začiatku januára využilo 
možnosť večerného poraden-
stva 120 záujemcov.

VIK

žiadosťou,	 následne	 elektronické	
hlasovanie	a	v	stredu	aj	podpísa-
ný	 zápis	osobou	 z	 Trenčína.	 Tak	
ak	 takto	 funguje	 štátna	 správa,	
klobúk	dole,	ale	vieme,	že	 to	 tak	
nebolo.	

•	 Vaše	nasledujúce	kroky?
–	 Vedenie	 Úradu	 normalizácie 
bolo	 informované,	 že	 máme	
podozrenie,	 že	 na	 úrade	 dochá- 
dza	k	praktikám,	ktoré	budú	me- 
dializované.	 Pri	 osobnom	 stret- 
nutí	s	vedením	úradu	bola	zo	sta-
ny	 cechu	 vysvetlená	 celá	 záleži- 
tosť	 a	 predložená	 celá	 písom-
ná	 korešpondencia.	 Z	 násled-
nej	 odpovede	 úradu	 vyplýva,	
že	 	 úradníci	 na	 normalizačnom	
úrade	 sú	 „riadení“.	Opäť	 poúča-
nie,	 vyhýbanie	 sa	 odpovedi, 
že	 vraj	 nikto	 nemal	 pripomien- 
ky	 (a	 čo	 rokovanie	 TK	 97	 17.	 9.	
2013).	 Vrcholom	 je,	 že	 ten,	 kto	
spôsobil,	 že	 norma	 je	 taká,	 aká	
je,	 sa	 vyjadroval	 k	 nášmu	 pod-
netu	 so	 záverom,	 že	 celý	 prob- 
lém	 vychádza	 z	 nepochopenia 
a	 neporozumenia	 problemati-
ky.	 Takže	 všetko	 je	 vlastne	 v	po- 
riadku.	

•	 Na	samotnom	sneme	zazne-
li	 aj	 podporné	 stanoviská	 od	
renomovaných	 odborníkov	 z	
akademickej	obce.

najú,	 ale	 zrejme	 od	 „priateľov“	
dostali	dobré	referencie.	A	už	vô- 
bec	sú	zaujímavé	aj	forma	a	pro-
ces	hlasovania.

•	 Takže	ako	to	prebiehalo?
–	 Požiadavka	 prišla	 12.	 8.	 2016	
(piatok	11.36	hod.),	TK	97	sa	za- 
oberala	požiadavkou	15.	8.	2016	
(pondelok)	a	17.	8.	2016	(streda)	
bolo	hlasovanie	ukončené.	V	 ten	
istý	 deň	 bol	 vyhotovený	 zápis 
z	 elektronického	hlasovania	 vrá-
tane	 jeho	 overenie	 predsedom	
komisie,	ktorý	má	firmu	v	Zama-
rovciach	 pri	 Trenčíne.	 Dávame	
do	pozornosti:	 v	piatok	na	obed	
žiadosť,	 v	pondelok	 sa	 zaoberali	

–	 Vážime	 si	 ich	 stanoviská,	 dá- 
vajú	nám	nádej,	že	kompetentní	
sa	 našimi	 pripomienkami	 budú	
vážne	 zaoberať,	 ak	 na	 ne	 po- 
ukazujú	 aj	 odborníci	 z	 akade- 
mickej	 obce.	 Prof.	 Ing.	 	 Jirouš,	
DrSc.	 z	 	 ČVTÚ	 Praha	 ním	 nepo-
chybne	 je.	 Máme	 informácie,	
že	 aj	 on	 už	 upozornil	 príslušné	
inštitúcie	 o	 zásadných	 nedo-
statkoch	 normy	 EN	 15444,	 jej	
nepoužiteľnosti	v	aplikačnej	pra-
xi.	Jeho	odborné	stanovisko	bolo	
už	 publikované	 v	 odbornej	 lite-
ratúre	a	s	daným	problémom	už	
bol	 oboznámený	 aj	 CEN/TC	 295 
v	Bruseli.

•	 Myslíte	si,	že	váš	cech	využil	
všetky	možnosti,	ktoré	proce-
sy	úprav	noriem	ponúkajú?	Je	
výzva	úradu	tá	správna	cesta?
–	 Cech	 korektne	 poukázal	 na	
normu,	 jej	 schvaľovací	 proces	
a	 na	 jej	 zásadné	 nedostatky,	
ktoré	 spôsobujú	 v	 aplikačnej	
praxi	 kachliarom,	 ktorí	 stavajú	
pece	 tradičnou	 technológiou,	
problémy.	 Život	 ukázal,	 že	 naše	
pripomienky	 sú	 opodstatne-
né.	 Norma	 je	 v	 aplikačnej	 praxi	
nepoužiteľná.	 Ústredný	 orgán	
v	 normalizácii	 cech	 priebežne	
informoval,	konal	tak,	ako	konal.	
Aj	Cech	kachliarov	a	krbárov	Slo-
venskej	republiky	sa	v	roku	2013	

obrátil	na	CEN/TC	295	v	Bruseli. 
V	 súčasnosti	 prebieha	 v	 danej	
veci	 konanie.	 Slovenská	 republi-
ka	je	povinná	predložiť	 informá-
ciu,	 ako	 sa	 s	 pripomienkami	 na	
národnej	 úrovni	 vysporiadala.	
Výzva	 Úradu	 pre	 normalizáciu,	
metrológiu	 a	 skúšobníctvo	 SR	
ma	za	cieľ	opätovne	poukázať	na	
nedostatky	uvedenej	normy,	pri-
mäť	úrad	rešpektovať	oprávnené	
pripomienky	 a	 ich	 odstránenie	
presadzovať	 na	 medzinárodnej	
úrovni	prostredníctvom	odborne	
spôsobilých	osôb.	   

Za	rozhovor	ďakuje
Viktor Kubal

(pokračovanie zo strany 1)
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kom podľa § 16 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 124/2006 Z. z. na čin-
nosť:
 a/„opravy vyhradených tech-
nických zariadení“ – v rozsa-
hu vyhradených technických 
zariadení plynových skupiny B 
písm. g, h (§ 18 ods. 2 vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z.)
 b/„opravy plynových zaria-
dení“ - v rozsahu vyhradených 
technických zariadení plynových 
skupiny B písm. f, g, h (§ 18 ods. 
2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)
 Na opravy vyhradených tech-
nických zariadení v rozsahu 
plynových zariadení skupiny B 
písm. f, g. h nie je možné uznať 
doklad o odbornej spôsobilos-
ti vydaný revíznym technikom 
podľa § 16 ods. 1 písm. c) záko-
na č. 124/2006 Z. z. Uvedený 
doklad oprávňuje dotknutú 
osobu vykonávať opravu VTZ 
len v rámci pracovnoprávne-
ho vzťahu v nadväznosti na 
príslušné ustanovenia zákona 
č. 124/2006 Z. z. a § 18 ods. 2 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
 
 Musí mať osoba z Českej re- 
publiky ustanovená za zodpo-
vedného zástupcu na výkon re- 
gulovanej živnosti zahraničnej 
osoby, ktorá podniká na území 
SR prostredníctvom zriadenej 
organizačnej zložky trvalé byd-
lisko na území SR? Smernica 
o službách na vnútornom trhu 
toto označuje ako diskriminačné 
opatrenie.
 Živnostenský zákon neusta- 
novuje fyzickým osobám z člen-
ských štátov EÚ v postavení 
zodpovedného zástupcu povin-
nosť mať bydlisko na území SR 
v zmysle zákona č. 253/1998 
Z. z. o hlásení pobytu obča-
nov SR a registri obyvateľov SR 
v znení neskorších predpisov, 
ale povinnosť mať oprávnenie 
na pobyt podľa osobitného 
predpisu, ktorým je zákon č. 

 Je možné u právnickej osoby, 
v ktorej jediný konateľ spoloč-
nosti je v postavení i jediného 
spoločníka spoločnosti a záro- 
veň i ustanoveným zodpoved- 
ným zástupcom (v súčasnosti nie 
je zamestnávateľom) preukázať 
odbornú spôsobilosť na výkon 
živnosti „opravy, odborné pre- 
hliadky a odborné skúšky vyhra-
dených technických zariadení 
elektrických“ osvedčením, ktoré 
vydal Inšpektorát práce Ban-
ská Bystrica na činnosť: revízny 
technik vyhradeného technic-
kého zariadenia elektrického 
– technické zariadenia elektrické 
s napätím do 1000 V, vrátane 
bleskozvodov v objektoch bez 
nebezpečenstva výbuchu? 
 V prípade, ak ide o jedno- 
osobovú právnickú osobu, kto- 
rá nie je zamestnávateľom, po- 
stačuje na preukázanie odbor-
nej spôsobilosti osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti za oso-
bu, ktorá bude v postavení jedi-
ného spoločníka a zároveň aj 
jediného výkonného pracovní-
ka, ktorý bude v praxi vykonávať 
predmet podnikania.
 právnická osoba v postavení 
nezamestnávajúceho podnika- 
teľa teda preukazuje odbor-
nú spôsobilosť	 „Osvedčením“ 
s príslušnou špecifikáciou podľa 
prílohy 1a zákona č. 124/2009 
Z. z. písm. l) a m), vydaným prís-
lušným inšpektorátom práce. 
Osvedčenie môže byť vydané 
i na činnosť revízneho technika 
vyhradeného technického za- 
riadenia elektrického v prís-
lušnom rozsahu. Tento záver 
vychádza i z vymedzenia obsa-
hu činnosti revízneho techni-
ka v právnom rámci § 24 ods. 
2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
a prílohy č. 11 k vyhláške.

 Je možné akceptovať doklad 
o odbornej spôsobilosti vydaný 
fyzickej osobe revíznym techni-

404/2011 Z. z. o pobyte cu- 
dzincov v znení neskorších 
predpisov, čím je v živnosten-
skom zákone vyjadrené sub-
jektívne právo zdržiavať sa na 
území SR na základe viacerých 
možností. pre občanov EHp 
a ich rodinných príslušníkov 
je pobyt upravený v § 63 ods. 
2 tak, že pobyt občana Únie 
a pobyt rodinného príslušní-
ka Únie na našom území je 
trvalým pobytom. Formálno-
právne podmienky povinnosti 
registrovania pobytu na prí- 
slušnom policajnom útvare pri 
zdržiavaní sa na území SR dlh-
šom ako 3 mesiace a násled-
nom vydaní dokladu o pobyte 
s názvom „pobytový preukaz 
občana EÚ“ sú upravené v §§ 64 
až 67 zákona o pobyte cudzin-
cov. Z registrácie pobytu na prí- 
slušnom policajnom útvare sú 
dostatočne zrejmé rozhodujú- 
ce skutočnosti a to: adresa po- 
bytu na území SR, začiatok poby-
tu a účel pobytu, pre posúdenie 
zámeru (postavenia) dotknutej 
osoby, v akom sa mieni zúčast-
ňovať na podnikaní na území 
Slovenskej republiky.

 Môže byť občan Číny, ktorý 
má aj povolenie k pobytu v USA 
(USA je členom OECD) kona-
teľom spoločnosti na území SR 
bez toho, aby si vybavil povole-
nie k pobytu na území SR?
 Vzhľadom na to, že Čína nie 
je členským štátom EÚ ani 
OECD, čínsky občan musí mať 
povolený pobyt na území Slo-
venskej republiky podľa zákona 
č. 440/2011 Z. z., aby mohol túto 
funkciu vykonávať. Vyplýva to 
z § 7 ods. 14 zákona č. 530/2003 
Z. z. o obchodnom registri 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskor- 
ších predpisov, v zmysle ktoré-
ho pred zápisom zahraničnej 
fyzickej osoby ako osoby opráv-
nenej konať v mene podnikateľa 
registrový súd preverí, či táto 
fyzická osoba má povolenie na 
pobyt v Slovenskej republike. 
V spojení s § 4 ods. 4 vyhlášky 
č. 25/2004 Z. z., zahraničná oso-
ba oprávnená konať v mene 
podnikateľa, k návrhu na zápis 
údajov do obchodného regis- 
tra priloží doklad o povolení na 
pobyt na území SR; to neplatí, 
ak ide o občana členského štátu 
EÚ alebo OECD.

 Musí osoba v postavení vedú-
ceho podniku zahraničnej osoby, 
ktorá nemá bydlisko na území 
Slovenskej republiky, nie je ani 
osobou s bydliskom v niekto-
rom z členských štátov EÚ alebo 
OECD uviesť v konaní pred živ-
nostenským úradom bydlisko na 
území SR alebo iné oprávnenie 
na pobyt? Neuvedenie tejto sku-
točnosti je dôvodom na vykona-

nie výzvy na doplnenie podania?
 Zo živnostenského zákona 
(§ 45 ods. 5 písm. f)) nevyplýva 
povinnosť uviesť bydlisko vedú-
ceho podniku zahraničnej osoby 
na území Slovenskej republiky 
alebo iné oprávnenie na pobyt 
podľa osobitného predpisu už 
v konaní o vydaní živnosten-
ského oprávnenia. Z uvedené-
ho dôvodu výzva na doplnenie 
podania o údaj o bydlisku, resp. 
o oprávnenie na pobyt vedúce-
ho podniku zahraničnej osoby 
s upozornením na možnosť za- 
stavenia konania nie je dôvodná. 

 Na aký orgán štátnej sprá-
vy je potrebné postúpiť doklad 
o ukončení štúdia II. stupňa na 
Univerzite Corvinus v Budapešti, 
na účely jeho uznania na pre- 
ukázanie odbornej spôsobilosti 
pre výkon živnosti „sprostredko-
vanie zamestnania za úhradu?
 Živnosť „Sprostredkovanie za- 
mestnania za úhradu okrem 
činnosti športového agenta“ 
už zákonom č. 422/2015 Z. z. 
o uznávaní dokladov o vzde-
laní a o uznávaní odborných 
kvalifikácií a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon č. 422/2015 Z. z.“), 
ktorý nadobudol účinnosť 01. 
01. 2016 nepatrí	 do	 zoznamu	
regulovaných	povolaní v Sloven-
skej republike a teda doklad 
o vzdelaní nepodlieha procesu 
uznávania dokladov o vzdela-
ní, ktoré vykonáva Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR – Stredisko na uznávanie 
dokladov o vzdelaní.
 Doklad o vzdelaní na vý- 
kon neregulovaného povolania 
môže	 v	 prípade	 jeho	 jednoznač-
nosti	posúdenia	uznať	i	príslušný	
okresný	 úrad, odbor živnosten-
ského podnikania automatic-
ky za rovnocenný, len v	 prípade	
pochybností sa uplatní postup 
podľa § 60 zákona č. 422/2015 
Z. z. s odkazom na §§ 33 až 35 
cit. zákona. 
 Nakoľko v prípade predmet-
nej živnosti živnostenský zá- 
kon nešpecifikuje vysokoškol-
ské vzdelanie, podľa nášho ná- 
zoru môže živnostenský úrad 
predložený diplom o ukončení 
univerzitného štúdia (po jeho 
preložení), na základe posúde-
nia jeho zrozumiteľnosti a vypo-
vedacej schopnosti považovať 
za rovnocenný doklad o vzde-
laní, bez následného ďalšieho 
jeho uznania vysokou školou na 
preukázanie odbornej spôsobi-
losti.

 Bližšie informácie nájdete 
na internetovej stránke www.
minedu.sk/akademicke-uzna-
vanie-dokladov-o-vzdelani-a-
odbornych kvalifikacii-zo-zahra-
nicia/.

REDAKCIA

	 Živnostníci	 sa	 často	 sťažujú,	 že	 množstvo	 cenného	 času	
a	energie	musia	vynaložiť	na	rozličné	„papierovanie“,	vypĺňa-
nie	tlačív	a	behanie	po	úradoch.	Zákony	a	predpisy,	týkajúce	
sa	podnikania,	odvodov	alebo	povinného	poistenia	sa	každú	
chvíľu	buď	v	celom	znení,	prípadne	iba	v	niektorej	časti	nove-
lizujú	 a	 jednoducho	nie	 je	 v	 silách	 jednotlivca	 všetky	 zmeny	
permanentne	sledovať.	Keďže	neznalosť	zákona	neospravedl-
ňuje,	v	rubrike	Živnostenská	poradňa	vám	aspoň	na	niektoré	
z	častých	otázok	budeme	postupne	odpovedať.
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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. Robert Schmidt, predseda 
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel./fax: 033/5512720 • e-mail: kzktrnava@szk.sk
KZK	Žilina	
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Ing. pavol Višňovský, phD., predseda
Tel./fax: 041/7645195 • e-mail: uradkomory@szk.sk

Profesionálna	morská	panna
V oceáne medzi kŕdľom pestro-
farebných rýb sa vznáša krás-
na morská panna... Nie je to 
ilúzia, to práve „pracuje“ štyrid-
saťročná Hannah Fraserová, 
modelka, ktorá sa špecializuje 
na podmorské fotografovanie 
s veľrybami, delfínmi a žralokmi. 
Týmto nezvyčajným povolaním 
sa živí už skoro pätnásť rokov 
a za kariérou morskej panny sa 
presťahovala z austrálie do los 
angeles. Má na sebe nepohodl-
ný kostým, ktorý jej prekáža pri 
plávaní pod vodou, hemžia sa 
okolo nej húfy rýb a do pľúc sa 
jej dlhé sekundy nedostáva žiad-
ny vzduch. Napriek tomu nešetrí 
úsmevmi a predvádza také lad-
né pohyby, akoby chvost k jej 
telu patril odjakživa. „Moja	 pro-
fesia	je	určite	netradičná,	ale	ja	ju	
milujem.	 Neustále	 sa	 zlepšujem 
v	potápaní	bez	pomocí	dýchacích	
prístrojov,“	 povedala Fraserová. 
Kostýmy si Hannah vyrába vlast-
noručne. Chvost jej totiž musí na 
tele dobre sedieť, aby sa doň pri 
plávaní nedostala voda. Na jeho 
výrobu používa tenký neoprén, 
na dozdobení rôzne koráliky a 
nášivky. Hannah nie je jedinou 
profesionálnou morskou pan-
nou, len v amerike sa týmto 
netradičným povolaním živí viac 
ako tisíc žien.

Profesionálny	cudzinec
K výkonu tohto zamestnania 
vám postačí fakt, že dobre vyze-
ráte a neprekáža vám pracovať 
vo vzdialenej krajine. ak sa totiž 
napríklad v Číne na pracovnom 
alebo obchodnom stretnutí zú- 
častní aspoň jeden cudzinec, 
ktorý pôsobí veľmi kompetent-
ne, rokovanie naberie celkom 
inú úroveň. Niektoré firmy preto 
platia belochom len za to, že sa 

na podobnom podujatí objavia, 
potrasú si s ľuďmi ruku, prípad-
ne sa tvária ako celebrity. pre-
tože nie všetci z Číňanov hovoria 
po anglicky, stačí, ak sa dotyč- 
ný pekne usmieva, tvári múdro 
a dôležito a povesť naslovovza-
tého experta zo „západu“ mu 
nikto nevezme. plat za podobné 
účinkovanie sa môže vyšplhať 
až na tisíc dolárov týždenne. 

Guru
Toto slovo pochádza zo sanskri-
tu a znamená učiteľ, aj keď nie 
v našom ponímaní. Správny gu- 
ru nielenže poskytuje vedomos-
ti, ale rieši aj záležitosti mysle 
a duše. Spirituálnosť je v dneš-
ných dňoch veľmi populárna 
vec, tak prečo si neotvoriť vlast-
nú guru prax? Na Slovensko síce 
v takej miere, ako funguje na- 
príklad v amerike, zatiaľ nedo-
razila, ale snáď je to len otázka 
času a treba využiť šancu na roz-
beh nového podnikania. Stačí si 
niečo prečítať o čakrách, sveto-
vom mieri, naučiť sa zopár pozí-
cií jogy, nahodiť správny vzhľad 
(dlhé vlasy a mierne ošumelé hi- 
pisácke oblečenie sú podmien-
kou) a nový guru je na svete. 
Bohatých ľudí, ktorí nevedia, čo 
s peniazmi, bude vždy dosť, stačí 
ich len presvedčiť, že bez osob-
ného guru sa ďalej nedostanú... 

„Imidž	 je	 nanič...“	 spievala	 slovenská	 skupina	 Taktici	
v	jednej	pesničke.	S	tým	sa	dá	súhlasiť	iba	do	určitej	miery,	
pretože	niekedy	je	práve	vzhľad	to	najdôležitejšie,	čo	pred-
určuje	úspech,	dokonca	aj	v	zamestnaní.	Tieto	tri	príklady	
nezvyčajných	povolaní	sú	toho	rukolapným	dôkazom.



NECHAJTE SVOJE

PODNIKANIE RÁSŤ

www.vub.sk     0850 123 000,  *0200

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ

PROFIHYPO ÚVER S 50 % ZĽAVOU ZA POSKYTNUTIE
Potrebujete fi nančné prostriedky na nehnuteľnosť určenú na vaše podnikanie, jej kúpu, 
rekonštrukciu, výstavbu alebo na splatenie existujúcich úverov jedným úverom? 
Využite ponuku Profi hypo úveru s 50 % zľavou z poplatku za poskytnutie.*

Čo potrebujete:

• mať k dispozícii nehnuteľnosť na ručenie

Čo dostanete:

• úver až do výšky 500 000 eur so splatnosťou do 15 rokov

• úrokovú sadzbu od 3,30 % ročne s fi xáciou na 1, 3, 5 alebo 10 rokov

• až 30 % z výšky úveru bezúčelových – môžete ich použiť na čokoľvek bez dokladovania účelu

Čím ručíte:

• blankozmenkou

• nehnuteľnosťou

* Ponuka platí v termíne od 15. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
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