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 Zhromaždenie otvoril a 
funkciu predsedajúceho pre-
vzal 1. podpredseda P – SŽK 
Ing. Vojtech Gottschall. Po pri- 
vítaní všetkých prítomných 
nasledovalo schválenie stano- 
veného programu – voľba ove- 
rovateľov zápisnice, voľba 
mandátovej komisie a voľba 
návrhovej komisie. Po sčítaní 
prítomných delegátov bolo 
skonštatované, že na zhro-
maždení sa zúčastnilo 97,14 
percent, teda nadpolovičná 

väčšina a zhromaždenie bolo 
právne uznášaniaschopným. 
 Na rad podľa schválené-
ho programu prišiel bod 
č. 4 – Správa o činnosti SŽK 
v roku 2016, ktorú predniesla 
predsedníčka SŽK mgr. Da- 
niela jaslovská. Z prednesenej 
správy vyberáme:
 „Slovenská živnostenská ko-	
mora (ďalej len SŽK) od svojho 
vzniku ovplyvňuje podnikateľské 
prostredie a podporuje koncep-
ciu rastu slovenskej ekonomiky. 

Sme za otvorenú, dynamickú	
a konkurencie schopnú ekono-
miku, umožňujúcu slobodný 
rozvoj podnikania. V tejto oblas-
ti sme vyvinuli mnohé aktivity, 
ktorých cieľom bolo formulovať 
a prezentovať záujmy živnost-
níkov, podnikateľov. Slovenská 
ekonomika vykazuje v posled-
nom období dobrú kondíciu tak 
v oblasti verejných financií, ako 
i v základných makroekonomic-
kých ukazovateľoch. Zvyšuje sa 
aj podnikateľská nálada, čo sa 

(pokračovanie na stranách 4 a 5)

Dňa 19. mája 2017 o 10. 00 hod. začalo v Bratislave v hoteli Astra v poradí 23. Zhro-
maždenie delegátov SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY. Už pri samotnej 
prezentácii bolo jasné, že o účasť na zhromaždení prejavili záujem skoro všetci 
pozvaní delegáti z Krajských zložiek a veľké množstvo hostí, o ktorých sa konkrétne 
ešte zmienime. 

prejavuje v raste investičných	
aktivít i v súkromnom sektore. 
 Vážení delegáti, priaznivé sta-
bilné podnikateľské prostredie 
patrí medzi dôležité úlohy SŽK 
v rámci hospodárskej politiky. 
Budeme naďalej pôsobiť na pod-
nikateľské prostredie prostred-
níctvom svojich jednotlivých ná-	
vrhov najmä ich účelnosťou a 
koordináciou. SŽK má záujem, 
aby sa proces podnikania stále 
skvalitňoval. Venujeme sa poli-
tike sociálneho zabezpečenia, 
ktorá má dosah na vytváranie	
a udržiavanie pracovných miest.	
 Situáciu živnostníkov, podni-
kateľov veľmi pozorne sleduje-
me a uvedomujeme si, že nie je 
jednoduchá. Je mnoho činiteľov, 
ktoré vplývajú nielen na reál-
ny život, ale aj na komplexný 
pohľad na živnostníkov. Máme 
ambíciu naďalej pokračovať	
v úspešných projektoch zame-
raných na zlepšenie podnika-
teľského prostredia. 
 Slovenská živnostenská ko-	
mora na niektoré problémy 
ponúka riešenia, ako príklad 
uvádzam oblasť nelegálneho 
zamestnávania. Podnikanie naj-	
mä v malých a stredných pod-
nikoch je v našich podmienkach 
špecifické predovšetkým svojou 
flexibilitou a možnosťou rýchlej-
šieho prispôsobovania sa istým 
turbulentným podmienkam tr-	
hového prostredia. Poďako-
vanie patrí všetkým, ktorí sa 
podieľajú na všetkých rozhodu-	
júcich procesoch, ktoré pozi-
tívne poznačili doterajší vývoj	
v prospech podnikateľov.
 Nemenej dôležité je aj oce-
ňovanie etických princípov	
v podnikaní či osobností v ko-	
lektívoch. Je to prejav záujmu 
spoločenstva podnikateľov po-	
ukázať na hodnoty, ktoré sa	
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 Sociálna poisťovňa na rozdiel od zdravotnej poisťovne nepozná pri pla-
tení odvodov súbeh zamestnania a živnosti. Každý zdroj príjmov a povin-
nosti z neho vyplývajúce berie ako samostatný prípad. Takže napriek 
tomu, že živnostník má súbeh a do sociálnej poisťovne platí on aj jeho 
zamestnávateľ odvody zo zamestnania, na príjem zo živnosti sa bude 
poisťovňa pozerať ako na samostatný. Ak živnostníkovi z výšky príjmov 
dosiahnutých zo živnosti vznikne povinnosť platiť odvody do sociálnej 
poisťovne, musí sa prihlásiť ako povinne nemocensky poistená osoba 
a platiť odvody vo vypočítanej výške bez ohľadu na odvody platené zo 
zamestnania.
 K tejto téme sa dňa 27. 4. 2017 uskutočnilo na pôde mPSVaR SR pracov-
né stretnutie, na ktorom sa zúčastnili štátny tajomník ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing. Ivan Švejna, predsed-
níčka Slovenskej živnostenskej komory mgr. Daniela jaslovská a predseda 
KZK Žilina Ing. Pavol Višňovský, PhD. 

 Dňa 3. 5. 2017 sa na ministerstve kultúry SR uskutočnilo roko-
vanie k návrhu novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzde-
lávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Predmetom rokovania bolo posudzovanie spôsobilosti zamestná-
vateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo učeb-
nom odbore zameranom na umelecké remeslá, ktoré sa vykonávajú 
aj v kultúrnych inštitúciách. Na rokovaní sa ako zástupkyňa Sloven- 
skej živnostenskej komory zúčastnila predsedníčka SŽK mgr. Daniela 
jaslovská.

 V dňoch 27. až 29. marca 2017 
sa zástupcovia Regionálnej roz-
vojovej agentúry Senec-Pezinok 
(ďalej RRA SP), Slovenskej živnos-
tenskej komory (ďalej SŽK) a Rady 
zamestnávateľov pre systém duál-
neho vzdelávania (ďalej RZ SDV) 
zúčastnili na študijnom pobyte 
v Londýne v rámci zapojenia sa 
do projektu „EP4A: Európske part-
nerstvá pre učňovskú prípravu“, 
ktorý spája podporné organizácie 
a partnerov z oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy.
 jedným z partnerov tohto pro-
jektu je i Veľká Británia, resp. 
sociálny podnik Rinova Ltd., 
v Londýne, ktorý sa špecializuje 
na dizajn, tvorbu a realizáciu ino-
vačných projektov a partnerstiev 
v nasledujúcich oblastiach: za- 
mestnanosť, zručnosti a učenie sa, 
umenie a kultúra, sociálne aktivity 
a podnikania. Na študijnej ceste 
sa zúčastnili i ostatné spolupra-
cujúce krajiny, zapojené do pro-
jektu, a to Chorvátska obchodná 
a živnostenská komora (HOK), 
Chorvátsko (koordinátor), Srb-
ská obchodná a priemyselná 
komora – Regionálna obchod- 
ná a priemyselná komora admi-
nistratívnych okresov Mitrovica 

a Raška, Srbsko. Projektovým 
partnerom zo Slovenska je Regio-
nálna rozvojová agentúra Senec-
Pezinok, v rámci ktorej sa na 
študijnej cesty mohli zúčastniť 
aj predstavitelia Slovenskej živ- 
nostenskej komory a Rady za- 
mestnávateľov systému duálne-
ho vzdelávania. 
 Hosťujúca krajina Veľká Britá-
nia, prostredníctvom Rinova Ltd. 
pripravila program, v ktorom sa 
snažila priblížiť ich fungujúci 
systém duálneho vzdelania, tzv. 
,,Apprenticeship“.
 V rámci študijnej cesty účast-
níci absolvovali semináre a pred-
nášky na priblíženie ich systému 
vzdelávania. mali možnosť aj pria- 
mo navštíviť vybrané organizácie 
venujúce sa duálnemu vzdelá-
vaniu ako napríklad: Spoločnosť 
Middleton Murray, ktorá ponúka 
učňovské programy. Sú to progra-
my odbornej prípravy na pracovis-
ku financované vládou pre ľudí vo 
veku 16 rokov a viac. Kombinujú 
teoretické vzdelávanie s prípravou 
na pracovisku s uznávanými kva-
lifikáciami. Pre zamestnávateľa je 
to skvelý spôsob ako vybudovať 
kvalifikovanú a motivovanú pra-
covnú silu. Ich jedinečný študijný 

program MiddletonMurray „Zero 2 
Degree“ je odborná príprava, kde si 
učeň zarobí a učí sa súčasne. Učni 
pracujú na pracovisku a rozvíjajú 
svoje zručnosti v určitom odve-
tví, pričom pracujú na kvalifikácii. 
V rôznych priemyselných odvet-
viach existuje veľa rôznych učeb-
ných odborov a úrovní učňovské-
ho vzdelávania a sú určené na to, 
aby zodpovedali bakalárskemu 
a magisterskému titulu.

 Návšteva vo Wandsworth Life 
 Long Learning
 Odlišná bola návšteva v okrajo-
vej časti Londýna vo Wandsworth 
Life Long Learning, kde sa prostred-
níctvom vzdelávania v Spoločen- 
stve rada Wandsworth každoroč-
ne venuje viac ako 9000 študen-
tom. Na výber existuje najmenej 
650 kurzov. Učeň sa môže naučiť 
a zdokonaliť zručnosti, ktoré pot- 
rebuje na to, aby si našiel prácu 
alebo rozšíril svoje obzory tým, 
že sa naučí niečo nové. Učňov-
ské programy sú pracovné vzde-
lávacie programy pre súčasných 
a budúcich zamestnancov vo veku 
16 až 23 rokov.
 Systém ,,Apprenticeship” tzv. 
učňovská príprava, je odlišný od 

nášho systému vzdelávania. U nás 
sa snažíme dať do popredia du- 
álne vzdelávanie, čo je systém 
stredného odborného vzdeláva-
nia formou praktického vyučova-
nia priamo u zamestnávateľa, kto-
rý sa aktívne podieľa na výchove 
a získavaní pracovných návykov 
žiakov. V Londýne nám predstavili 
ich spôsob ,,učňovského vzdeláva-
nia“, ktorý je skôr formou rekvali-
fikácie žiakov. 
 Bez ohľadu na odlišnosť systé-
mu duálneho vzdelávania vo Veľkej 
Británii, zo študijnej cesty sme si 
priniesli veľmi cenné informácie, 
ako napríklad viac spropagovať 
a zmedializovať a tým pádom aj 
motivovať našich učňov zapájať 
sa do duálneho vzdelávania. Ako 
aj to, že treba do systému viac 
zapájať aj rodičov a motivovať 
zamestnávateľov. Získané skú-
senosti chceme použiť v ďalšom 
zlepšovaní vzdelávacieho systému 
na Slovensku. 

RRA SP 

V minulom čísle ŽIVNOSTENSKÝCH 
NOVÍN zaúradoval „tlačiarenský 
škriatok“, pretože na 3. strane, 
v článku „Pozastavenie a obnove-
nie živnosti“, sme nesprávne uvied-
li, že „Pozastavenie živnosti nemôže 
trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlh-
šie ako tri mesiace”. Správne znenie 
vety má byť: „Pozastavenie živnosti 
nemôže trvať kratšie ako šesť me- 
siacov a dlhšie ako tri roky“. Za túto 
chybu sa všetkým našim čitateľom 
ospravedlňujeme.
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• Spotrebiteľské ceny rástli. 
V apríli boli medziročne vyššie 
o 0,8 %. V porovnaní s marcom sa 
tak inflácia spomalila o 0,2 per- 
centuálneho bodu. V apríli mi- 
nulého roka pritom ešte ceny 
klesali o 0,4 %. V priemere za 
prvé štyri mesiace tohto roka 
inflácia dosiahla 0,9 %. V medzi- 
mesačnom porovnaní sa v ap- 
ríli oproti marcu ceny zvýšili 
o 0,1 %, kým mesiac predtým 
klesli o 0,1 %. Informoval o tom 
Štatistický úrad SR (ŠÚ).
• Cudzinci na Slovensku. Ku 
koncu apríla tohto roka u nás 
pracovalo 40,2 tisíca cudzincov. 
V porovnaní s koncom apríla 
minulého roka ide o nárast 
o 11,8 tisíca osôb. Najpočet-
nejšie zastúpenie na sloven-
skom pracovnom trhu majú 
občania Rumunska. Tých ku 
koncu minulého mesiaca na 
Slovensku pracovalo 8 tisíc, 
čo je medziročne viac o 1,1 tisí-
ca osôb. Vyplýva to z údajov, 
ktoré zverejnilo Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. 
• Odporúčania Bruselu. Slo-
vensko by malo naďalej konso-
lidovať svoje verejné financie, 
lepšie sa popasovať s dlhodo-
bou nezamestnanosťou, zlepšiť 
školstvo, riešiť korupciu a po- 
malé súdnictvo. Také sú hlav-
né odporúčania Bruselu, ktoré 
23. 5. 2017 zverejnila v rámci 
európskeho semestra Európska 
komisia. Podobne ako vlani nás 
pritom komisia opäť upozor- 
ňuje aj na nízku efektívnosť vý- 
davkov v zdravotníctve, opaku- 
jú sa aj spomínané odporúča-
nia v oblasti dlhodobej neza-
mestnanosti či vzdelávania.
• Novela Ministerstva finan-
cií SR. mF SR dalo do pripo-
mienkového konania novelu 
zákona o platobných službách. 
Ide o transpozíciu eurosmer-
nice, ktorej cieľom je prispieť 
k vytvoreniu harmonizované-
ho trhu elektronických platieb 
v rámci celej Európskej únie. 
Dôvodom úpravy je dynamický 
nárast objemu využívania elek-
tronických služieb, nárast využí-
vania mobilných platieb, ako aj 
rozšírenie okruhu platobných 
služieb o ich nové druhy.
• Hospodárstvo na Slovensku 
v prvom štvrťroku tohto roka 
vzrástlo o 3,1 %. Vyplýva to 
z rýchleho odhadu Štatistické-
ho úradu SR. Oproti posledné-
mu štvrťroku vlaňajška tak rast 
hrubého domáceho produktu 
zrýchlil len mierne o 0,1 per-
centuálneho bodu. Po očistení 
výsledkov o sezónne vplyvy sa 
hrubý domáci produkt v prvom 
kvartáli roka medziročne zvýšil 
rovnako o 3,1 %. medzikvar-
tálne si slovenské hospodár-
stvo stále udržiava solídny rast 
o 0,8 %, rovnako ako v posled-
nom minuloročnom štvrťroku.

 V dňoch 13. – 14. mája 2017 sa v areáli výsta-
viska Expo Center Trenčín uskutočnila prezentá-
cia Tradičných ľudových umeleckých remesiel. 
jej organizátorom bolo Občianske združenie 
– Tradičné ľudové umelecké remeslá so sídlom 
v Leopoldove, ktoré sa snaží podporovať všetkých 
priaznivcov starých a krásnych remesiel, ktorí ich 
aj vďaka svojmu záujmu udržiavajú pri živote. 
 Návštevníci mohli vidieť už pomaly zabudnu-
té remeslá ako kováčstvo, kde sa pri majstroch 
zastavovalo najviac zvedavcov. V dnešnej dobe 
je ťažšie nájsť pokračovateľov tohto nádherné-
ho starého remesla a práve preto je dôležité 
vyzdvihnúť jeho dôležitosť. Na prezentácii reme-
siel sa všetci remeselníci snažili ukázať krásu 
toho, čo robia. Zastúpené tu boli keramikárstvo, 
šperkárstvo, zvonárstvo, výroba fujár, maľovanie 
na hodváb, drevorezba, medovnikárstvo, včelár-
stvo, maľovanie na sklo a veľa iných. je smutné, 
že tieto tradičné ľudové remeslá sa v dnešnom 
svete pomaly vytrácajú. mladí ľudia nejavia veľký 
záujem v nich pokračovať, hoci stále platí príslo-
vie, že „remeslo má zlaté dno“.
 Remeslo odjakživa patrilo medzi prácu, s kto-
rou sa človek nestratí a dokáže si zarobiť na ži- 
vobytie. Vyzdvihovanou cnosťou remeselníkov 
je práve ich ručná práca, do ktorej vkladajú i kú- 
sok seba. Každý remeselník vytvára svoje výrob-
ky s láskou a citom.
 Veľký lákadlom bola i vyššie spomenutá výroba 
fujár. Bolo veľmi príjemné vidieť mladého chlap-
ca ako sa stáva budúcim pokračovateľom tohto 
remesla. Zanecháva to malú nádej, že výroba 
tradičných fujár bude pokračovať. 
 Ostáva veriť, že v budúcnosti sa tieto tradičné 
remeslá zachovajú a zažijú svoj veľkolepý návrat 
a záujem mladých ľudí o ich pokračovanie. 

Mgr. Denisa Kičová

Prezentácia tradičných
ľudových remesiel



4

v ekonomickej a podnikateľskej 
sfére nielen oplatí uznávať a ctiť 
a dodržiavať v reálnom živote. 
Je to dôležitý počin na prezento-
vanie a presadzovanie zmýšľa-
nia podnikateľskej obce.
 V dnešnom období počúva-
me, že ekonomike na Slovensku 
sa darí, ale zároveň musíme 
riešiť nedostatok kvalifikova-
nej pracovnej sily vo viacerých 
odvetviach. Uvedomujeme si to 
a vieme, že v tejto chvíli je nevy-
hnutné výrazne zvýšiť dynamiku 
a pozitívne prispieť živnostní-
kom a podnikateľom vytvoriť 
podmienky pre sociálnu ekono-
miku aj tvorbou novej legislatívy 
aj s tými vyhodnoteniami, ktoré 
vyplývajú pri výberových obsta-
rávaniach, aby sa vedeli realizo-
vať firmy zo všetkých regiónov 
Slovenskej republiky.
 Ekonomické aktivity sú jedi-
nou oblasťou v živote spoloč-
nosti, ktoré tvoria materiálne	
a finančne hodnoty potrebné 
pre rozvoj a úspešnosť, preto ich	
podpora generuje zdroje pre 
školstvo, kultúru, zdravotníctvo, 
sociálnu oblasť ale i zahraničnú 
politiku či regionálny rozvoj. 
 Slovenská živnostenská ko-	
mora bola zriadená zákonom 
dňa 12. decembra 1998 so síd-
lom Žiline. Databáza členov SŽK 
je evidovaná v Úrade komory, 
Dolné Rudiny 3 Žilina a je prís-
tupná k nahliadnutiu v prípade 
preverenia platnosti členstva 
všetkým členom SŽK aj autorizo-
vaným inštitúciám a orgánom 
štátnej a verejnej správy.
 Slovenská živnostenská komo-
ra vyvinula nemalé úsilie pre 

stabilizáciu členskej základne 
v Trenčianskom, Nitrianskom	
a Banskobystrickom kraji, čoho 
výsledkom je aktívna činnosť 
viacerých členov SŽK z týchto 
krajov. Košický, Žilinský a Bra-
tislavský kraj napredujú oproti 
predchádzajúcim rokom aktív-
nejšie. 

 Dovoľte, aby som Vám pred-
stavila hlavné úlohy a odpo-
rúčania pre činnosť SŽK na 
obdobie rokov 2018-2020.

 STABILIZÁCIA A RAST
 ČLENSKEJ ZÁKLADNE
 Členskú základňu chápeme 
ako stabilizačný a mobilizačný 
prvok autority a akcieschop-
nosti Slovenskej živnostenskej 
komory. Pre dosiahnutie tohto 
cieľa je potrebné predovšetkým: 
• zvýšiť počet členov s medzi-	
 ročným nárastom o 30 % 
• osloviť a aktivizovať absolven-	
 tov skúšok pre overenie od-	
 bornej spôsobilosti
• dobudovať štruktúru Úradu	

 komory o odborné pozície 	
 pre oblasť vzdelávania, legis-	
 latívy, vonkajších vzťahov, po-	
 silniť kancelárie v regiónoch
• aktivizovať kontaktné miesta	
  regionálnych štruktúr SŽK
• zvýšiť pravidelnú celoplošnú	
 informovanosť členskej zá-	
 kladne na regionálnej úrovni
• vstupovať do spolupráce so	
  samosprávnymi orgánmi všet-	
 kých stupňov s cieľom posilniť	
 postavenie SŽK a aktivity funk-	
 cionárov v regiónoch ako	
 i v mestách a obciach.

 VNÚTRO–KOMOROVÁ
 LEGISLATÍVA
 Vnútro-komorová dokumen-
tácia vychádzajúca zo zákona 
č. 126/1998 Z. z. a Štatútu SŽK 
je súbor dokumentov upravu-	
júcich vzťahy vo vnútri komory 
z hľadiska organizačného, eko-
nomického, pracovných vzťa-
hov, kompetenčných a inštitu-
cionálnych vzťahov do vnútra	
i navonok:
• pravidelne hodnotiť a aktuali-	
 zovať dokumenty v nadväz-	
 nosti na novelizáciu základ-	
 ných a nadradených noriem,	
 ako i celospoločenských no-	
 riem
• vyžadovať dodržiavanie zásad	
 v konaní zamestnancov, funk-	
 cionárov a volených orgánov	
 v súlade s platnou vnútro-ko-	
 morovou dokumentáciou.

 ÚČASŤ SŽK V ORGÁNOCH
 ŠTÁTNEJ SPRÁVY
 A SAMOSPRÁVY
 Cieľom je zabezpečiť prenos 
informácií a požiadaviek živnos-
tenskej obce na orgány každé-

ho stupňa a spätne realizovať 
opatrenia vedúce k zlepšovaniu 
podnikateľského prostredia:
• aktívne a finančne podporo-	
 vať odborníkov SŽK pre nomi-	
 náciu na jednotlivé pozície	
 v poradných orgánoch a ko-	
 misiách, v národných projek-	
 toch na úrovni štátnej exe-	
 kutívy až po regionálne sa-	
 mosprávne orgány 
• od nominantov a členov ko-	
 misií a poradných orgánov	
 každého stupňa vyžadovať	
 vykazovanie činnosti a pravi-	
 delný prenos informácií 
• nominovať zástupcov a začle-	
 niť SŽK do inštitucionálneho 	
 systému krajín EÚ.

 BALÍKY SLUŽIEB
 PRE ČLENOV A NEČLENOV 
 SŽK A ŽIVNOSTNÍKOV
 Ako rozhodujúci nástroj ak-	
tívnej politiky SŽK na podporu 
a rozvoj podnikateľského pros-	
tredia, ako aj postavenia SŽK 
v inštitucionálnom systéme na 
Slovensku odporúčam:
• zriaďovať a prevádzkovať za-	
 mestnávateľské centrá, pra-	

(pokračovanie zo strany 1)
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 coviská s orientáciou na vše-	
 obecné oblasti podnikateľskej 	
 legislatívy a etiky, ako i reme- 
 selné živnosti
• aktívne sa podieľať na prípra-	
 ve noriem pre odborné vzde-	
 lávanie a celoživotné vzdelá-	
 vanie
• vstúpiť do aktívnej spolupráce	
 s Regionálnymi agentúrami	
 s cieľom pripravovať a za-	
 bezpečovať realizáciu pro-	
 jektov pre rozvoj podnika-	
 teľského prostredia na re-	
 gionálnej úrovni
• dobudovať Živnostenský inšti-	
 tút podľa pripravovaného in-	
 dividuálneho národného pro-	
 jektu ako koordinačné, vzde-	
 lávacie, poradenské a infor-	
 mačné centrum živnostníkov SR.	

 PLNENIE ÚLOH SŽK
 VYKONÁVANÝCH
 VO VEREJNOM ZÁUJME
 Realizáciou navrhovaných 
opatrení dosiahnuť kvalitatív-
ne vyššiu a odbornejšiu úroveň 
samostatného prevádzkovania	
živností, najmä u podnika-
teľských subjektov s remeselný-
mi činnosťami:
• skúšobné komisie pre overo-	
 vanie odbornej spôsobilosti 	
 kreovať z odborníkov, zástup-	
 cov živnostenských spoločen-	
 stiev, pedagógov a majstrov	
 SOŠ so zodpovedajúcimi	
  praktickými i teoretickými skú-	
 senosťami – vytvoriť zároveň 	
 podmienky pre ich vzdelávanie	
• prehodnotiť lokalizáciu skú-	
 šobných miest pre overovanie 	
 odbornej spôsobilosti z hľa-	
 diska teritoriálneho tak, aby	
  bola zachovaná kvalitatívna	
 úroveň skúšky, ale zároveň	
  i dostupnosť pre uchádzača	
 z hľadiska nákladov 
• zúčastňovať sa na príprave,	
  ako aj priebehu záverečných	
  skúšok na SOŠ ako člen
• v záujme prepojenia výstupov 	

 vzdelávacieho štátneho systé-	
 mu iniciovať novelu Živnos-	
 tenského zákona č. 455/91 Zb.	
 s prepojením na Národnú sú-	
 stavu kvalifikácií pre vydáva-	
 nie živnostenských oprávnení
• prehĺbiť úroveň a obsah spo-	
 lupráce s kontrolnými orgán-	
 mi pre posudzovanie dodr-	
 žiavania podmienok prevádz-	
 kovania živností v zmysle zá-	
 kona č. 126/1998 Z. z.

 MEDIÁLNA POLITIKA SŽK
 Najvýznamnejší nástroj pre 
zabezpečenie informácií členom 
SŽK, živnostenskej obci, ako aj	
celej verejnosti o aktivitách, po-	
stavení a výsledkoch SŽK.
• udržať komplexné podmienky	
 pre vydávanie Živnostenských	
	 novín	
• vytvoriť podmienky na KZK	
  pre vydávanie občasníka – in-	
 formačného bulletinu v re-	
 giónoch
• pravidelnými príspevkami do	
 celoštátnych i regionálnych	
 periodík informovať verej-	
 nosť o postavení, úlohách	
 a výsledkoch aktivít SŽK
• webovú stránku SŽK využívať 	
 ako informačný, poradenský	
  a konzultačný prostriedok	
 živnostenskej obce
• pre naplnenie kvality a obsa-	
 hu mediálnej politiky SŽK	
 zriadiť výbor pre mediálnu 	
 politiku.

•  •  •

 Po skončení Správy o čin-
nosti sa slova ujal Ladislav Lú-
chava, podpredseda P – SŽK 
a predniesol prítomným eko-
nomickú správu o činnosti SŽK 
a jej hospodárení. Potom bola 
vyhlásená krátka prestávka 
a hlavne, príchod pozvaných 
hostí. Všetkých osobne priví-
tala predsedníčka SŽK mgr. 
Daniela jaslovská a my vám 

ich postupne predstavíme tak, 
ako v rámci diskusie vystupo-
vali so svojimi príspevkami.

 Jana Kiššová, predsedníčka 
výboru NR SR pre hospodárske 
záležitosti sa vo svojom dis-
kusnom príspevku venovala 
podnikaniu na Slovensku a 
zdôraznila, že živnostníci sú 
dôležitým článkom našej eko-
nomiky.
 Monika Korkošová, MŠVVaŠ 
SR, riaditeľka odboru celo-
životného vzdelávania sa zasa 
vo svojom vystúpení okrem 
iného venovala dobrej spolu-
práci so SŽK, ktorá napomáha 
rastu kvality vzdelávania.
 Danica Lehocká, generál-
na riaditeľka Sekcie práce na 
MPSVR SR zasa spomínala 
potrebnú koordináciu všet-
kých zložiek nielen štátu, ale 
aj iných organizácií pre zlepše-
nie zamestnanosti, čo sa darí 
uskutočňovať. 
 Ján Dutko, riaditeľ odbo- 
ru živnostenského podnikania 
MV SR vo svojom diskusnom 
príspevku sa okrem iných vecí 
venoval povinnej elektronic- 
kej komunikácii, podnikateľ- 
skému prostrediu, legislatíve 
a spolupráci so SŽK.

 Ďalšími diskutujúcimi na 
Zhromaždení boli Ondrej 
Dostál, poslanec NR SR, Sta-
nislav Čižmárik, prezident 
Slovenského živnostenského 
zväzu, Milan Kuzma z Rady 
zamestnávateľov pre systém 
duálneho vzdelávania a Dávid 
Hančinský so Slovenskej les-
níckej komory.

 Na záver zhromaždenia 
odzneli z úst predsedníčky 
SŽK mgr. Daniely jaslovskej 
ešte tieto slová:

 „Vážené delegátky, 
 vážení delegáti,
 vyčerpali sme v celom rozsa-
hu schválený program 23. Zhro-
maždenia delegátov SŽK. Boli 
prijaté závery, ktorých cieľom je 
ďalšia stabilizácia činnosti SŽK, 
činnosti v prospech celej podni-
kateľskej obce na Slovensku.
 Dovoľte mi ešte raz úprimne 
poďakovať naším hosťom za 
ich aktívnu účasť, čo je pre nás 
povzbudením do ďalšej činnos-
ti, veď na budúci rok SŽK oslávi 
20. výročie od svojho vzniku.
 Osobitne sa chcem poďako-	
vať za doterajšiu činnosť, pod-
poru a spoluprácu prvému pod-	
predsedovi Slovenskej živnos-
tenskej komory môjmu pred-
chodcovi Ing. Vojtechovi Gott-
schalovi, ktorý pôsobil na poste 
predsedu Slovenskej živnosten-
skej komory 10. rokov, druhé-
mu podpredsedovi Slovenskej 
živnostenskej komory Ing. Ladi-
slavovi Lúchavovi, predsedom 
regionálnych zložiek komory 
a členom predstavenstva SŽK. 
Poďakovanie patrí aj pracovníč-
ke Úradu Slovenskej živnosten-
skej komory p. Anne Sklenárovej 
ako i všetkým ostatným kole-
gom, ktorí sa aktívne podieľajú 
na správnom realizovaní pra-
covných činností v Slovenskej 
živnostenskej komore.“
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dopravnej zdravotnej služby 
(živnosť voľná) požiadať o ude-
lenie povolenia na používanie 
zvláštneho výstražného zvuko-
vého a svetelného zariadenia 
modrej farby? 
 Vozidlá dopravnej zdravotnej 
služby nepatria medzi vozidlá, 
ktoré podľa § 40 ods. 2 zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premáv-
ke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov sú oprávnené použí-
vať zvláštne výstražné zvukové 
znamenia doplnené zvláštnym 
výstražným modrým svetlom. 

 Je činnosť „palubný sprievodca 
v leteckej doprave“ a „plánovač 
letových posádok“ živnosťou?
 áno. Ide o neregulované, voľ-
né živnosti za podmienky splne-
nia § 2 živnostenského zákona 
a nesmie dochádzať k plneniu 
znakov závislej činnosti – § 1 
ods. 2 Zákonníka práce. Uvede-
né činnosti je možné zaradiť 
pod kmeňové znenie označenia 
voľnej živnosti „poskytovanie 
služieb osobného charakteru“ 
SK NACE 96090.010.

 Kedy je vykonávanie činností 
pečenie muffinov, palaciniek, 
koláčov, grilovanie lososa pohos-
tinskou činnosťou a kedy voľnou 
živnosťou?
 Východiskovou právnou sku-
točnosťou na posúdenie vyko-
návaných činností je kvalifiká-
cia pohostinskej činnosti podľa 
živnostenského zákona a z nej 
odvodený obsah činnosti a roz-
sah živnostenského oprávnenia 
nielen pozitívnym (§ 38 ods. 1), 
ale aj negatívnym spôsobom 
(§ 38 ods. 2 živnostenského 
zákona). Po posúdení týchto 
kritérií, ktoré ak vychádzajú 
zo skutočnosti, že surovinový 
základ na ich prípravu je mäso 
(kuracie, bravčové, rybacie) 
a nie mäsový výrobok, párky, 

 Je možné subsumovať pod 
niektorú z existujúcich a klasifi-
kovaných živností „činnosť spra-
vodajskej tlačovej agentúry“? 
 Pre živnostensko-právne úče-
ly formulácia predmetu činnosti 
nie je dostatočne zrozumiteľ-
ná. môže ísť o poskytovanie 
rôznorodých služieb v rámci 
informačného servisu, napr. 
vyhľadávanie a zhromažďova-
nie informácií o aktuálnych uda-
lostiach, ku ktorým budú vypra-
cované doplňujúce informácie 
o okolnostiach diania, analýzy, 
rešerše, reportáže, fotografie, 
zvukové záznamy, zvukovoob-
razové záznamy a pod. Uvede-
né činnosti nie sú vylúčené zo 
živnostenského zákona, špe-
cifikáciu (označenie) predme-
tov podnikania si však určuje 
dotknutá osoba sama a tým si 
určuje aj obsah poskytovaných 
služieb na realizáciu svojho 
podnikateľského zámeru.

 Je možné vykonávať činnosť 
vedenia nákladného motorové-
ho vozidla (vodič kamiónu) na 
živnosť v súvislosti s výpomocou 
iným prepravcom?
 Uvedenú činnosť nie je možné 
vykonávať ako živnosť. Pri živ-
nosti „poskytovanie služby ve- 
denia cudzieho motorového 
vozidla“ ako podčinnosti kme-
ňového označenia živnosti „pos- 
kytovanie služieb osobného 
charakteru“ ide o činnosť spo-
čívajúcu v poskytovaní osobnej 
služby, majúcej charakter obslu-
hy (vedenia) cudzieho motoro-
vého vozidla a nie činnosť spočí-
vajúcu v preprave osôb, zvierat, 
vecí alebo zásielok dopravcom 
na základe zmluvy o preprave 
podľa vypracovaného preprav-
ného poriadku a tarify alebo 
podľa dohodnutej trasy.

 Môže fyzická osoba – živnost-
ník v súvislosti s poskytovaním 

klobása (Poznámka: požiadavky 
na výrobu mäsových výrobkov, 
manipuláciu s nimi a ich umiest-
ňovanie na trh rieši vyhláška 
ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR č. 83 
zo 14. januára 2016 o mäsových 
výrobkoch – účinnosť od 1. 6. 
2016), na ich prípravu je potreb-
ná tepelná úprava, ich príprava 
je bezpodmienečne spojená so 
súčasným predajom, predpo-
kladajúcim priamu konzumáciu 
uvedených produktov na mies-
te ich predaja, ide o pohostin-
skú činnosť.
 Obdobne to platí aj pri výrobe 
pekárenských výrobkov (napr. 
koláče, atď.) Spôsob výroby 
takýchto výrobkov, pri ktorých 
dochádza k spracúvaniu suro-
vín (múka, droždie, soľ, voda) 
na cesto, z ktorého sa formujú 
výrobky do požadovaného tva- 
ru (výroba za iným účelom 
ako na priamu konzumáciu na 
mieste), napĺňa znaky regulova-
nej remeselnej živnosti „výroba 
pekárenských a cukrárenských 
výrobkov“.

 Môže realitná kancelária v 
rámci svojej provízie poskytnúť 
alebo sprostredkovať realitné 
zmluvy (kúpna zmluva, zmluva 
o budúcej zmluve, návrh na 
vklad do katastra nehnuteľnos-
tí) pre svojich klientov?
 áno. Vychádzajúc z povahy 
(charakteru) živnosti „sprostred-
kovanie predaja, prenájmu a kú- 
py nehnuteľností“ (realitná čin-
nosť), súčasťou jej obsahu je aj 
činnosť subsumujúca prípra-
vu kúpno-predajných zmlúv 
poskytnutých klientom pri rea-
lizácii obchodných transakcií 
s nehnuteľnosťami.

 V akom režime je možné pre-
vádzkovať vodnú záchrannú 
službu? V akej vzdelávacej inšti-
túcii je možné získať certifikát, 
licenciu na vykonávanie kurzov 
pre plavčíkov v bazéne aj na 
otvorenej vodnej ploche, aby 
po absolvovaní kurzu a splnení 
podmienok potenciálni plavčíci 
získali osvedčenie, preukaz plav-
číka?
 Prevádzkovanie vodnej zá- 
chrannej služby je živnosťou 
voľnou, ktorej obsahom je za- 
bezpečenie komplexu požiada-
viek materiálneho, technického 
a personálneho vybavenia vod-
nej záchrannej služby, v tom 
kontexte i plavčíkov, nie však 
priamy výkon záchrannej služby. 
 „Organizovanie kurzov, ško-
lení a seminárov“ je živnosťou 
voľnou. Každý, kto organizuje 
kurzy, je povinný priamy výkon 
predmetného kurzu (školenia, 
seminára) zabezpečiť odborne 
spôsobilými osobami. 
 V súčasnom období proble-
matiku kurzov plavčík/záchra-

nár neupravuje žiaden zákon. 
V žiadnom predpise nie sú sta-
novené kvalifikačné predpokla-
dy, zručnosti, pracovné činnosti 
plavčíka, taktiež vzdelávanie nie 
je podmienené akreditáciou 
(akreditácie ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
SR už nevydáva, nakoľko plavčík 
nie je športový odborník podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z. o špor-
te a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení zákona 
č. 354/2016 Z. z.). Plavčík/vodný 
záchranár je povolanie, nie je 
činnosť, ktorú by bolo možné 
vykonávať na živnosť. Problema-
tiku vzdelávania plavčíkov ne- 
rieši ani zákon č. 355/2007 Z. z., 
ktorý v § 19 ods. 9 rieši len počet 
plavčíkov na umelých kúpalis-
kách, ale nerieši poskytovanie 
prvej pomoci plavčíkom. Podľa 
§ 19 ods. 7 písm. l) cit. zákona 
prevádzkovateľ prírodného kú-
paliska je povinný zabezpečiť na 
prírodnom kúpalisku dostatoč-
ný počet plavčíkov a miestnosť 
na poskytovanie prvej pomoci. 
minimálne požiadavky na kurz 
prvej pomoci rieši vyhláška mZ 
SR č. 398/2010 o minimálnych 
požiadavkách na kurz prvej 
pomoci a kurz inštruktora prvej 
pomoci. 
 Skutočnosť, či organizácia, 
ktorá vykonáva kurz plavčíka/
záchranára by mala mať aspoň 
ministerstvom zdravotníctva SR 
akreditovaný kurz prvej pomo-
ci a byť členom medzinárodnej 
organizácie SI-RESCUEINTERNA- 
TIONAL alebo ILS, ktorého jedi-
ným platným členom za SR je 
Červený kríž, je v kompetencii 
posúdenia ministerstva zdra-
votníctva SR.

 Akou živnosťou je „poskyto-
vanie služieb 3D modelovania a 
3D aditívnej výroby“, pri ktorej 
pôjde o výrobu výrobkov z rôz- 
nych materiálov, najmä kov, 
plast a guma?
 Výrobný prostriedok a aditív-
ny spôsob výroby je pre živnos-
tensko-právne účely bez práv- 
neho významu. Pokiaľ záme- 
rom bude výroba predmetov 
z rôznych materiálov, takáto 
činnosť bude mať charakter voľ- 
nej živnosti. môže ísť o keramic-
kú výrobu výrobkov, o výrobu 
z plastu a gumy, výrobu a opra-
covanie jednoduchých výrob-
kov z kovu, výrobu nekovových 
minerálnych výrobkov...
 Znenie predmetu podnika-
nia bude závisieť od zvoleného 
materiálu, čo determinuje aj 
jej zaradenie pod príslušný SK 
NACE kód v zmysle „Zoznamu 
odporúčaných označení najčas-
tejšie používaných voľných živ-
ností a ich obsahového vyme- 
dzenia“.

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

 Pri príležitosti 23. Zhromaž- 
denia delegátov SŽK sa dňa 
19. 5. 2017 v priestoroch hotela 
Astra uskutočnila výstava obra-
zov členky SŽK Mgr. Magdalény 
Dečovej, za čo sa jej pri vernisáži 
predsedníčka SŽK mgr. Daniela 
jaslovská osobne poďakovala.
 V dielach umelkyne dominuje 
krajina z okolia Budmeríc, kde 
sa každoročne zúčastňovala na 
pracovných seminároch orga-
nizovaných metodickým cen- 
trom Bratislavy pod patronátom 

ministerstva školstva SR. Rozsah 
tvorby magdy Dečovej predsta-
vuje široké spektrum techník 
od krajinotvorby cez techniku 
koláže, maľby na hodváb, email 
a osobný portrét. jej obrazy 
vznikajú poetickou abstrakciou 
s rozsiahlym farebným spek- 
trom a predstavujú nám kom-
pozíciu diela umocnenú kresliar- 
skou a maliarskou technikou.
 m. Dečová sa narodila v Brati-
slave 25. 2. 1947. V rokoch 1962 
– 1966 študovala na Strednej 
škole umeleckého priemyslu, 
odbor propagačné výtvarníctvo, 
aranžérstvo a výstavníctvo. V ro- 
koch 1966 – 1970 študovala 
výtvarný odbor na Pedagogickej 
fakulte v Nitre. Ďalej si rozširo-
vala vzdelanie štúdiom výtvar-
nej výchovy pre stredné školy 

v rokoch 1978 – 1980 na Peda-
gogickej fakulte v Banskej Bystri-
ci. V metodickom centre mesta 
Bratislavy si rozširovala vzdela-
nie v rokoch 1993 – 94 špeciali-
zovaným kvalifikačným štúdiom 
v predmete etická výchova. Od 
roku 1970 – 2010 pedagogicky 
pôsobila na Združenej strednej 
škole na Račianskej 105 v Bra-
tislave. Popri vyučovaní výtvar-
ných a odborných predmetov 
na ZZŠ sa venovala výtvarnej 
tvorbe a pravidelne sa zúčastňo-
vala na výstavách a podujatiach 
bratislavských pedagógov. 
 Okrem viacerých výstav je spo- 
luautorkou celoštátnych učeb-
níc estetickej a výtvarnej výcho-
vy pre študijný odbor kozme-
tička, spoluautorkou učebnice 
odborného kreslenia pre odbor 
kaderník a autorkou štúdie o 
historických prvkoch v účesovej 
tvorbe. 
 Práce posledných rokov za- 
hŕňajú plenérnu tvorbu, olejo- 
maľby, portrét, maľby na 
hodvábe – kópie (Klimt, Hun-

dertwasser). Z jej diel by sme 
spomenuli „Bozk“ – kópiu na 
hodvábe (2016) najznámejšieho 
obrazu rakúskeho maliara Gus-
táva Klimta, predstaviteľa vie-
denskej secesie ,vrcholné dielo 
z tzv. zlatého obdobia 1908, kto-
ré si môžete pozrieť v Rakúskej 
štátnej galérii vo Viedni v paláci 
Belvedere. Kópia namaľovaná 
na hodvábe sa vyznačuje ma- 
liarskou technikou, ktorá bola 
na kopírovanie uvedeného diela 
použitá prvýkrát. Pri maľbe  na 
hodváb sa musí náročnejším 
spôsobom dodržať kompozí-
cia obrazu a používa sa osobi-
tá maliarska technika, kedy sa 
nielen každá farba nanáša sa- 
mostatne, ale sa musí aj samo-
statne tepelne spracovať podľa 
druhu farby.
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